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právě v těchto nelehkých
jakkoliv pomáháte!

dnech

ilí čtenáři,
A co se u nás za poslední dobu událo?
Začátek tohoto roku byl pro nás ve
znamení nových projektů—rozšíření
služeb Nového domova o nové
prostory, nový projekt Samaritán
poradí s dluhy. Do provozu jsme
pořídili nová auta. Kolegyně s Terénní
služby rodinám s dětmi vám přináší
jeden z příběhů, se kterými se ve své
praxi denně setkávají, tentokrát se
šťastným koncem.

přicházíme k vám s novým číslem
našeho čtvrtletníku. Přinášíme vám jej
v době, která je pro nás všechny úplně
nová. Nacházíme se v situaci, kterou
nikdo z nás nepamatuje. Pandemie
koronaviru bourá zažité stereotypy a
nutí nás se zastavit a zamyslet.
I činnost naší Charity nastalá situace
zasáhla. Některé služby přerušily svou
činnost (TSR, šatník), jiné fungují s
různými omezeními a za dodržování
přísných podmínek. I nadále se však
snažíme ze všech sil plnit naše poslání
a pomáhat druhým v jejich životních
situacích. Děkujeme všem, kteří nám

Přeji vám i vašim blízkým příjemné
prožití nadcházejících velikonočních
svátků a ať vás tyto dny naplní radostí
a optimismem!
Jan Žalčík, pastorační asistent
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Nový domov
Máme další prostory pro poskytování služby
Azylový dům Nový Domov
Otrokovice pomáhá rodinám
s dětmi, samotným matkám
s dětmi a ženám bez střechy
nad hlavou. Od února letošního roku má služba další
prostory, kde pomáhá a to
nedaleko současné budovy
služby.
„Jedná se o byt v běžné domovní zástavbě. Zde budou službu využívat naši klienti, kteří aktivně řeší svou situaci.
Současný azylový dům je malý a nestíháme uspokojit žadatele o službu.
V minulém roce jsme jich museli odmítnout více jak 40,“ uvedla vedoucí
služby Veronika Halasová.
Nový Domov má také svého patrona.
Stala se jím firma Pipelife. Všichni zaměstnanci této firmy již tradičně,
v rámci vánočního večírku, přispěli na
vybavení služby. Tentokrát byli finanční i hmotné dary použity na vybavení
nových prostor. A Pipelife v tom nebyl
sám. „Bylo třeba vymalovat, vyměnit
některé zásuvky, vypínače, vodovodní
baterie a samozřejmě se museli prostory vybavit základními věcmi,“ jmenovává Vladana Trvajová, fundraiserka
Charity Otrokovice. „To všechno bychom nezvládli bez našich podporovatelů, které okolo sebe máme. Věci na

malování nám poskytl pan Hašpica –
Dům barev Napajedla a pan Salač z
Otrokovic. Elektro materiál nám darovala firma Elmo Elektro, vodovodní
baterie máme od Gingeru a montáž
zajistil pan Radovan Paták – Plumber
Otrokovice,“ dodává Vladana Trvajová.
„Snahou naší služby je, aby se klienti
osamostatnili. Často k nám přijdou jen
s igelitkou s pár základními věcmi.
Jsme rádi, že jim můžeme poskytnout
zázemí, aby měli o starost méně. Od
dalších prostor si slibujeme, že se naučí
být více zodpovědní za chod a provoz
domácnosti. Prostředí by mělo být
ještě více rodinné, prostě takové, jak
jsme my ostatní zvyklí. Na poskytování
služby se nic nemění, pomoc sociálních pracovníků a podmínky služby
jsou zde stejné,“ doplnila Veronika
Halasová.

Magazín charita otrokovice /JARO 2020
3

Dluhové poradenství samaritán
Již 10. rokem funguje v Otrokovicích sociální služba Dluhové poradenství Samaritán. Za tuto poměrně dlouhou dobu
dokázali pracovníci poradny pomoci dlouhému zástupu lidí. Během této doby byli svědky mnoha lidských příběhů, v
nichž se původně zoufalá situace podařila postupně změnit
na naději v důstojný život bez dluhů.
Pan Pavel, muž středního věku, si
půjčil na rekonstrukci družstevního bytu,
ve kterém s manželkou bydleli. Po několika letech se však rozvedli a k rodinným
potížím se přidaly i vleklé zdravotní potíže, kvůli nimž musel opustit své zaměstnání, a nakonec skončil v invalidním důchodu 3. stupně.
Kvůli propadu příjmu nebyl schopen
splácet původní půjčku, což řešil půjčkou novou. To se několikrát opakovalo,
dluhová spirála jej zcela pohltila a nastoupilo exekuční vymáhání jeho dluhů.
Pavlovi byly prováděny srážky z jeho invalidního důchodu, jiný příjem neměl, a
tak žil na pokraji chudoby, bez reálného
výhledu na splacení svých dluhů.
Nakonec se rozhodl obrátit na Dluhové
poradenství Samaritán a po konzultaci s
pracovníkem poradny se rozhodl vstoupit do oddlužení. Pracovník služby sepsal návrh na povolení oddlužení, který
byl soudem akceptován, a oddlužení bylo povoleno. Jelikož je dlužník invalidním
důchodcem 3. stupně, je podle zákona
brán jako osoba zvlášť zranitelná a délka
jeho oddlužení je tak zkrácena z 5 let jen
na 3 roky.
Dlužník nyní sice stále žije na pokraji
chudoby, neboť je mu stále sráženo z jeho invalidního důchodu, ale před sebou
má naději na život bez dluhů po úspěšném absolvování procesu oddlužení.

Od 1. ledna 2020 realizuje Charita Otrokovice nový projekt s názvem Samaritán poradí s dluhy.
„Službu nejčastěji využívají lidé, kteří si
půjčili peníze a nejsou schopni splácet
tyto půjčky. Často se dostávají do exekucí a tímto se zhoršuje jejich celková
životní úroveň. Díky zkušenostem z
více jak deseti let poskytování služby
jsme schopni lidem poradit, jak dál.
Navíc máme akreditaci u Ministerstva
spravedlnosti a můžeme tak podávat
návrhy na povolení oddlužení,“ uvedla
sociální pracovnice služby Jitka Švajdová.
Díky projektu Samaritán poradí s dluhy
financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost a rozpočtu
ČR, došlo k rozšíření služby o jeden
úvazek sociálního pracovníka v kanceláři ve Zlíně. „Klienti navíc budou mít
k dispozici právní služby zdarma. V
rámci projektu také proběhne několik
setkání zaměřených na spolupráci odborníků na dluhovou problematiku ve
Zlíně a okolí,“ doplnil Tomáš Bernatík,
metodik projektu.
Že ne každý dlužník si za své neštěstí
může sám, dokresluje i následující příklad pana Pavla.

Mgr. Milan Sedlář, sociální pracovník
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Charitní domov

Tradiční akcí, kterou na
Charitním domově pořádáme, je fašank. Ten letošní
se konal v pondělí 24. února. Nejdříve jsme v maskách obešli pokoje a poté
jsme si všichni společně zazpívali v jídelně domova,
kde nám k poslechu hrál
pan Veselka.Bylo to jako
vždy velmi příjemné odpoledne a nechybělo ani tradiční občerstvení. Naši uživatelé byli velmi spokojeni.

Magazín charita otrokovice /JARO 2020
5

Terénní služba rodinám s dětmi
Příběh se šťastným koncem
Ne vždy dítě ve škole prospívá tak, jak si rodič představuje. Jako rodiče doufáme, že naše dítě bude mít samé jedničky, nebude mít
problémy a školou projde hladce. V práci Terénní služby rodinám
s dětmi (TSR), se setkáváme s různými problémy dětí. Buď je škola
nebaví a tzv. lajdačí, nebo jejich schopnosti na běžnou základní
školu jednoduše nestačí. V takovém případě si rodiče jen velmi těžce přiznávají možnost přestupu jejich dítěte na speciální školu.
S rodinou paní Novákové spolupracujeme 2 roky. Pečuje sama o tři děti. Prostřední Martin chodil na běžnou základní
školu, kde se však potýkal s problémy.
Do školy nastoupil o dva roky později a
hned první třídu opakoval. Postupně se
dostával dál, ale celkově měl problémy
s učením i s chováním. Na doporučení
školy s ním matka navštívila Krajskou pedagogicko-psychologickou
poradnu
(KPPP), kde byl Martinovi nastaven individuální plán pro výuku. Z počátku se to
zdálo jako dostačující, avšak asi po roce,
začaly opět problémy. Martin dokonce ve
škole kradl, odmítal tam chodit a jeho
maminka řešila vysoký počet zameškaných hodin. Díky tomu se o rodinu začal
zajímat i Orgán sociálně právní ochrany
dětí (OSPOD). Poté byla paní Nováková
s Martinem odeslána do Speciálně pedagogického centra (SPC). Vyšetřením se u
něj zjistilo mírné mentální postižení. Paní Nováková najednou stála před složitou
otázkou – nechat Martina na základní
škole, kde měl již přiřazeného asistenta
pedagoga anebo přesunout Martina na
speciální školu? Maminka z počátku nechtěla o speciální škole ani slyšet, ale nakonec jej opravdu nechala přeřadit. Nyní
prospívá s jedničkami, jediný problém
mu dělá angličtina. Cítí se dobře v kolektivu dětí, vyhovuje mu menší kolektiv a
velmi hodná paní učitelka. Nejen že si
osvojuje učivo, které je mu přizpůsobeno,

ale připravuje se také do běžného života
formou nácviků, ty má škola zahrnuty ve
svých osnovách.

A jaká zde byla role Terénní služby rodinám
s dětmi? Protože paní Nováková neznala
instituci SPC, vysvětlila jí naše pracovnice, co ji s Martinem čeká a na schůzky je následně doprovodila. V SPC se
paní dozvěděla vhodné varianty. Se sociální pracovnicí potom hovořily o tom
jaké výhody a nevýhody tyto varianty
přináší. Paní Nováková měla s kým
probrat své obavy a strachy. Konečné
rozhodnutí však zůstalo jen na ní. Naše
pracovnice ji doprovázela i při setkaní
s ředitelkou školy a pomáhala se zajištěním všeho potřebného k přestupu na
jinou školu. Paní Nováková díky podpoře pracovnice TSR dotáhla věci do
konce. Doposud probíhá spolupráce
pracovnice TSR s paní Novákovou
v různých oblastech.
Paní si nyní Martinův přestup na jinou
školu chválí. Momentálně se zatím jeví,
že přestup Martina byl dobrou volbou
a je otázkou, která zůstane nezodpovězena, jak by to dopadlo, kdyby TSR do
rodiny nedocházela.
Mgr. Aneta Botková
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Půjčovna kompenzačních pomůcek
Od února platí nový ceník pomůcek
Od 1. 2. mění Charita Otrokovice Ceník zapůjčení pomůcek. „Ke změně
jsme přistoupili především z důvodu
zjednodušení plateb. Hlavně pro naše
klienty se tak ceník stane přehlednější.
Například při platbě na účet si klienti
mohou nastavit trvalý příkaz a nemusí
každý měsíc částku měnit,“ vysvětluje
Vladana Trvajová, fundraiserka Chari-

ty Otrokovice ke změně, kdy místo
denní sazby za zapůjčení bude sazba
měsíční. „ Měsíční sazby v podstatě
odpovídají cenám, které byli nastaveny doposud, pouze jsme je zaokrouhlili. Úplnou novinkou v ceníku je poplatek za montáž a demontáž elektrických polohovacích lůžek,“ doplňuje
Vladana Trvajová.

Máme nový schodolez
Nově je v půjčovně k zapůjčení kolečkový schodolez. „Schodolezy máme v půjčovně již delší
dobu. Jsou pásové a potřebují nad a pod schodištěm větší prostor k vytočení, přibližně 140 cm.
Výhodou nového kolečkového schodolezu je
menší potřeba místa nad a pod schodištěm, asi
80 cm. Schodolez má vlastní sedačku, není tak
třeba mít invalidní vozík. Ovládání je velmi jednoduché a po krátkém zaškolení jej zvládne
opravdu každý. Jsem moc ráda, že můžeme tuto
pomůcku lidem nabídnout. Prostor u schodů je
ve většině domů opravdu malý,“ představuje výhody nové pomůcky Vladana Trvajová.
Půjčovna kompenzačních pomůcek má k dispozici velký výběr vybavení, které usnadní život lidem v seniorském věku nebo se zdravotním postižením. Informace jsou k dispozici na webových stránkách Charity Otrokovice nebo na telefonu 731 608 441.
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Tříkrálová sbírka
Jubilejní ročník skončil rekordně.
Již po dvacáté jste v ulicích našeho města mohli potkat malé i velké koledníky. Letošního jubilejního ročníku se v našem městě účastnilo 33
skupinek koledníků, kteří zavítali do vašich domovů s úsměvem a písní
na rtech a přáním všeho dobrého v novém roce.

I díky vám tak
můžeme pomáhat lidem
kolem nás. I
v letošním roce jsme připraveni poskytnout přímou
pomoc tam,
kde to bude
potřeba,“ vysvětlil Žalčík.
Již nyní jsme
např. pomohli
rodině s postiženou dívkou poskytnutím prostředků na zakoupení zdravotní
pomůcky, nemocnému seniorovi jsme
zprostředkovali nákup dřeva na vytápění jeho malého domku.
Jan Žalčík

„Tříkrálovou sbírku po celé zemi každoročně pořádá Charita Česká Republika. Tato aktivita se neobejde bez pomoci mnoha dobrovolníků. V našich obcích úzce spolupracujeme zejména
s dětmi z řad turistických oddílů mládeže, skauty, v některých obcích se zapojují i děti ze základních škol a velmi nám
pomáhají i okolní farnosti. Všem patří
velké díky,“ uvedl za organizátory Jan
Žalčík, pastorační asistent Charity Otrokovice.

Celkově se letos na Otrokovicku vybralo 821 738 Kč. Mnozí se ptají, jak bude
s těmito prostředky v následujícím roce
naloženo. „Je třeba říci, že 65 % z této
částky zůstává přímo v naší organizaci.
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Do našich služeb jsme získali nová auta

Charita Otrokovice poskytuje velkou
škálu služeb včetně těch, které poskytujeme přímo lidem v jejich domácnostech nebo i těm, kteří žijí přímo venku. Proto jsme velmi rádi, že
se nám díky projektu financovaného
z Evropského sociálního fondu a
Ministerstva pro místní rozvoj, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, podařilo pořídit dvě nová vozidla pro
služby Charitní pečovatelská služba
Otrokovice a Terénní program Samaritán. Více jak před rokem jsme si
podali žádost na projekt s názvem
Zkvalitnění terénních služeb Charity
sv. Anežky Otrokovice, se kterým
jsme nakonec uspěli. Díky projektu
tak můžeme stávající, už hodně opotřebovaná, vozidla poslat na zasloužený odpočinek a užívat si bezstarostnou jízdu bez poruch.

„Za klienty se musíme dopravovat
každý den od ranních až do večerních hodin. Jsme rádi za nové auto
pro naše pracovníky, kteří pečují o
klienty v seniorském věku a se zdravotním
postižením
přímo
v domácnostech v Otrokovicích a
okolí,“ uvedla Jana Šuranská, vedoucí Charitní pečovatelské služby.
„Dopravit se za klienty terénní služby pro lidi bez domova za každého
počasí je někdy hodně náročné. Terénní pracovníci naší služby jsou
moc rádi, že se nově dostanou i do
náročnějších terénů, kde dříve museli
vždy pěšky,“ doplnil Aleš Jaroš, vedoucí Terénního programu Samaritán.
Tomáš Bernatík, zástupce ředitele
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Jak nás můžete podpořit?
Vyberte si z několika možností:
Na Uličce 1617
765 02 Otrokovice
tel./fax:
577 112 031
577 112 032
Email:
info@otrokovice.charita.cz
Web:
www.otrokovice.charita.cz
Facebook:
Charita Otrokovice
Ředitel:
Ing. Peter Kubala
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Firemní dárcovství a sponzorství

Více na www.otrokovice.charita.cz/
podporte-nas/

„Kde je vůle, tam je cesta.“

