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Milí čtenáři,
příznivci charitního díla,
přinášíme vám první číslo našeho
magazínu v roce 2021.
Do tohoto roku jsme vstoupili v
přetrvávající nelehké situaci.
Přesto, či spíše právě proto, jsme
tu stále pro vás. I nadále chceme
být nablízku těm, kteří se bez
pomoci druhých jen stěží obejdou.
Mnohdy se však ani my v naší
činnosti neobejdeme bez pomoci či
podpory druhých. Nejvíc si to
uvědomujeme právě na začátku
roku, při přípravách a realizaci
Tříkrálové sbírky. Velmi si vážíme
všech, kterým nejsou lhostejné
osudy druhých. O tom, jak letošní
sbírka probíhala a jak díky vám
pomáháme konkrétním lidem, se
můžete dočíst uvnitř tohoto čísla.
Kromě toho vám přinášíme také
ohlédnutí za uplynulým rokem na
Novém domově, řekneme vám, co
nám udělalo velkou radost v
Charitní pečovatelské službě.
Nechybí ani ohlédnutí za
desetiletým fungováním našeho
dluhového poradenství Samaritán.
Přejeme vám příjemné počtení a
děkujeme za vaši přízeň!
Jan Žalčík, pastorační asistent
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Tříkrálová sbírka
Kde díky vám můžeme pomáhat
Tříkrálová sbírka, největší dobročinná sbírková akce v České republice, má za sebou již dvacáté narozeniny. Tři králové vyrazili
do ulic poprvé v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi a obnovili
tak starodávnou lidovou tradici.

Pomoc lidem kolem nás

Koledníci dnes, stejně jako kdysi, šíří
mezi lidmi boží požehnání a poselství
milosrdné lásky a prosí přitom o příspěvek pro lidi v nouzi. Je též svátkem
solidarity. Zprostředkovává mezigenerační setkávání a soudržnost. I během
krátké chvíle umožňuje zažít pocit radosti a vzájemnosti, a právě to je jejím
největším posláním a nejsilnějším poselstvím. Pro koledníky i dárce představuje unikátní příležitost k tomu začít
nový rok dobrým skutkem. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun.
„V letošním roce nám situace nedovoluje potkat koledníky v ulicích. Koledu
jsme připravili online na stránkách
www.trikralovasbirka.cz, kde si ji všichni mohou přehrát. Až do 30. dubna
2021 je možné zde přispět i do online
kasičky. Rozdělení výtěžku sbírky má
jasná pravidla. 65% vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly,“ upřesňuje pravidla koledy Jan
Žalčík, koordinátor sbírky
v Otrokovicích.

„Nový ročník Tříkrálové sbírky se již
naplno rozběhl. O tom, že díky vám
můžeme pomoci lidem v našem okolí,
svědčí i následující příběh,“ začíná vyprávět Jan Žalčík. „Jsou situace, kdy
potřebují pomoc i naši králové nebo
jejich rodinní příslušníci.
Dozvěděli jsme se o mamince dvou dětí, která je těžce nedoslýchavá a rozhodla se pro operaci – implantaci kochleárního implantátu. Součástí tohoto
přístroje je i řečový procesor a další příslušenství v ceně bezmála 225 000 Kč.
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Procesor mamince usnadní zapojení se
do pracovního života, a hlavně by se
mohla lépe začlenit do světa slyšících.
Příběh této ženy nás velmi oslovil i proto, že její děti se v našem regionu několik let zapojují do tříkrálové sbírky jako
koledníci. Proto jsme neváhali a právě
z této sbírky jsme se rozhodli ženě poskytnout přímou pomoc. Za přispění i
jiných nadací si maminka mohla řečový
procesor pořídit,“ představil konkrétní
příklad pomoci Žalčík.

v jiných zemích. Proto jsme se prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc zapojili do akce Charita pro
Ukrajinu. Z tříkrálové sbírky v roce
2020 jsme přispěli na provoz dětského
domova pro chlapce,“ upřesňuje cíl přímé pomoci do zahraničí ředitel Charity
Otrokovice Peter Kubala.
V domově v Bortnykách přebývá 30
chlapců. Mnozí z těch, kteří už dospěli
a studují nebo mají zaměstnání, se sem
vracejí ve svátky nebo o víkendech.
Mají zde svůj domov. Začátky ale byly
těžké. Domov v Bortnykách se blíží rodině. Chlapci tu mají svobodu, mohou
kdykoliv vyrazit do vesnice, do domova
také přichází spousta návštěv, mají zde
formaci, učí se anglicky, některým pomáhá i psycholog, a také hodně pracují,
starají se o hospodářství, pěstují brambory, vyrábějí mošt, mají včelařství,
chovají domácí zvířata. Pomáhají
v kuchyni kuchařce a vychovatelům
s úklidem. Domov prospívá z vlastní
práce a darů. Aktuálně stojí v areálu bu-

Dále jsme například pomohli osamělému staršímu pánovi s nákupem dřeva
na zimu, mamince těžce postižené dívky jsme mohli přispět na zakoupení
speciálního naslouchadla. Další ženě,
samoživitelce, která se stará o svou nemocnou maminku, jsme pomohli opravit střechu, kterou jí zatékalo do domu.

Pomoc míří i za hranice
Pomoc tříkrálové sbírky však překračuje i hranice Otrokovic a pomáhá také
dětskému domovu na Ukrajině. Již několik let zde pomáhá Arcidiecézní charita Olomouc opuštěným dětem a sociálně slabým rodinám. Jedním z cílů
konkrétní pomoci je dětský domov
„Živá perla“ v Bortnykách, ve Lvovské
oblasti v západní části Ukrajiny.
„Víme, že pomoc potřebují také lidé
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dova s kuchyní, jídelnou a ubytováním i
kaplí. Domek, kde dřív domov sídlil, je
přestavěn na školu se zázemím pro
dobrovolníky. Budovy obklopuje velká
zahrada. Nyní v domově připravují borůvková pole. Díky nim se v budoucnu
snad stanou finančně soběstačnými. Více informací o pomoci těmto dětem je
na www.charitaproukrajinu.cz.

První část sbírky je již za námi. Jaké jsou letošní výsledky?
Stále trvající pandemie koronaviru znemožnila návštěvu tříkrálových koledníků, na kterou byli lidé po léta zvyklí.
„Mnozí z vás jste na nás přesto mysleli
a našli jste si k nám cestu. Ukázali jste,
že osud druhých lidí vám není lhostejný,“ uvedl za otrokovickou Charitu koordinátor sbírky Jan Žalčík. Do kasiček,
které byly nachystány na různých místech ve všech obcích, spadajících do
působnosti otrokovické Charity, lidé
darovali 293 424 Kč. „Do letošní sbírky se poprvé zapojilo také několik větších firem z našeho okolí. Jmenovitě
jsou to Continental Barum, Fatra Napajedla, TOT Otrokovice, Poliklinika
Otrokovice, Vitar Zlín, Centro Zlín. I
jim patří naše velké díky. Poděkování
patří i všem provozovatelům menších
obchůdků a služeb, kteří nám umožnili
umístění našich kasiček do svých provozoven,“ doplnil Žalčík.

Letošní tříkrálová sbírka ovšem zdaleka
nekončí. Pokud jste dosud neměli možnost přispět, můžete tak učinit pomocí
online kasičky na webu
www.trikralovasbirka.cz, a to až do
konce dubna. Dosud bylo touto formou vybráno 36 172 Kč.
Město (obec)
Žlutava
Pohořelice
Halenkovice
Oldřichovice
Tlumačov
Komárov
Napajedla
Spytihněv
Otrokovice
OC Centro Zlín + Vitar
Zlín
CELKEM
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Vybraná
částka
9 338
18 897
28 588
7 957
22 451
9 086
51 099
32 679
100 848
12 481

293 424 Kč

Tříkrálová sbírka

Stále nám můžete přispět!
Do konce dubna je možné přispět na Tříkrálovou sbírku těmito způsoby:

Pomocí online kasičky na www.trikraovasbirka.cz
Zde si můžete přehrát online koledu i virtuální požehnání. Zadáním
vašeho PSČ či názvu obce můžete přispět přímo naší Charitě.


Platbou pomocí našeho QR kódu
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Nový domov
Co jsme zažili v minulém roce?
Uplynulý rok byl výzvou i zkouškou také pro azylový dům pro rodiny
s dětmi a ženy Nový domov Otrokovice. Do roku 2020 vstupovali všichni se spoustou plánů a na Novém domově i se spoustou práce.

Právě na začátku roku pořídila Charita
Otrokovice pro tuto službu byt
v běžné zástavbě. Během ledna všichni
pořádně zabrali, aby byl byt v pořádku.
„S úpravami a vybavením bytu byla
spousta práce. Díky našim podporovatelům z řad řemeslníků a našeho patrona, firmy Pipelife jsme byt opravili a za
pomoci darů nábytku jsme jej i vybavili. Během prvních únorových dní se tak
do bytu mohli nastěhovat první klienti,“ vzpomíná na začátek roku 2020 Veronika Halasová, vedoucí služby.
V tomto bytě žijí klienti už téměř samostatně, stále však mohou, v případě
potřeby, využívat pomoci sociálních
pracovníků. Během roku se v bytě vystřídaly 2 rodiny, kterým se následně
podařilo najít bydlení.
Stejně jako celou republiku, tak i Nový
domov zasáhla na jaře epidemie. Personál se vrhl na šití roušek pro sebe i pro
klienty. Práce s klienty byla ztížena dodržováním různých vládních nařízení
od nošení roušek až po omezený kontakt s nimi. Aktivity, které azylový dům
svým klientům běžně nabízí, byly zcela
zrušeny. Všichni doufali, že na podzim
už bude pandemie na ústupu. Opak byl
pravdou, navíc přibyla distanční výuka,

se kterou se sociální pracovníci společně s klienty a jejich dětmi dokázali poprat a oba prvňáci následně plynule navázali na výuku ve škole.
„Rok 2020 byl náročný pro spoustu lidí. I tak na něm můžeme najít něco pozitivního. Nový domov Otrokovice,
stejně jako ostatní služby Charity, mají
okolo sebe spoustu obětavých a skvělých lidí. Vánoce jsou krásným, ale pro
některé i těžkým obdobím a právě díky
zaměstnancům firmy Vitar a otrokovické pobočky pojišťovny Kooperativa si
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Děti a jejich rodiny moc děkují
za vánoční dárky!
Pokračování ze str. 6

Každoročně se Charita Otrokovice zapojuje do předvánoční akce rádia Kiss
Strom splněných přání. Své přáníčka na
strom umístěný v Centro Zlín zasílají
děti z Nového domova Otrokovice a
Terénní služby pro rodiny s dětmi.
„Do akce Strom splněných přání se zapojuje celá řada domovů a sociálních
služeb napříč Zlínským krajem. Protože
víme, že pomoc je potřeba na spoustě
míst, rozhodli jsme se navázat spolupráci také s firmami a uvolnit tak místo
na Stromě splněných přání dalším dětem,“ uvedla fundraiserka Charity Otrokovice Vladana Trvajová.
V letošním roce se do nakupování a balení dárků zapojili již podruhé zaměstnanci Vitaru Zlín a nově také zaměstnanci z otrokovické pobočky Kooperativy.
Všem patří velké „Děkujeme, že pomáháte společně s námi!“

mohli děti našich klientů rozbalit pod
stromečkem krásné dárky. Dárek
v podobě domácí pekárny, kterou si
zaměstnanci Nového domova moc
přáli, darovala této službě před Vánocemi paní Huslíková. Díky tomu můžeme klientům pomoct s pečením pečiva, když se ocitnou ve finanční nouzi. Ještě jednou tímto děkujeme,“ vyjmenovává podporu dárců Vladana
Trvajová, fundraiserka Charity Otrokovice.
„ I přes všechny nepříjemnosti, které
nám loňský rok přinesl, se podařilo
11 našim klientům najít zaměstnání
v Otrokovicích a blízkém okolí. 17
klientů si našlo komerční bydlení a
ani jedna z odchozích rodin nepotřebovala služby jiného azylového domu. Během celého roku využilo našich služeb 26 dospělých osob
s dětmi,“ uzavírá Veronika Halasová.
Zaujala vás činnost azylového domu
Nový domov Otrokovice? Více informací o službě i o možnosti její
podpory najdete na stránkách
www.otrokovice.charita.cz.
Ať máte krásný rok 2021, který bude
bohatší na osobní setkání a společné
aktivity, vám přejí zaměstnanci Nového domova Otrokovice.
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Charitní pečovatelská služba
Máme další nové elektrokolo!

Začátek roku 2021 byl pro
Charitní pečovatelskou službu ve
znamení očekávání nového elektrokola.
„ Před dvěma lety jsme pořídili
jedno elektrokolo, které se velmi
osvědčilo. Pečovatelky ho hojně
využívali, a proto jsme se rozhodli pořídit jim další,“ uvedla
k pořízení dalšího elektrokola Jana Šuranská, vedoucí Charitní
pečovatelské služby.
Pečovatelky během svého pracovního dne navštíví několik klientů v různých částech Otrokovic. Elektrokolo jim značně ulehčí přesuny mezi klienty i při potřebných pochůzkách na úřady a
k lékařům klientů.
„ V loňském roce nám k nákupu
elektrokola pomohly některé otrokovické firmy a veřejná sbírka
v CentroZlín. Tentokrát jsme požádali o podporu nadaci ČEZ,
kde naše žádost byla podpořena.
Díky skvělé spolupráci s firmou
Otrokolo si naše pečovatelky
mohly již na začátku roku vyzvednout kolo, které jim usnadní
jejich práci,“ doplňuje Vladana
Trvajová, fundraiserka.
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Dluhové poradenství samaritán
Dluhové poradenství pomohlo stovkám lidí
Dluhové poradenství Samaritán působící v rámci Charity
Otrokovice pomáhá lidem v tíživé životní situaci už více jak
deset let. Za tu dobu využily poradenství tisíce lidí v existenčních problémech, kteří tímto způsobem dostali šanci na
nový začátek. Proběhlo více jak 11 tisíc konzultací.

hu, přidalo řešení dalších problémů klientů, nejčastěji pomoc při řešení výživného, závazky jiných subjektů vůči samotným dlužníkům, a také rozsáhlá
poradenská pomoc lidem, jak se vyznat v rozsáhlé legislativě úvěrů, dluhů
a exekucí. V neposlední řadě pomoci
lidem orientovat se ve svých právech a
povinnostech této problematiky.
„Často řešíme složité případy, v nichž
se jedná o nemovitosti. K tomu, aby
bylo možné správně poradit a pomoci
našim klientům, je nutné nastudovat
rozsáhlé množství dokumentace, nejen
těch, kterou nám klienti přinesou, ale i
dalších listin s řešenými případy souvisejících. Tyto kauzy, se bohužel řeší i
řadu let, než dojdou k nějakému výsledku. Není to naší liknavostí, ale složitým procesem soudních řízení. Největší dluh, který jsem osobně řešila, byl
ve výši 12 milionů korun, co se týká
množství exekucí, setkala jsem se se
70, 60 exekucemi na klienta. I tyto situace se nám podařilo přes oddlužení vyřešit“, podotkla Švajdová, která je v
rámci dluhového poradenství považována díky svým výsledkům za odborní-

„Už od počátku fungování služby jsme
řešili ve své podstatě složité případy.
Hned můj první případ byli manželé
s velkými dluhy a 4 dětmi. Hrozilo jim
zabavení nemovitosti. Nakonec se vše
podařilo zachránit, vstoupili do oddlužení a o dům nepřišli,“ vzpomíná na
počátky fungování poradny sociální
pracovnice Jitka Švajdová, která stála u
jejího vzniku a lidem pomáhá dodnes.
Jak sama říká, později se ke klasickému
dluhovému poradenství, které lidé začali vyhledávat nejčastěji z důvodu pomoci při řešení exekucí a sepsání a následnému podání insolvenčního návr-
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ka v rámci celé republiky.

rátily zcela naruby. Proto nikdo z nás
nemůže říci, že se jim toto nemůže nikdy stát“, poznamenala Švajdová, která má do budoucna jediné přání.

„Také se setkáváme s tím, že jednání některých institucí či orgánů nejsou vždy v souladu s příslušnými
předpisy a postupy, příslušnou legislativou, pak pomáháme takto poškozeným klientům sepsat a podat stížnost
například na Ministerstvo spravedlnosti, Exekutorskou komoru či
Okresní soud. A často jsou stížnosti
vyhodnoceny jako oprávněné,“ uvedla
Švajdová.

„Aby se věci řešily spravedlivě, aby
každý dodržoval zákony, tak jak má, a
řídil se jimi. Jak klienti, tak i tzv. druhá
strana a aby ti, kteří o těchto stranách
rozhodují, rozhodovali vždy spravedlivě. Aby všichni k této problematice
přistupovali poctivě,“ uzavřela Švajdová.

Velké změny doznalo za uplynulých
deset let nejen samotné poradenství,
ale také klienti, kteří jej vyhledávají.

Kontakt na službu:
Mgr. Jitka Švajdová
Sociální pracovník
jitka.svajdova@otrokovice.charita.cz
tel: +420 734 435 003

„Velmi výrazně se změnila informovanost klientů. Před 10 lety k nám chodili klienti se strachem, co se bude dít,
báli se, že je bude někdo soudit. Bohužel v této oblasti má společnost stále velké rezervy, jelikož nikdo nemůže
tušit, proč se dotyčný do dluhové pasti dostal. Určitě není na místě, aby se
na naše klienty nahlíželo s despektem.
Není výjimkou, že se na nás obrací lidé, kteří v minulosti disponovali nemalým majetkem a životní okolnosti,
které někdy sami nemohli ovlivnit, život jich samých, ale i celých rodin, ob-
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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



Kruh andělů



Hliník



Dobrovolnictví



GIVT



ADS



Firemní dárcovství a sponzorství



Projekt darujme.cz

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

„Kde je vůle, tam je cesta.“

