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Milí čtenáři,
od července mě čekají příjemné, mateřské, povinnosti, proto jsem využila tohoto
prostoru k ohlédnutí za mým působením v našem Domově pro seniory.
Když jsem před deseti lety nastupovala do domova na pozici sociální pracovnice,
bylo to mé první zaměstnání. Byla jsem plná očekávání, ideálů a nadšená z nových
výzev. I přesto, že vše nebylo vždy úplně idylické, je práce v sociálních službách
velmi krásná a má obrovský smysl. Člověk je v blízkém kontaktu s rodinami, může
jim pomoci při řešení náročných životních situací a seniorům tak poskytnout
klidný život. Od těch pak cítí velkou vděčnost za poskytnutou pomoc a ví, že tato
práce má opravdu smysl. Největší odměnou za naši práci je, když uživatelé řeknou,
že se u nás cítí jako doma a jsou v domově rádi. Samozřejmě se při práci v domově
objevují i náročné situace, kdy není možné najednou pomoci úplně všem, i když
bychom si to moc přáli, setkáváme se s nemocí a s odchodem seniorů, kteří s námi
strávili na domově i několik let.
Posledních pět let jsem strávila na pozici vedoucí Domova pro seniory. K příběhům
a problémům klientů se tak přidaly i ty našich zaměstnanců. Práce nebyla
jednoduchá a bylo jí hodně. Ale to vše k mé pozici patřilo.
Na tomto místě bych tedy ráda poděkovala za spolupráci všem mým současným,
ale i bývalým kolegům, se kterými jsem se potkala a všem bych chtěla popřát pevné
zdraví, mnoho sil do dalších let a především, aby dělali tuto krásnou a záslužnou
práci vždy s radostí.
Veronika Cívelová, vedoucí Domova pro seniory
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V letošním roce oslaví Charita Otrokovice 30 let od
svého vzniku.
V sérii článků bychom rádi vzpomněli na začátky
budování pomoci potřebným v Otrokovicích.
Jak a proč vznikla Charita Otrokovice a její služby?

Charitní pečovatelská služba je nejdéle
poskytovanou službou Charity Otrokovice. Z
počátku, kdy byla charitní činnost pouze
dobrovolnická, šlo o pomoc s úklidem v rodinách s
tělesně postiženým člověkem, opravami v bytech
starých lidí, opatrováním, přípravou jídla a
návštěvou starých osob.
„Začátky byly téměř „průkopnické“. Neměli jsme
na co navázat, neměli jsme prostředky ani
prostory. První zaměstnankyně Charity byla
moje žena Alexandra, která nastoupila 1. 1. 1993
jako pečovatelka, dovážela a vydávala obědy
důchodcům na DPS na Baťově. Tím byl položen
základní kámen pro vznik Domácí pečovatelské
služby,“ vzpomíná první ředitel Charity
Otrokovice pan Záleský.
Postupně se služba rozvíjela. Klientům byla
poskytována péče o osobu, obstarávání a
podávání jídla, nákupy, donáška léků a
doplňovalo se to ošetřovatelskou činností. S
dlouho očekávaným Zákonem o sociálních
službách, který vstoupil v platnost 1. 1. 2007,
přišla i celá řada změn, které se odrazily ve všech
službách Charity. Nejvýraznějším problémem se
stala velmi nízká státní dotace. Následovala
radikální opatření, snížení počtu pracovníků i
omezení rozsahu služby. Došlo také k rozdělení
Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby.
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„S platností zákona o sociálních službách v roce 2007 přišel nárok na
příspěvek na péči. Lidé najednou měli nějakou částku, někdy i vysokou,
a to je změnilo. Stalo se mi i to, že jeden člověk dostal příspěvek a čím
větší byl, tím víc nás hlídal a tím víc byl na nás nepříjemný. Viděl, že
si část těch peněz může nechat pro sebe, a my jsme mu tu částku vlastně
odčerpávali. A dostávali jsme se i do konfliktů,“ vzpomněl Petr
Mikulášek, který v pečovatelské službě pracoval 10 let.
Jak se měnila doba, měnilo se technické vybavení služby. Zvyšovaly se
nároky na různé pomůcky, které usnadňovaly práci pečovatelům i
dalším členům rodiny, tím vznikla půjčovna kompenzačních pomůcek.
Také na vzdělání pečovatelů a ošetřovatelů byl kladen stále větší
důraz. Postupně se organizovala setkání s lékaři a začala vznikat i
školící centra. V současné době musejí mít pracovníci sociálních služeb
předepsané vzdělání.
„Na začátku se vozily obědy na kárce, pak jsme dostali auto a mohli
jsme zajet i do sousedních obcí. Také zdravotní sestry již byly
mobilnější,“ vypráví Petr Mikulášek.
Dnes pracují ve službě 4 pracovnice, které denně navštíví v průměru
jedenáct klientů. Rozsah nabízených služeb se různě měnil s požadavky
klientů.
„I když se může zdát, že v naší službě není co vylepšovat, opak je
pravdou. Díky vlastnímu automobilu můžeme klienty odvést například
k lékaři. A s rychlejšími přesuny mezi návštěvami, ale také při
nákupech a vyzvedávání léků pomáhají pečovatelkám elektrokola, která
se podařilo pořídit za přispění otrokovických firem a Nadace ČEZ,“
uzavírá Jan Šuranská, vedoucí Charitní pečovatelské služby.
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Zvířecí
terapeuti
Canisterapie je rehabilitační metoda, při
které kontakt s pejskem představuje
účinné rozptýlení.
Návštěva jezevčíků v Domově pro seniory
je vždy velmi vítaná a všichni se na
pejsky moc těší.
Občas se přijdou podívat i trošku větší
terapeuti. To se potom můžou naši
senioři potěšit návštěvou poníků.

Jarní pečení
Každá hospodyňka ví, jak správně naložit s čerstvě
sklizeným sezónním ovocem. V Denním centru si naši
senioři upekli Hrnečkový rebarborový koláč, na kterém
si všichni moc pochutnali. A jaký je recept?

Těsto:
0,75 hrnku cukru
1,25 hrnku hladké mouky
0,75 hrnku mléka
1 prášek do pečiva
8 lžic másla
2 vejce

Drobenka:
0,5 hrnku cukru
8 lžic másla
1 hrnek pol. mouky

Nejdříve oloupeme a nakrájíme rebarboru. Ušleháme žloutky s cukrem do hladké pěny. Přidáme mírně ohřáté mléko a
rozpuštěné máslo. Poté přidáme hladkou mouku a prášek do pečiva. Těsto nalijeme na tukem vymazaný a moukou
vysypaný hluboký plech, posypeme rebarborou a drobenkou. Pečeme asi 30 minut v předehřáté troubě při 150 °C.
DOBROU CHUŤ.
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Opravy na Samaritánu
Množství a náročnost elektrospotřebičů v domácnostech i provozech roste a
stejně tomu je i u nás v Azylovém domě Samaritán, proto jsme se v poslední
době potýkali stále častěji s výpadky elektřiny.
Azylový dům je v bývalé budově policejní stanice již od roku 1999. I když od
té doby proběhlo několik různých oprav, tak elektroinstalce je stále
původní. Věříme, že výměnou elektroměrového rozváděče a hlavního jističe
skončí výpadky, ale rekonstrukce budou pokračovat.

Rozloučení v době Covidové
Aktuální doba ukázala, jak obtížné může být zachování důstojného obřadu
při rozloučení s našimi blízkými i vzdálenými. Ještě složitější je to u
nemajetných klientů sociálních služeb, kteří nemají rodinné příslušníky.
Těm realizuje tzv. „sociální pohřeb“ stát, kdy je popel vsypán na
anonymním místě vsypové loučky.
Klienti sociálními službami často procházejí i několik let, a proto se ve
službě Samaritán – služby pro lidi bez domova, chtějí postarat také o jejich
důstojné rozloučení. Již několik let slouží pro tyto účely Charitě Otrokovice
charitní hrob na hřbitově v Malenovicích.
„V dubnu jsme se naposledy rozloučili s panem Ludvíkem, který byl
dlouhodobým klientem azylového domu Samaritán a neměl žádné příbuzné.
Podařilo se nám získat jeho urnu a v doprovodu faráře se s ním naposledy
rozloučit a uložit do hrobu. O ten se pak pravidelně staráme a tichou
vzpomínkou pak několikrát za rok myslíme na naše klienty. Jsme hrdí, že se
nám to v Charitě takto daří,“ uzavírá Aleš Jaroš, vedoucí střediska
Samaritán.
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Něco končí...
Jeden moudrý citát praví: „Tam, kde něco končí, něco jiného začíná.“ V posledních dnech a
týdnech se loučíme s několika našimi „stálicemi“, zaměstnanci, kteří v našich službách
strávili spoustu let a zapsali se tak do naší charitní historie. Přinášíme malé ohlédnutí za
jejich činností a přidáváme poděkování za jejich práci. Zároveň jim přejeme vše dobré v
jejich dalších životních etapách.
Snad nejdéle pracující zaměstnankyní Charity
Otrokovice byla do nedávna paní Libuše Polhreichová.
Nastupovala v roce 1997 jako zdravotní sestra
Pečovatelské a ošetřovatelské služby a zanedlouho se
stala její vedoucí. V roce 2009 byla z důvodu
nedostatku finančních prostředků ukončena činnost
Charitní ošetřovatelské služby. Paní Pohlreichová tak
nastoupila na Domov pro seniory, kde až do svého
odchodu do důchodu vykonávala práci staniční sestry.
Kolegové i klienti na ni vzpomínají jako na pracovitou,
usměvavou sestřičku, která je ochotná pomoci při
jakýchkoliv problémech. Děkujeme za neskutečnou
řádku let, které věnovala klientům Charity Otrokovice
a trpělivost, kterou měla nejen s klienty, ale jistě i s
kolegy.
Již v době studií začala chodit do Domova pro seniory
vypomáhat Veronika Cívelová, to se psal rok 2004.
Bylo tedy více než pravděpodobné, že po jejich
dokončení v roce 2010 Veronika nastoupí na pozici
sociální pracovnice. Tehdy byla plná očekávání,
odhodlání a těšila se na nové výzvy. Ta hlavní přišla
v roce 2016, kdy přijala pozici vedoucí Domova pro
seniory. Kolegové se shodují, že je těžké vyjmenovat
všech, co s Veronikou zažili, kolik věcí a různých
školení zařídila. Jisté ale je, že pod jejím vedením
vznikla krásná, klienty i zaměstnanci hojně
využívaná, odpočinková zahrada s pergolou. Velkou
zkouškou organizačních schopností jsou bezesporu
různé pandemie a hlavně ta poslední. Veronice nyní
začíná nová životní etapa, do které jistě kráčí plná
očekávání a odhodlání, mateřství.
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V červnu jsme se rozloučili také se sociální
pracovnicí Domova pro seniory Pavlou
Korvasovou, která se příštích pár let bude
věnovat, jistě příjemnějším, mateřským
povinnostem. Pavla nastoupila na pozici
sociální pracovnice na Domov pro seniory
v roce 2016, jako čerstvá absolventka
vysoké školy. Za dobu svého působení na
Domově zavedla společné promítání filmů
a seriálů klientům v reminiscenční
místnosti. Ke klientům i kolegům byla
vždy
kamarádská.
Svým
zpěvem
doprovázela společná setkání při různých
příležitostech.
V roce 2006 začínal Vlastimil Paciorek
jako PS na azylovém domě a v noclehárně
Samaritán. Se změnami a příchodem
vedoucího v roce 2008 se přesunul do
terénní služby, kde na plný úvazek v
Otrokovicích a ve Zlíně rozvíjel službu.
Klienti ho měli rádi pro jeho empatii a
ochotu pomáhat. Službě dodával i
duchovní rozměr. Stál za zrodem vánoční
sbírky cukroví, která funguje dodnes a
připomíná klientům symboliku vánoc.
Zakládal také vánoční mobilní kancelář.
Svými znalostmi grafiky a fotografie
pomáhal
při
tvorbě
propagačních
materiálů, současných log služeb a
magazínu Samaritán.

Všem našim, dnes již bývalým kolegům, děkujeme, že pomáhali společně s námi.
Zároveň jim přejeme hodně úspěchů v soukromém i profesním životě.
Tam, kde něco končí, něco jiného začíná.
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Sbírka pro
samoživitele

Vedle obvyklých čtyř adventních
koncertů odvysílala v prosinci Česká
televize ještě pátý, mimořádný. Jeho
výtěžek byl určen na podporu rodičů –
samoživitelů a Česká televize si pro něj
vybrala Charitu České republiky jako
svého partnera.

Z našich služeb známe spoustu příběhů, kdy jeden rodič
zůstane na své děti sám a rázem musí řešit spoustu
problémů. Nedávno se na nás s žádostí o pomoc obrátila
maminka s dítětem. Vinou úrazu u ní nastal nečekaný
pokles příjmu a paní se prakticky ze dne na den ocitla v
obtížné finanční situaci. Ze sbírky jsme jí pomohli zaplatit
pravidelný výdaj na domácnost a tím překlenout toto těžké
období.
Víte o někom, kdo se ocitl v obdobné situaci a potřebuje
pomoc? Ozvěte se nám.
Zájemci, kteří jsou našimi klienty, mohou kontaktovat svého
sociálního pracovníka. Pokud nejste klientem Charity,
kontaktujte pastoračního pracovníka Jana Žalčíka, tel. 734
684 878, e-mail: jan.zalcik@otrokovce.charita.cz.

Podpořte rodiny zasažené pandemií
Pandemie covid-19 vtrhla do života mnoha lidí a napáchala
obrovské škody. Někdy je připravila i o živitele. Na pomoc takto
zasaženým rodinám pořádá Charita Česká republika sbírku „Naděje
se vrátí“, která jim pomůže překonat existenciální, sociální i
zdravotní dopady krize. Svým darem vrátíte lidem naději, o které se
zpívá v písni Davida Deyla.
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Podpořte
sbírku
převodem na účet
nebo QR platbou
44665522/0800
VS 987
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Firemní dobrovolnictví
Jste v práci dobrá parta? Rádi byste svou práci něčím
„okořenili“? Chcete udělat dobrou věc?
Pokud jste si na všechny otázky odpověděli ANO, pak jste ideální parta
pro firemní dobrovolnictví.
Firemní dobrovolnictví je společná podpora veřejně prospěšných
organizací s firmou a jejími zaměstnanci. Zaměstnanci - dobrovolníci
investují své úsilí, energii a nápady, pomáhají svou prací a nasazením.
Firma hradí náklady na jejich čas, případně pomůcky či materiál.
Zaměstnanci mají příležitost osobně se setkat s veřejně prospěšným
prostředím, což velmi dobře rozvíjí osobní hodnoty a pozitivní vztah k
zaměstnavateli.
„Do Charity za námi pravidelně chodí zaměstnanci otrokovické
kanceláře pojišťovny Kooperativa, v rámci svých Charitaday. Dopoledne
tráví při venkovních hrách se seniory a odpoledne společnou procházkou,“
představuje den firemních dobrovolníků Trvajová Vladana,
fundraiserka.
Organizace také občas potřebují pomoc s odbornými věcmi, se kterými si
ne vždy ví rady. V takovém případě nastupuje dobrovolník specialista,
který např. v rámci svého zaměstnání organizaci pomůže.
Pokud Vás zaujala možnost firemního dobrovolnictví, tak neváhejte pro
více informací kontaktovat Vladanu Trvajovou, tel. 731619771,
vladana.trvajova@otrokovice.charita.cz.
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Jak nás můžete podpořit?
Individuální dárcovství
Firemní dárcovství a sponzorství
Na Uličce 1617
765 02 Otrokovice

577 112 031, 577 112 032

www.otrokovice.charita.cz
Ředitel:
Ing. Peter Kubala

Strana 8

Dobrovolnictví
info@otrokovice.charita.cz

pomocník při online nákupech
@charitaotrokovice

Kreativní dílna ADS
charitaotrokovice

