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Milí čtenáři a příznivci charitního díla,
v letošním roce slaví Charita Otrokovice 30 let od svého vzniku. O činnosti
Charity v Otrokovicích jste se mohly dočíst již v předešlých číslech našeho
Magazínu.
Proto mi dovolte, abych na tomto místě vyjádřil poděkování všem, kteří
stáli u zrodu Charity, a také těm, kteří toto charitní dílo finančně,
materiálně a duchovně podporovali.
Poděkování patří všem bývalým i stávajícím pracovníkům Charity. Nerad
bych na někoho zapomněl.
Věřím, že na přímluvu patronky sv. Anežky České bude charitní dílo
pokračovat.
Ing. Peter Kubala, ředitel
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Prvním domovem, který Charita Otrokovice otevřela, byl v
roce 1995 Azylový dům Samaritán. Za dobu svého fungování
se dům několikrát stěhoval, zažil povodeň i požár. Klienti
pomáhali při rekonstrukcích, povodních i lidem ve městě. Dnes
pracují ve vlastní dílně nebo uklízí odpadky na Baťově.

Azylový dům Samaritán pro muže bez domova rozšířil
nabídku služeb Charity sv. Anežky Otrokovice v roce 1995.
Prvním místem, kde služba působila, byl strážní domek
pronajatý od ČSD. Rekonstrukcí domku vznikl Azylový
dům s kapacitou 16 míst. Následující rok využilo služby 49
mužů.
„Jelikož jsem více než dvacet let pracoval u tehdejší ČSD,
znal jsem situaci a poměry, v jakých se nacházeli
bezdomovci, kterých nejvíce přibylo po všeobecné amnestii
presidenta Havla. Nikdy nezapomenu na 16. října 1995,
kdy se nám podařilo otevřít jeden z prvních azylových domů
v okrese Zlín, a nyní mohu říci i jeden z prvních ve Zlínském
kraji,“ zavzpomínal Pavel Záleský, první ředitel Charity sv.
Anežky.

Velkou zkouškou pro Charitu, stejně jako pro zařízení
Azylového domu Samaritán byla povodeň v roce 1997, kdy
dům byl částečně zatopen, přesto klienti odmítli evakuaci do
Zlína a hned od druhého dne poskytovali pomoc při čištění
koryta Moravy nebo s rozvozem obědů.
Na jaře 1999 přišlo stěhování domu do objektu na nádraží
ve Starém Městě, protože bylo rozhodnuto o demolici
strážního domku v Otrokovicích kvůli stavbě nadjezdu.
Další a poslední stěhování Azylového domu bylo do budovy
Policejního obvodního střediska na Baťově.
„Klienti domova dojížděli každý den ze Starého Města a při
rekonstrukci odpracovali spousty hodin. Po strastiplných
úředních procedurách se podařilo podepsat smlouvu mezi
Ministerstvem vnitra ČR a Charitou na převod budovy. V
podstatě to byl v ČR první případ převodu nemovitého
majetku státu účelovému zařízení církve. Slavnostní otevření
azylového domu na Baťově se uskutečnilo 9. listopadu
1999,“ popisuje cestu k novému místu azylového domu pan
Záleský.
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Práce s lidmi bez domova není jen v poskytnutí střechy nad
hlavou, ale jsou důležité také aktivity upevňující jejích
pracovní návyky a zvyk na pravidelnou pracovní činnost.
Klienti se tak od počátku fungování služby zapojovali do
spousty činností v rámci resocializačního programu.
Zajišťovali provoz veřejných WC a úklidu nástupišť
nádraží ČD v Otrokovicích i Zlíně. Pomáhali také při stavbě
Charitního domova, zřizování dalších humanitárních
skladů, rozjezdu Nového domova, stavbě kostela a fary, ale
také s úklidem na Baťově ve spolupráci s Technickými
službami Otrokovice. V roce 2017 přišla změna zákona o
pomoci v hmotné nouzi, která přinesla možnost veřejné
služby. Charita Otrokovice se stala organizátorem veřejné
služby a klienti, kteří se chtějí zapojit a zvýšit si tak částku
na živobytí se mohou zapojit do pracovních činností a starat
se o čistotu na Baťově.
Více informací o historii i o požáru, který zasáhl kreativní
dílnu najdete ZDE.
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Žehnání zvonice
Na konci srpna jsme si na Charitním domově
připomněli výročí naší Charity setkáním
zaměstnanců a příznivců charitního díla.
Díky daru od firmy Montema, spol. s r.o. jsme mohli
ozdobit naši zahradu krásnou dřevěnou zvonicí z dílny
ŘEZBÁŘSTVÍ Mgr. Martin Cigánek, DiS., která byla
při příležitosti výročí Charity Otrokovice požehnána.

Věříme, že budeme mít spoustu příležitostí se u naší
nové zvonice potkávat.
Více fotografií z oslavy na Charitním domově najdete
ZDE

Podzimní
tvoření

Senioři na Charitním domově
mají možnost účastnit se spousty
zajímavých aktivit. V rámci
dopoledních programů pečou
koláče, smaží palačinky, ale také
cvičí nebo vytvářejí podzimní
dekorace, kterými si zkrášlí
společné prostory domova.
Další aktivity našich seniorů
můžete sledovat na facebooku
@charitaotrokovice
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Návštěva Lucie Bílé
Při návštěvě Otrokovic si udělala čas na krátkou návštěvu
Charitního domova zpěvačka Lucie Bílá.
Lucie pozdravila naše klienty, předala jim připravené andílky
a zazpívala. Nakonec se s každým také ochotně vyfotila.
Další fografie najdete v galerii ZDE.
Mockrát děkujeme za návštěvu.
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Také na Samaritánu jsme
oslavovali
Krásné připomenutí historie Charity Otrokovice proběhlo také v areálu
azylového domu Samaritán. U dřevěného kříže, který zdobí zdejší
zahradu, proběhla mše za klienty a zaměstnance Charity Otrokovice,
doprovázená krásným slunečným počasím. Při příležitosti tohoto
setkání byla také odhalena a požehnána dřevořezba Milosrdný
Samaritán z dílny Řezbářství Mgr. Martin Cigánek, DiS., která
mohla být pořízena díky podpoře firmy Subliprofi, s.r.o. Dřevořezba
bude připomínat všem zaměstnancům i klientům příběh Milosrdného
Samaritána při vstupu do budovy azylového domu.

Očkování na Samaritánu
Na konci září proběhlo na Azylovém domě Samaritán očkování proti
onemocnění Covid-19.
Očkovací tým podal jednorázovou vakcínu Johnson jedenácti
zájemcům z řad klientů terénních a ambulantních služeb Charity
Otrokovice.

V kancelářích Dluhového
poradenství se natáčelo
Jak funguje Dluhové poradenství Samaritán? Kdy se na něj mohu obrátit?
S čím vším mi mohou pomoci?
Na všechny tyto otázky dostanete již brzy odpověď ve videospotu o
Dluhovém poradenství Samaritán. Video se natáčelo ve spolupráci s firmou
Studio4Event v kancelářích Dluhového poradenství ve Zlíně.
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Nový domov slavil
dětským dnem
Ve čtvrtek 7. 10. 2021 žil suterén kostela sv. Vojtěcha a okolí
dětským smíchem a hudbou. Pod záštitou starostky města
Otrokovice, paní Hany Večerkové, se zde konal Dětský den s
Charitou.
Služba Nový domov Otrokovice si pro děti všech věkových kategorií
nachystala spoustu různých aktivit. Hlavním partnerem odpoledne
byla firma Pipelife Czech, která je také patronem Nového domova
Otrokovice. Kromě různých atrakcí na děti čekala také malá
odměna od partnerů akce firem Vitar a Nestlé Česko.
Velké oblibě se těšilo malování na obličej. Děti si také mohly
namalovat krásné kamínky. Zmatenost, zkreslené vidění i malátnost
si všichni mohli vyzkoušet s opileckými brýlemi a hlavně chlapce
zaujala ukázka vozidla PČR a jeho vybavení. Na hřišti pak na
všechny čekal diskgolf, střelba na fotbalovou branku a skákací
hrad. Celé odpoledne pak završilo vystoupení taneční skupiny
Nadira Otrokovice.
Celou fotogalerii si můžete prohlédnout ZDE.
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Jak získala Charita své jméno
Ze vzpomínek 1. ředitele Pavla Záleského, vydaných ve Sborníku o počátcích a historii
Charity sv. Anežky Otrokovice v kontextu společnosti 20. a 21. století.

Začnu tím, že jsem se 12.listopadu 1989 nemohl osobně zúčastnit svatořečení sv. Anežky v Římě (byla jen manželka), protože
mě StB zabavila cestovní pas.
Jelikož byla pro mě znovunabytá svoboda za týden po svatořečení zcela jasným znamením její přímluvy u Boha (dokonce to
bylo někde prorokováno, že bude v Čechách potom lépe), měl jsem k ní od té doby zvláštní vztah a úctu. Poté, co byl jen
těsnou většinou zvolen za patrona našeho kostela sv. Vojtěch (neoficiálně byl po ní pojmenován sál pod kostelem), zcela
přirozeně a spontánně, když se hledal patron Charity, byla na můj návrh jednomyslně schválena sv. Anežka. Chtěl jsem jí
tím odplatit nejen „prohru“ v anketě se sv. Vojtěchem, ale hlavně poděkovat jí tímto za její přímluvu a duchovní pomoc při
porážce totality, o což jsem se taktéž svými chabými silami snažil.
Navíc sv. Anežka nám byla opravdovým vzorem pro charitní práci, když se dokázala zříci panovnické role a věnovala se těm
nejubožejším. Přímo se jako patronka nabízela i v souvislosti s časovými událostmi, které se v naší farnosti
odehrávaly. Že mně osobně a samozřejmě i dalším spolupracovníkům snad stokrát či spíše tisíckrát potom pomáhala svou
přímluvou v těžkostech a problémech samotné charitní činnosti, mi jistě potvrdí ti, kteří pamatují
vznik Charity a prvních dvanáct let činnosti (od roku 1990 do 2002). Zvláště markantní to bylo např. při finančních
těžkostech, kdy se všechno od základů budovalo, a mnohdy nebylo na výplaty. Nikdy se nestalo, že by zaměstnanci
šli bez peněz.

Charita Otrokovice Vás
zve
11. 11. 2021 v 17:00
do kostela sv. Vojtěcha
na mši u příležitosti
30 let od založení Charity
Otrokovice
svátku sv. Anežky České
patronky Charity Otrokovice
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Přímá pomoc
Tříkrálová sbírka, největší dobročinná sbírková akce v České
republice, je také 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.
Tři králové vyrazili do ulic poprvé v roce 2000 v olomoucké
arcidiecézi a obnovili tak starodávnou lidovou tradici.
Koledníci dnes, stejně jako kdysi, šíří mezi lidmi boží
požehnání a poselství milosrdné lásky a prosí přitom o
příspěvek pro lidi v nouzi. Do její organizace a průběhu
koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků,
kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun.
Tříkrálová sbírka, stejně jako rozdělení jejího výtěžku, má
jasná pravidla. 65% z výtěžku tříkrálové sbírky připadá
Charitě, v jejíž oblasti se sbírka konala. Z výtěžku pak pomohá
Charita Otrokovice občanům z Otrokovic a jejího okolí.
S přibližujícím se závěrem roku už začínáme pracovat na
přípravách následujícího ročníku Tříkrálové sbírky. Plánujeme
jej na sobotu 8. ledna 2022 a pevně doufáme, že tento ročník
již budeme moci uspořádat tradičním způsobem, takže se v
našich ulicích zase budete moci setkat s našimi koledníky tváří
v tvář. Už teď se na vás těšíme.
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Každoročně je část výtěžku Tříkrálové sbírky určena
na Přímou pomoc potřebným v Otrokovicích a okolí.
Na následujících řádcích si můžete přečíst příběh další
podpořené rodiny.
Nedávno nás s prosbou o pomoc oslovila maminka
5letého chlapce. Tento chlapec je od narození zdravotně
postižený. Mimo jiné trpí i psychodynamickou
retardací (poruchou pohybu). Proto se svou maminkou
dojíždí na specializovanou kliniku na pravidelné
rehabilitace, které mu velmi pomáhají. Díky nim se
jeho stav pomaličku zlepšuje. Aby tato péče měla smysl,
je velmi potřebné tato speciální cvičení pravidelně
opakovat. To vše je však velmi nákladné, jelikož
příspěvek od zdravotní pojišťovny pokryje jen malou
část, zbytek si klient hradí sám. Proto jsme se rozhodli,
že z výtěžku tříkrálové sbírky poskytneme částku na
pokrytí těchto rehabilitací. Jsme moc rádi, že díky
vám, našim dárcům, můžeme takto pomáhat.
Zájemci, o pomoc, 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.
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Podpořte nás při svých online nákupech
GIVT promění vaše každodenní nákupy na internetu v dobrý skutek. Stačí před nákupem navštívit portál GIVT.cz nebo
využít givtího Pomocníka.
Nákupy na internetu se stále více stávají součástí našich životů. Při svých nákupech můžeme jednoduše podpořit svou
oblíbenou neziskovou organizaci. Je to velmi jednoduché.
Nejprve navštívíte stránku givt.cz zvolíte si e-shop a komu chcete pomáhat a pak už nakupujete tak, jak jste zvyklí. Z
každého vašeho nákupu pošle internetový obchod určité procento na dobrou věc jako poděkování a vy samozřejmě nezaplatíte
nic navíc.
Zapojeno je více než tisíc partnerských e-shopů, které jsou v tom s námi a několik tisíc dobročinných organizací, kterým
můžete pomáhat. Tak na co ještě čekáte?
Že se Vám nechce navštěvovat webovku navíc? Nevadí. Můžete si stáhnout GIVTího pomocníka a tan Vás při návštěve eshopu upozorní kolik procent z nákupu můžete věnovat své vybrané nezískovce. Návod jak si stáhnout pomocníka najdete
ZDE.

Jak nás můžete dále podpořit?
Firemní dárcovství a sponzorství
Spojte Vaši značku a kredit s tou naší. Pevné spojenectví může přinést velké výhody. Vaši partneři a klienti ocení Vaši
sociální odpovědnost, my Vám zaručíme, že ty hodnoty, které v rámci sociálního marketingu prosazujete, budeme uplatňovat
s cílem pomoci těm nejpotřebnějším. Pojďme se tedy spojit a společně pomáhat v lokalitě, kde působíme.
Dobrovolnictví
Dobrovolníci přispívají ke zlepšení světa, jsou zdrojem síly a lidskosti. Líbí se Vám aktivity Charity Otrokovice a ztotožňujete
se s jejím posláním? Chcete svůj čas trávit smysluplně a nebojíte se nových příležitostí? Přidejte se tedy k nám!
Darujme.cz
Finanční příspěvky můžete posílat také přes darovací formulář na
webu darujme.cz. Vámi zvolenou částku můžete darovat jednorázově i
pravidelně. Samozřejmostí je i možnost vystavení Potvrzení o daru.
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Na Uličce 1617
765 02 Otrokovice

577 112 031
577 112 032

www.otrokovice.charita.cz

@charitaotrokovice

info@otrokovice.charita.cz

charitaotrokovice

Ředitel:
Ing. Peter Kubala
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