Zima 2021

Magazín

Milí čtenáři a příznivci charitního díla,
rok se s rokem sešel a máme tu opět Vánoce. Všichni jsme asi doufali, že ty
letošní už budou o dost veselejší než loni. Situace kolem nás je v mnohém
stejná a tak se zdá, že svátky moc radostné nebudou. Je tomu ale opravdu
tak? Přál bych vám slyšet hlasy našich seniorů, když spolu mluvíme o tom,
jaké vánoce prožívali v dobách svého dětství. Mnozí z nich zažili 2. světovou
válku, a přesto s vděčností vzpomínají, jak se svými rodiči seděli u vánočního
stromečku a zpívali koledy, krájeli jablíčka, pouštěli ořechové skořápky nebo
jak společně krmívali domácí zvířata. A v jejich očích se přitom lesknou
slzičky dojetí. Je krásné, že i v tak těžkých chvílích dokázali držet pospolu.
V tomto vánočním čase si připomínáme narození Ježíška, Božího dítěte, které
přišlo na svět a mnoha lidem přineslo radost. Totéž přeji i já vám všem. Kéž
jsou pro nás vánoce časem plným radosti, kdy můžeme být jeden pro
druhého darem, jak se o tom zpívá v jedné krásné koledě:
„Radujme se bratři milí, radujme se z darování,
z lásky, která pořád trvá ve všem lidském obcování.
Z lásky, která vždycky tiší, ztráty, bolesti a žaly,
radujme se bratři milí, z toho že jsme darovali.“
Jan Žalčík, pastorační pracovník
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Při jeho vzniku pomohly dary
z Holandska i šikovné ruce
zaměstnankyň
Dne 9. listopadu 1999 MVDr. Stanislav Mišák slavnostně otevřel Azylový dům pro matky
s dětmi v tísni, později přejmenovaný na Nový domov Otrokovice. Čas ukázal, že zřídit toto,
byť malé, zařízení bylo velmi moudré a potřebné rozhodnutí. Původní budovu sociálního
odboru na Trávníkách Město Otrokovice zrekonstruovalo a Charita se stala jeho
provozovatelem.

Pět bytových jednotek s kuchyňskou linkou a koupelnou vybavily zaměstnankyně z
darů Charity z Holandska, šily záclony, závěsy a zařizovaly, co bylo potřeba.
Začátky nebyly jednoduché pro klientky ani pro zaměstnance. Provoz ovšem neohrozila
ani absence vedoucí a její zástupkyně. Prvních pět klientek využilo ubytování, jako
utajený pobyt před násilnickým partnerem.
Od 1. 1. 2013 mohou služby Nového domova využívat i otcové s
dětmi a přijímány jsou také samotné ženy. Postupně se podařilo
nabídnout pomoc i rodinám s dětmi.
„Důvody, proč tyto osoby vyhledají naši službu, jsou různé.
Především se jedná o tíživou sociální situaci spojenou se ztrátou
bydlení, často vyplývající z nedostatku finančních prostředků,
potřebných pro získání komerčního bydlení. Dále se jedná o ztrátu
bydlení v důsledku vyhrocených rodinných a partnerských vztahů
či domácího násilí,“ uvedla vedoucí služby Veronika Halasová.
Standardní doba pobytu je půl roku. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka.
Ten individuálním přístupem každého klienta podporuje při hospodaření s financemi,
vyhledávání zaměstnání, kontaktu se zaměstnavatelem a zprostředkování kontaktů s
lékaři, školami, úřady i soudy. V případě potřeby může asistovat uživatelům přímo v
bytové jednotce při přípravě stravy, péči o dítě nebo domácnost. Pod vedením svých
klíčových pracovníků se uživatelé naučí sepsat životopis, učí se základům úřední a
také elektronické korespondence.
Cílem je, aby uživatelé našli klid a podporu a měli tak možnost nabrat sílu a nabýt
víru v další život. Krok za krokem se snaží řešit své problémy a přebírat zodpovědnost
při řešení svých obtížných situací. Stavíme na jejich silných stránkách a pokoušíme se
spoluvytvářet rodinné ovzduší, podporujeme je v udržování rodinných vazeb. Učíme
naše uživatele vnímat, že využití azylového bydlení je jen na přechodnou dobu, ale že
není žádnou ostudou. Do svízelné situace se v životě může dostat každý z nás. Takový
je už život.
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Adventní čas
Předvánoční čas patří přípravám také na našem
Domově pro seniory. Každý ze čtyř týdnů je
věnovaný jiné aktivitě. První adventní týden
jsme si povídali o adventním věnci a zvyklostech,
které každý měl ve své rodině. Druhý týden
patřil návštěvě sv. Mikuláše. V třetím týdnu
jsme zdobili vánoční stromek. Poslední čtvrtý
týden se neslo opět v duchu vzpomínání a také
rozdávání dárků.

Vánoční
pečení

Pečení vánočního cukroví nám
svou vůní přiblížilo vánoční čas.
Při
vykrajování
si
klienti
procvičili jemnou i hrubou
motoriku. Na adventních setkání
si
všichni
pochutnali
na
připraveném lineckém cukroví,
kokosových kuličkách a punči.
Poděkování
patří
Pekárně
Roštění, která nám darovala
linecké těsto.
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Návštěva sv. Mikuláše
Svátek svatého Mikuláše připadá na 6. prosince, ale slaví se
již v předvečer, tedy 5. prosince, kdy takzvaně chodí Mikuláš
a čerti.
Také my jsme si tento svátek připomněli. V pátek 3. 12.
navštívil Charitní domov sv. Mikuláš se svou družinou. Za
basničku či písničku rozdal anděl odměny.
Všichni si zavzpomínali jak probíhali návštěvy Mikuláše dříve
a co děti dostávaly.
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Vánoce se
Samaritánem
Samaritán - služby pro lidi bez domova nezapomíná na své
uživatele ani v době Vánoc.
Poslední adventní neděli proběhla tradiční sbírka vánočního cukroví pro lidi
bez domova ve farnostech Otrokovice a Napajedla. Balíčky vánočních dobrot
budou rozdány v rámci vánoční Mobilní kanceláře klientům terénní služby a
v azylovém domě a noclehárně.
„Díky podpoře od firmy Doot.cz, která darovala vice než 100 porcí řízků a
bramborového salátu můžeme 23. 12. 2021 rozdávat jídlo v rámci Mobilní
kanceláře v terénu. Na Štědrý den si na řízcích se salátem pochutnají také
uživatelé Azylového domu Samaritán," popisuje Aleš Jaroš, vedoucí azylového
domu.
Děkujeme všem dárcům za podporu nejen v době Vánoc, ale také během celého
roku.
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Vánoční dárky přišly z různých
stran

V Centro Zlín stojí každoročně strom splněných přání rádia Kiss. Během vánočních nákupů se zde můžete
zastavit a převzít si přáníčka dětí z dětských a azylový domovů a také ze sociálně slabých rodin.
Nejen vysněný dárek, ale hlavně dětský úsměv je odměnou těm, kteří se rozhodnout
pomoci a přijdou pro přáníčko k vánočnímu stromu.
Stejně jako minulý rok, tak i letos se do nakupování dárků zapojili také zaměstnanci
firmy Vitar a otrokovické pobočky Kooperativy,“ uvedla Vladana Trvajová,
fundraiserka Charity Otrokovice.
Spousta krabic s dárky dorazila do azylového domu Nový domov Otrokovice také z
mateřské školy Kvasice. Děti vybrali doma hračku se kterou si již nehrají a poslali ji
dál, aby dělala radost někomu dalšímu.

Děkujeme všem, kteří se na sbírce dárků podíleli.

S balící službou k novým
kuchyním
Tradičně připravilo Centro Zlín pro své zákazníky balící službu
zdarma. Dárky zakoupené v nákupní centru je možné si až do
23.12. nechat krásně zabalit a také přispět do pokladničky.
Výtěžek sbírky bude použit na obnovu kuchyňských linek v
azylovém domě Nový domov Otrokovice.
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Sbírejte hliník pro Charitu
Bezmála 10 let probíhal sběr hliníku v Charitě Otrokovice, určený
široké veřejnosti. Zapojovaly se školy z Otrokovic, Napajedel,
Tlumačova a okolí. Spolupráce byla navázána i s firmami Vitar a
Pipelife.
Akcí byla primárně sledována ochrana životního prostředí, vzdělávání
veřejnosti o důležitosti třídění odpadů, ale i zvýšení zájmu o problémy v
sociální oblasti.
„Nasbíraný hliník od nás vykupovala firma Metalšrot a my jsme tuto částku
vždy použili na předem určený nákup. Mohli jsme tak pro seniory z
Charitního domova zakoupit polohovací postele, parní sterilizátor,
antidekubitní matrace nebo aktivizační pomůcky. Také jsme výtěžek použili na
nákup nového vybavení do Azylového domu pro rodiny, matky a otce s dětmi,“
vysvětluje Vladana Trvajová, fundraiserka Charity Otrokovice.
Hliník je možné odevzdávat v Charitě Otrokovice do 15. 1. 2021, následně již
nebude přijímán.
„Nadále bude pokračovat spolupráce s firmou Continental Barum, kde mohou
zaměstnanci dávat hliníkové plechovky od nápojů do připravených nádob,“
doplňuje Trvajová.

Děkujeme všem, kteří se do sběru dlouhá léta zapojovali a pomohli tak životnímu
prostředí a službám Charity Otrokovice.

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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Tříkrálová sbírka 2022
Známá celorepubliková akce Charity ČR Tříkrálová sbírka se opět blíží, její podoba však není stále úplně jasná. Charita
Otrokovice se připravuje na tradiční i online koledu.
„V lednu, kdy jsme se všichni potýkali s pandemií covidu, jsme byli nuceni sbírku poněkud změnit. Podobnou situaci
zažíváme i teď, přesto se snažíme na další ročník poctivě připravit,“ uvedl koordinátor sbírky Jan Žalčík. „Stejně jako letos,
tak i v termínu od 3. do 16. ledna 2022 pro vás budou na několika místech připraveny tříkrálové kasičky. Seznam míst
najdete na tříkrálových letácích, které budou distribuovány do vašich poštovních schránek. Dárci mohou využít i online
pokladničku ,“ doplňuje Žalčík. Organizátoři se ale stále úplně nevzdávají ani klasické podoby sbírky, a pokud to bude
aspoň trochu možné, pokusí se vyslat do ulic i tradiční tříkrálové skupinky.
„Termín koledování je stanoven na sobotu 8. ledna. Jsme si plně vědomi rizik, která jsou s tím spojena a budeme se proto plně
řídit aktuálními nařízeními vlády příp. krajské hygienické stanice. Zdraví našich koledníků i vás, našich dárců, je pro nás
na prvním místě,“ upřesňuje Žalčík.
Aktuální informace o konání sbírky budou průběžně doplňovány na webu i na sociálních sítích otrokovické Charity.

Pokud skupinky Tří králů nepotkáte, můžete přispět také do připravených pokladniček od 3. 1. 2022 do 16. 1. 2022.
- v době bohoslužby ve všech kostelech
- Obecní úřad Oldřichovice, Komárov,
Halenkovice, Žlutava
- Prodejny Jednoty v Halenkovicích,
Spytihněvi a Napajedlích
- Obchody Oldřichovice, Pohořelice a
Tlumačov

- Vitar Zlín
- Continental Barum
- Poliklinika Otrokovice
- Lahůdky Doležal Otrokovice
- BEVY - Domácí potřeby ,
galanterie
- Fotoateliér Lucie Napajedla
- Fatra Napajedla

- Lékárna Tlumačov
- Lékárna Napajedla
- Lékárna Pod zámkem, Napajedla
- Lékárna Baťov
- Lékárna Sanipharm,
Otrokovice

Jak to bylo s tříkrálovou sbírkou?

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.
Tříkrálová sbírka 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. Sbírka se velmi rychle rozrůstala. Čtvrtý
ročník sbírky se uskutečnil ve všech devíti obcích spadajících do působnosti otrokovické Charity. Vlastního koledování se
zúčastnilo 83 skupinek koledníků a vykoledovalo se 443 558,-Kč. Ze sedmého ročníku Tříkrálové sbírky byla nabídnuta
přímá pomoc sociálně potřebným v regionu Otrokovice a zajištěn příspěvek na opravu střechy AD Samaritán. Do sbírky se
zapojilo 114 skupinek koledníků, tj. na 440 dobrovolníků, kteří navštívili téměř 14 tisíc domácností. Vykoledováno bylo 540
894,-Kč.
Jubilejního 20. ročníku se jen v Otrokovicích zúčastnilo 33 skupinek koledníků, kteří zavítali do vašich domovů s úsměvem a
písní na rtech a přáním všeho dobrého v novém roce. Celkově se na otrokovicku vybralo 821 738 Kč.
Zcela výjimečný byl rok 2021, kdy i Tříkrálovou sbírku ovlivnila pandemie koronaviru a znemožnila návštěvu tříkrálových
koledníků. 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 a Centro Zlín. I jim patří
naše velké díky. Poděkování patří i všem provozovatelům menších obchůdků a služeb, kteří nám umožnili umístění našich
kasiček do těchto provozoven,“ doplnil Žalčík.
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