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Milí čtenáři a příznivci charitního díla,
Před námi jsou velikonoční svátky, které bývají označovány jako svátky jara,
ale nejen to. V křesťanské tradici je to připomínka událostí posledních dní
života Ježíše Krista. Hlavním symbolem těchto dní je kříž. Je to symbol bolesti
a utrpení, která se ale zakrátko promění v radost. Ježíš po třech dnech vstal z
mrtvých a dobro tak zvítězilo nad zlem. Symbolem Kristova vítězství je světlo.
I v našich životech se často dotýkáme křížů svých blízkých a pomáháme jim je
aspoň chvíli nést. Bolest k životu neodmyslitelně patří a čas od času potká
každého z nás. Často bývá těžké tuto skutečnost přijmout a unést. Přesto to
však pro nás může být cennou zkušeností, a pokud takovouto zkoušku
dokážeme zvládnout, může nás to velmi posílit.
V naší činnosti na Charitě se můžeme denně dotýkat křížů těch, o které se
máme možnost starat. Jsou to lidé zkoušení mnoha těžkostmi, které už sami
nedokážou unést. A naším úkolem je přinášet a udržovat v nich světlo naděje.
Díky všem, kdo nás v této naši činnosti podporujete a pomáháte, protože je to
pro nás velkým povzbuzením!
V následujících stránkách si můžete přečíst o tom, jak se nám to v předchozím
období dařilo.
Požehnané prožití velikonočních svátků vám všem přeje
Jan Žalčík, pastorační asistent
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Terénní služba rodinám s dětmi
pomáhá i rodinám z Ukrajiny
Pomoc lidem z Ukrajiny putuje také z naší Charity. Ve spolupráci s farností
Otrokovice jsme připravovali místo pro ubytování lidí přicházejících do našeho města.
S pomocí Skautského krizového centra Zlín a dárců bylo místo na otrokovické faře
vybaveno matracemi, spacáky a vším potřebným.
První maminka přišla na faru 5. 3. 2022 a doposud jich bylo už téměř sto a také
dva tatínci. Na krátkodobé přespání s možností doplnění oblečení, potravin a
drogerie je na faře vyčleněno asi 20 míst. Dlouhodobě je možné ubytovat 15 – 20
osob. Těmto lidem je zajištěna snídaně, večeře a prostřednictvím Charity i obědy.
Všichni mají přístup k internetu, který je pro velmi důležitý například k online
výuce dětí.
S pomocí dobrovolníků a také Terénní služby rodinám s dětmi se daří zajistit potřebné
doklady, lékaře, dávky, kartičky na MHD, či nákupy věcí, které nejsou k dispozici v
Charitním šatníku.
"Situace ukrajinských uprchlíků není jednoduchá, proto se snažíme jim co nejvíce pomoci
zorientovat se v novém prostředí a hlavně si najít bydlení a práci. Velkou překážku v naší
práci představuje jazyková bariéra a také nedůvěra v naši službu, kterou lidé, přicházející z
Ukrajiny, neznají," říká vedoucí Terénní služby rodinám s dětmi Lada Rektoříková.
Překážky jsou od toho, aby se překonávaly. A tak i v Terénní službě se podařilo problémy
vyřešit. Komunikaci a pomoc uprchlíkům zajišťuje nová kolegyně, která z Ukajiny přišla a
sama byla na začátku klientkou služby.

Výuka češtiny
V jídelně Charitního domova proběhla
první výuková hodina češtiny.
Nadále probíhá výuka pravidelně na faře
Otrokovice.
Po dobu vyučování zajišťují dobrovolníci
také hlídání menších dětí.
O znalost češtiny je velký zájem a
kapacita lekcí byla rychle zaplněná.
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Dobrovolníkem v KACPUKrajské asistenční centrum
pomoci uprchlíků
Když jsem na facebooku viděla leták Regionálního dobrovolnického centra Zlínského kraje, které
provozuje Charita Uherský Brod s výzvou, že hledají dobrovolníky do dětského koutku, věděla jsem, že je
to přesně ta forma pomoci, kterou chci dělat. Mít pocit, že jsem v této těžké době nějak užitečná mi velmi
pomohlo.
Přímo v centru je dětský koutek, který slouží pro ukrácení dlouhé
chvíle dětí, zatímco jejich rodiče vyřizují potřebné dokumenty.
Dobrovolníci se tak snaží děti zapojit do kreativních aktivit –
malujeme, vyrábíme náramky, stavíme z lega či se vzájemně
učíme česky a ukrajinsky.
Za tři týdny jsem poznala spoustu úžasných lidi, kteří mají své
příběhy, trápení, práci, školu, rodinu, a i přesto si najdou čas a
svůj život na chvíli odloží.
Dělají vše pro to, aby se nejen děti, ale i rodiče či prarodiče
utíkající před válkou aspoň na chvíli cítili šťastní a v bezpečí!
Když se centrem nese dětský smích, je to ten nejkrásnější zvuk!

Děkuji za všechen váš čas i za všechny vaše
příběhy!
Dnešní zamyšlení je věnováno všem
pracovníkům centra. Hasičům, policistům,
úředníkům, tlumočníkům, koordinátorům
a zejména DOBROVOLNÍKŮM.
Pokud se chceš stát také dobrovolníkem,
mrkni na www.dobrovolnictvizk.cz

Do pobachennya
Вероніка
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Fašank
Masopust, ostatky, fašank nebo také
voračky či končiny.
V Charitním domově jsme oslavili
konec masopustního veselí společným
posezením s harmonikou a průvodem
masek po domově.

MDŽ

každoročně je
8. březen spjat s mezinárodně
uznávaným svátkem "Mezinárodní den žen".
Také na Charitním domově jsme is tento den
připomněli.
Každá klienta Charitního domova dostala z rukou
paní vedoucí kytičku od Talašova zahradnictví
Tlumačov.
Odpoledne nám přišli k tanci i poslechu zahrát
skupina RIPTETO.

Emil pomáhá
Díky příspěvku nadace Ježíškova vnoučata a firmy EMS
Elektro navštívil naše klienty poník Emil se svou kamarádkou
Flikou.
V rámci programu jsme se dozvěděli vše důležité o životě koní
a jejich chovu. Oba poníci prošli celý Domov a navštívili
také klienty, kteří jsou již jen na lůžku.
Děkujeme za návštěvu a těsíme se na další milé setkání.
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Světlo pro Mariupol
Klienti a zaměstnanci Nového domova se připojili k výzvě azylovým domům pro matky s dětmi iniciativy
"Světlo pro Mariupol" vytvořením srdce s nápisem "DĚTI".
„Mariupol se stává symbolem utrpení napadené Ukrajiny. Stovky tisíc lidí jsou ve městě
uvězněny a bombardovány bez přístupu k vodě, teplu a jídlu, bez bezpečné možnosti
uniknout. Trosky tamního divadla se dvěma nápisy "DĚTI", pod nimiž se stále nachází
přes tisíc lidí, jsou symbolem brutality a bezohlednosti agrese ruských vojsk.
Událostí " Světlo pro Mariupol" vysíláme dva
vzkazy. Jeden symbolický přímo do obléhaného a
bombardovaného města: Myslíme na vás! A druhý
nám a zejména našim politickým představitelům:
Zachraňme Mariupol, hledejme usilovně způsob
pomoci tamním lidem!,“ stálo ve výzvě.

Pečení s našimi
klienty

Kdo by nechtěl mít rychle připravenou večeři nebo
svačinu dětem do školy. S klienty Domého domova
Otrokovice si takováto rychlá a levná jídla vaříme.

Velikonoce v NDO

Přípravy na svátky jara probíhají také u
nás v azylovém domě. Jedna naše
šikovná maminka nám v rámci
společného programu ukázala dobení
perníčků, také jsme si dům vyzdobili a
jarně nám rozkvetl.

Vyzkoušeli jsme recept na Rychlou pizzu. Na těsto vám
budou stačit pouze 3 suroviny.
Těsto: 4 vejce
4 lžíce majonézy
6 lžic hladké nebo
polohrubé mouky
Ingredience na těsto smícháme,
nalejeme na plech vyložený
pečícím papírem. Těsto pokladem
čímkoliv, co máme rádi… sýr,
uzenina, zelenina nebo co nám
zbývá v lednici. Pečeme na 200
stupňů 15-20 minut.
Dobrou chuť!
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Krásné prožití
Velikonoc Vám
přejí klienti a
zaměstnanci
Nového domova
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Tříkrálová sbírka skončila
úspěchem

V sobotu 8. ledna proběhla ve většině obcí v působnosti Charity Otrokovice tradiční tříkrálová sbírka.
Lidé se tak po roční pauze mohli těšit na osobní setkání se skupinkami koledníků, kteří do jejich domovů
přišli popřát do nového roku 2022. Jen ve třech místech (Komárov, Halenkovice, Kvítkovice) koledování
nebylo možné. Právě tam, ale i v ostatních obcích Charita po loňské zkušenosti rozmístila statické
pokladničky.
„Další ročník sbírky je úspěšně za námi. Jsme moc rádi, že tentokrát naši
koledníci mohli vyrazit do terénu a tváří v tvář se setkat s našimi dárci,“
uvedl za otrokovickou Charitu koordinátor sbírky Jan Žalčík.
Z tváří všech koledníků i jejich vedoucích bylo patrné, že lidé jejich
návštěvu přivítali s radostí. Svou štědrostí pak potvrdili známou pravdu,
že právě v časech těžkých se dokážeme více semknout a pomáhat si. To
dokládají i výsledky letošní sbírky. Celková částka vystoupala na 738 828
Kč. Je důležité říct, že podle pevně daného klíče zůstane 65 % z této částky
přímo v Charitě Otrokovice. Tyto prostředky budou využity na přímou
pomoc konkrétním žadatelům z Otrokovic a okolí a na některé projekty
služeb Charity.
I nadále, a to po celý rok, je možné podpořit tříkrálovou sbírku formou
online koledy na www.trikralovasbirka.cz.
„Děkujeme všem našim dárcům za jejich přízeň, koledníkům i jejich
vedoucím za účast i všem ostatním dobrovolníkům, kteří nám jakkoli
pomáhali,“ dodal na závěr Žalčík.
Děkujeme, že pomáháte s námi! Každá koruna pomáhá.

Město (obec)

Vybraná
částka

Žlutava
Pohořelice
Halenkovice
Oldřichovice
Tlumačov
Komárov
Napajedla
Spytihněv
Otrokovice
Vitar Zlín
CELKEM

46 093,38 336,23 425,16 879,71 214,9 170,166 837,71 144,294 607,1 123,-
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Jak nás můžete 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
www.otrokovice.charita.cz
@charitaotrokovice
charitaotrokovice
Ředitel:
Ing. Peter Kubala
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