Léto 2022

Magazín

Milí čtenáři a příznivci charitního díla,
tak jsme se dočkali! Po dvou „covidových“ letech plných omezení a
různých opatření, kdy se kulturní a společenský život v Charitním
domově zastavil, se vracíme do normálního, běžného režimu.
A toho naplno využíváme!
Za finanční podpory spřátelených firem jsme s uživateli Charitního
domova vyjeli na celodenní výlet do ZOO Zlín a náležitě jsme ho užili.
Po delší odmlce jsme uspořádali šipkový turnaj, kterého se mohli
účastnit i klienti domova pro seniory z Napajedel a Luhačovic. Ke konci
léta plánujeme výlet do podzámecké zahrady v Kroměříži a uspořádáme
zahradní party s grilováním. Plány máme, žijeme naplno a věříme,
že nám to situace nezhatí.
S příchodem letních prázdnin nastává období dovolených. Přeji všem,
aby si odpočinuli, zrelaxovali a užili si léta a sluníčka spolu s rodinami
či s přáteli.
Ing. Ivana Slámečková – vedoucí Charitního domova
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Aktivity CHD
Snad vlivem všech možných omezení v minulých dvou letech, snad "přílivem nové krve" do
řad zaměstnanců, ale rozhodně díky velké podpoře našich donátorů, nadací a Zlínského
kraje nabízíme klientům Domova pro seniory spoustu zajímavých aktivit.
Aktuality
ze
života
Domova
můžete
https://www.facebook.com/charitaotrokovice.

sledovat

na

našem

facebooku

Zoo Zlín

Sedět jen tak doma se nechce nikomu z nás, navíc když
máme "za rohem" tak krásné místo jako je Zoo Zlín.
Řada uživatelů Domova pro seniory pochází z okolí
Otrokovic či Zlína, přesto nikdy nebo už roky
nenavštívili zoologickou zahradu.
Společně s podporou firem Toma a.s. a EMS Elektro
jsme naplánovali program výletu a zajistili vše
potřebné. Už zbývalo jen jedno: pěkné počasí.
Nakonec vše vyšlo a po nočním dešti bylo počasí jak
dělané na procházku venku.
Cestu na Lešnou provázelo povídání se spoustou vzpomínek. Slyšeli jsme kdo kam chodil do práce, na výlety i která budova
kde stála, nebo nestála.
Již samotná cesta autobusem po známých místech byla pro řadu seniorů zážitek a což pak žirafy, tučňáci a rejnoci na které
si dokonce mohli sáhnout. Celý výlet jsme zakončili obědem a zmrzlinou při kávičce, kde se spřádaly plány na další výlety.
Celou fotogalerii si můžete prohlédnout v galerii na našich webových stránkách.
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Emil pomáhá
Dalším setkáním pokračovala série návštěv poníka Emila. Tentokrát s Emilem
přijeli další tři kamarádi ze stáje.
V rámci programu jsme se dozvěděli vše důležité o životě koní a jejich chovu.
Viděli jsme také koně se smát i si lehnout. Teď už víme, že lehnout si není pro
koně nijak jednoduché.
Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další milé setkání, které se může uskutečnit
díky podpoře nadace Ježíškova vnoučata a firmy EMS Elektro.

Cvičení
Protože víme jak je důležitý pravidelný pohyb, zařadili jsme mezi pravidelné aktivity
různé druhy cvičení.
Za podpory nadace Plné vědomí náš
Domov pravidelně navštěvuje lektorka
jógy. Při lekci se učíme pravidelně dýchat
a také se krásně zrelaxujeme.
Velmi oblíbeným cvičením je mezi našimi
klienty také cvičení s overball.
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Taneční terapie
Lekci taneční terapie přivezl do našeho Domova pan Veleta.
Po krátkém pozdravení již začala hrát hudba a všichni se
ponořili do víru tance, zpěvu a zábavy 💃 . Společně jsme si
vyzkoušeli především klasické, ale i moderní tance. Všichni
se moc pobavili u ptačího tance nebo čardáše. Užili jsme si
dopoledne plné tance. Taneční terapie s Petrem Veletou
sklidila mezi našimi seniory velký úspěch. A jak říká sám
taneční mistr: „Zábava a tanec jsou léky, které nikomu
neublíží“.
Děkujeme panu Petr Veleta a paní Charousové, kteří v rámci projektu Ježíškova vnoučata darovali našim klientům tento
krásný zážitek 👏.

Přesná šipka
V červnu jsme přivítali naše přítele z domovů v Napajedlech a
Luhačovicích na turnaji "Přesná šipka".
Soutěžili jsme v týmech i jednotlivcích. Vítězství si vyházel
domácí tým. Pohár za druhé místo putoval do Luhačovic a z
třetího místa se radovali v Napajedlech.
Děkujeme firmám Vest
a Vitar za dobroty a
krásné ceny pro vítěze.
Výhercům gratulujeme
a děkujeme za účast a
návštěvu.
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Letošní babí léto bude i létem
milostivým
Od 1. září 2022 bude po tři měsíce probíhat MILOSTIVÉ LÉTO, jehož cílem je umožnit dlužníkům snadnější a levnější
splacení svých exekucí.
Tato akce má však své podmínky a není zaměřena plošně na všechny exekuce. Využít jí může dlužník, který dluží
veřejnoprávní organizaci (stát, kraj, město, zdravotní pojišťovna, ČT, společnosti zřizované výše zmíněnými subjekty apod.)
a jeho dluh je vymáhán soudním exekutorem.
Milostivého léta nelze využít k uhrazení dluhů, které nejsou vymáhány exekučně, nebo jsou vymáhány v daňové exekuci,
případně jsou to dluhy vůči soukromoprávním subjektům (banky, nebankovní společnosti, fyzické osoby atd.).
Princip zaplacení exekuce v rámci akce Milostivé léto 2022 spočívá v tom, že dlužník zaplatí pouze zbytek nesplacené jistiny
exekuce (v mnoha případech celé jistiny) a poplatek soudnímu exekutorovi ve výši 1 815 Kč. Nebude tak již platit žádné
další příslušenství, které se v průběhu času k původnímu dluhu přidružilo.
Takto vypočítanou částku (nesplacená část jistiny + poplatek) je však nutné zaplatit jednorázově a není možné ji rozpočítat
do splátek. Při komunikaci se soudním exekutorem je také nutné jasně deklarovat, že platba je uhrazena v akci Milostivé
léto, aby nebyla započítána jako běžná splátka exekuce. V případě úspěšného zaplacení zbylé části jistiny a poplatku
soudnímu exekutorovi bude exekuce zastavena.

Jak se obrátit na dluhovou poradnu napoví
nové video
Dluhové poradenství Samaritán má nový videoklip. Video
představuje službu i cestu jak si o pomoc požádat. Cílem služby je
zdarma poskytovat odborné rady, pomoc a podporu lidem v
nepříznivé sociální situaci související s dluhy.
Díky akreditaci u ministerstva spravedlnosti je možné za klienty
sepisovat a podávat insolvenční návrhy.
Kanceláře dluhové
poradny najdete v
Otrokovicích i ve
Zlíně.

Video i více informací o službě najdete na www.otrokovice.charita.cz.
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Pálení čarodejnic
Na Novém domově jsme pálili čarodějnice. Na
čarodějnické odpoledne jsme si napekli čarodějnické
prsty, vyrobili pavoučí jednohubky a
opekli
špekáčky. Pro děti byly připravené různé hry a
zalétaly si na koštěti okolo azylového domu.
Počasí krásně vyšlo a zahrada za domovem opět ožila
dětským smíchem.

Výlet na Žlutavu
Začátek velikonočních prázdnin jsme si na Novém domově zpestřili
výletem na farmu do Žlutav. Několik maminek s dětmi za doprovodu
pastoračního pracovníka vyrazilo obdivovat krásu několika druhů
zvířat a okolní přírody. S nadšením jsme pozorovali pasoucí se koně,
každý se chtěl vyfotit u ohrady se zubry a velká radost zavládla i u
ohrady s lamami. Pak jsme si ještě se zájmem prohlédli spící lišku a po
kratším občerstvení jsme vyrazili na cestu. Čekal nás sestup kopce
Trestný. Na vrcholu jsme se ještě pokochali nádhernými výhledy do
okolí. Sestup byl místy náročný, hlavně pro maminky s kočárky, ale
vše jsme dobře zvládli. Cestou jsme si popovídali o všem možném, a
tak nám náš výlet rychle utekl. Rozloučili jsme se slibem, že společně
zase brzy něco podobného zopakujeme.
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Setkání
zaměstanců
V příjemném prostředí zahrady fary Tlumačov proběhlo v červnu setkání
zaměstnanců. Na odpoledne bylo pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky
nachystáno několik aktivit, jako střelba ze vzduchovky, poznávání semen či stolní
fotbálek. Proběhla také soutěž v zatloukání hřebíků. Jsme moc rádi, že jsme se opět
mohli potkat s kolegy z ostatních služeb, popovídat si zazpívat si u kytary a strávit
tak společně pěkné odpoledne

Něco končí...
Letošní léto je u nás opět ve znamení loučení. Loučíme se s naší „stálicí“, zaměstnancem, který v našich
službách strávil spoustu let a zapsal se tak do charitní historie, Tomášem Bernatíkem. Přinášíme
malé ohlédnutí za jeho činností očima kolegyně Jany Šuranské, vedoucí Charitní pečovatelské služby.
Poprvé jsem Tomáše poznala v roce 2012, jako vedoucího Azylového domu Samaritán. Potkávali jsme se na poradách. Po
nějakém čase mu přišla nabídka na pracovní pozici vedoucího Senioru C. S těžkým srdce jsme se se skvělým kolegou loučili.
Odloučení nebylo dlouhé a vrátil se nám zpět jako zástupce ředitele za což jsme byli všichni rádi.
Tomáš je člověk, který se narodil proto, aby pomáhal lidem. Přesto, že zastával vedoucí roli, měl v sobě přirozenou autoritu,
ale i tolik potřebnou pokoru a výrazný cit pro člověka. Ve svém pracovním životě prošel všemi cílovými skupinami klientů a
službami péče i prevence. Sama jsem mu velmi vděčná, že mě zastoupil v době dlouhodobé nemoci a Charitní pečovatelskou
službu řídil s naprostým přehledem.
Tomáš je mužem, který zraje jako víno! Umí naslouchat názorům druhých, přijímá bez okolků zodpovědnost a nebojí se
rozhodovat, a to ani v případě nepopulárních rozhodování. Proto to tak asi osud zařídil, že Tomáše posunul dál.

Výuka češtiny

Moc mu to všichni přejeme, vkládáme jiskru naděje, že je tím nejlepším
kandidátem právě proto, že zúročí všechny své nabyté zkušenosti do své další
práce.

Děkujeme, že jsi pomáhal společně s námi.
Zároveň Ti přejeme hodně úspěchů v soukromém i
profesním životě.
Tam, kde něco končí, něco jiného začíná.
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Společně za kvalitní
komunikací
Charita Otrokovice spustila projekt SPOLEČNĚ ZA
KVALITNÍ KOMUNIKACÍ.
„Cílem projektu je získat dostatek finančních prostředků na
nákup nového komunikačního systému sestra - pacient pro
Domov pro seniory. Náš Domov má kapacitu 46 lůžek a
komunikační systém je velký pomocník pro zdravotní sestry i
pečovatelky,“ vysvětluje cíl projektu Ivana Slámečková,
vedoucí Domova pro seniory.
Službu Domov pro seniory provozuje Charita Otrokovice již
více než 20 let. Posláním Domova pro seniory je poskytnout
svým obyvatelům podporu, pomoc a laskavou péči v prostředí,
které se co nejvíce přibližuje původnímu domovu. Seniorům
tato služba nabízí trvalý pobyt a zajištění stálé pečovatelské a
ošetřovatelské pomoci, nabídku aktivního trávení volného
času a duchovní podporu podle jejich individuálních potřeb.
„Současný komunikační systém byl na našem Domově
instalován téměř před 20 lety. Momentálně již není možné
dokupovat náhradní díly a systém je již pro užívání
nevyhovující. Rádi bychom pořídili nový, moderní systém,
který bude vyhovovat požadavkům klientů i personálu,“
vysvětluje Slámečková.
Vzhledem k dobrým zkušenostem a kvalitě byl zvolen systém
od firmy ZPT Vigantice. Cena takového zařízení není vůbec
nízká. Kalkulace začíná na částce blížící se 1.000.000,-.
„Náklady na pořízení komunikačního systému nám nepokryjí
žádné dotace, rozhodli jsme se tedy požádat o pomoc firmy a
veřejnost. Podpořit projekt „Společně za kvalitní komunikací“
mohou
zájemci
přes
dárcovský
portál
https://www.darujme.cz/projekt/1206391,“
doplnila
Vladana Trvajová, fundraiserka Charity Otrokovice.
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Pomáhat má smysl
Téměř půl roku uběhlo od letošní tříkrálové sbírky. O tom jak samotná sbírka probíhá, jsme psali minule. Nyní si trochu
více přiblížíme, jakým způsobem se uskutečňuje přímá pomoc z této sbírky. Nejprve si připomeňme, že z celkového výtěžku
sbírky zůstává 60% přímo na Charitě. Z tohoto balíčku pak jde část peněz na projekty v jednotlivých službách a část je
určena na přímou pomoc žadatelům z našeho okolí.

Co si představit pod pojmem přímá pomoc?

Jaký je další postup?

Kdo může o tuto přímou pomoc žádat?

O co můžeme žádat?

Ve většině případů se jedná o pomoc materiální, pomoc se
zajištěním činností, na které žadatel není schopen v nastalé
tíživé situaci finančně dosáhnout. Nikdy neposkytujeme
přímo finanční hotovost. Pokud je ze strany klienta zájem,
můžeme mu nabídnout i další pomoc, kterou můžeme
poskytnout v rámci našich charitních služeb.

Kdokoli, kdo se ocitne vlivem nepříznivých okolností do
nepříznivé životní situace a není schopen vlastními silami
tuto situaci zvládnout.

U koho žádat?

Na základě poptávané pomoci proběhne u žadatele sociální
šetření, kdy je žadatel povinen doložit své příjmy a výdaje,
aby tak bylo zcela zřejmé, že na požadovanou pomoc není
schopen dosáhnout jakýmkoli jiným způsobem. Na základě
výsledků šetření se se žadatelem sepíše formulář o
poskytnutí pomoci.

Příspěvek na zakoupení zdravotní pomůcky, kompenzační
pomůcky, příspěvek na vybavení domácnosti v případě
nastalé krizové situace, materiální pomoc dětem v rodinách
(např. nákup školních potřeb, zaplacení kroužku, táboru),
aj.

Ředitel charity, vedoucí jednotlivých sociálních služeb nebo
pastorační asistent.

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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