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Milí čtenáři a příznivci charitního díla,

Uvnitř:

Je po prázdninách a také po období dovolených. Věřím, že jste si během
letních měsíců odpočinuli, navštívili nová místa v okolí nebo vyrazili do
zahraničí za nevšedními zážitky a načerpali tak spoustu nových sil pro
zbytek roku.
S koncem léta přichází nový školní rok. Pro mnohé děti je to krok do
neznáma. I my v Novém domově Otrokovice jsme se s dětmi našich
klientů připravovali do školy. Díky nadaci Albert mohly děti vyrazit s
novou aktovkou.
Poslední dva roky jsme touto dobou v médiích sledovali stoupající počty
nemocných a ve všech našich zařízeních jsme se začali připravovat na
další vlnu Covidu. Snad tomu letos bude konečně jinak a my si budeme
moct užít barevného podzimu se vším všudy.
Přeji všem čtenářům krásné babí léto.
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Aktivity CHD
V horkých letních dnech jsme se osvěžili sladkým melounem, na konci léta jsme
vařili z plodů zahrady a jedno zářijové dopoledne jsme navštívili krásnou Kroměříž.
Všichni se těšíme na další aktivity, které proběhnou díky podpoře našich donátorů,
nadací a Zlínského kraje.
Aktuality ze života Domova můžete sledovat na našem facebooku
https://www.facebook.com/charitaotrokovice.

Krásná Kroměříž
V září jsme se vydali na pozvání firem DC4 CZ a EMS Elektro na výlet do Kroměříže.
I když po cestě pršelo, tak v Kroměříži déšť ustal a my jsme si mohli vychutnat
krásnou Podzámeckou zahradu 🌳🍀🍁.
Velmi milým a pro naše klienty nečekaným
překvapením byla společnost zaměstnanců obou
firem.
Někteří zavzpomínali na místa, kde trávili
mládí, jiní obdivovali místa, která neznali.
Celý výlet jsme zakončili společným posezením u
kafíčka a dortíku v CAFÉ BISTRO MATINÉ.
Věříme, že budeme mít i v budoucnu možnost
potkat se při dalších aktivitách.
Děkujeme za pozvání 💐.
Fotogalerii z Kroměříže si můžete prohlédnout v
galerii na našich webových stránkách.
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Emil pomáhá
Od začátku roku nás již několikrát
navštívil poník Emil se svými kamarády
ze stáda. Klienti si s poníky užili
skupinové i individuální terapie u
lůžka. Koník Emil náleží k plemeni
Falabella, které se vyznačuje velmi
malým vzrůstem, přátelskou a klidnou
povahou zvířat, která se ráda učí.
Návštěva poníka je pro klienty vítaným
zpestřením. Spousta z nich vzpomíná na
dobu, kdy doma měli koně.
Projekt je realizován za pomoci
Nadačního fondu Českého rozhlasu ze
sbírky Ježíškova vnoučata.

Projížďka vláčkem

Klienti Domova pro seniory pocházejí z různých koutů našeho krásného zlínského kraje. Je
pouze málo možností, kdy se klienti mohou podívat na místa, která dobře znají, či o nich
často pouze slyší z povídání. Za podpory firmy EMS Elektro jsme pro naše seniory zajistili
projížďku autovláčkem.
Při projížďce Baťovem se vzpomínalo na muziky na Společenském domě i procházky okolo
Moravy. Spousta míst se časem změnilo, ale vzpomínky zůstaly.
Děkujeme EMS Elektro za krásný zážitek 👏.
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Rozhodně se nenudíme
Vaření a pečení různých dobrot je u klinetů našeho Domova velmi
oblébené. Během přípravy jídla procvičují spoustu dovedností a také hodně
vzpomínají.
Z přicházejícím podzimem přišla na řadu zelenina ze zahrádek. Připravili
jsme si cukeťáky a lečo.
Na obou jídlech jsme si moc pochutnali.

Hanácké dožínky
S podzimem přichází na polích a zahradách doba
sklizně. Poslední snop z pole odevzdávali naši
předkové hospodáři a nastala slavnost dožínek.
Dožínkové slavnosti se v posledních letech pořádají v
okolních městech stále častěji. I s našimi klienty jsme
si podzimní slavnosti sklizně připomněli.
Nedílnou součástí takovéhoto veselí je také kroj tradiční lidový oděv. S klienty Domova jsem si
prohlédli hanácký ženský i mužský kroj.

Mše u sv. Michaela

Pravidelně v pondělí je v kapli
Charitního domova sloužena
mše pro klienty Domova i pro
veřejnost.
Svátek
svatého
Michaela
jsme
si
ovšem
připomněli
v
kostele
sv.
Michaela.
Děkujeme všem dobrovolníkům z
otrokovické farnosti, kteří si
udělali čas a naše klienty na mši
doprovodili.
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Bazální stimulace nám pomůže zkvalitnit
práci s klienty
Díky nadačnímu příspěvku z Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové jsme mohli
realizovat nástavbový kurz bazální stimulace. Kurzu se ve dnech 16. 9. – 17. 9. 2022
zúčastnilo celkem 14 zaměstnanců ze služeb naší Charity.
Prohloubili jsme si teoretická východiska konceptu bazální stimulace získané v základním
kurzu a získali nové teoretické vědomosti a praktické dovednosti.
Nově získané vědomosti uplatníme při péči o klienty, především v individuálním plánování
péče a podpory uživatelů v jejich zachovalých schopnostech v oblasti sebeobsluhy, schopnosti
komunikačních, pracovních a sociálních návyků.

A co vlastně bazální stimulace je?

Bazální stimulací se rozumí pedagogickoošetřovatelský
koncept,
jehož
základem
je
zprostředkovat člověku vjemy z vlastního těla a
stimulací vnímání organismu mu umožnit lépe
vnímat okolní svět a následně s ním navázat
komunikaci, dále potom zohlednit životní návyky,
zvyky a prožitky.
V praxi to znamená, že pracujeme s tím, co má
klient rád, jaké se mu líbí chutě, vůně, jak slyší, jak
vidí, na co vzpomíná apod. Díky těmto informacím
se snažíme zmírnit projevy nemoci, podpořit
vnímání, komunikaci a hybnost. Péče s prvky
bazální stimulace je individuální, zohledňuje
jedinečnost ošetřovaného, jeho zkušenosti a historii s
ohledem na věk, schopnosti a zdravotní stav.

Strana 5

Podpořeno z programu Výboru
dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové.

Podzim 2022

Magazín

Máte dluhy a chcete se jich
zbavit?
Jestli jste slyšeli o Milostivém létu II, ale nevíte, jak začít, v Dluhové poradně Samaritán Vám NEJEN s tímto mohou pomoci.
Hlavní zjednodušené podmínky jsou následující:
-mám exekuci, která byla nařízena před 28.10.2021, (podrobnosti je vhodné konzultovat v poradně),
-věřitelem je: Česká republika, státní instituce, státní příspěvková organizace, státní ústav, zdravotní pojišťovna a další
(které Vám pomohou ověřit opět v poradně),
-jednejte ihned, protože první krok je třeba stihnout nejpozději do 15.11.2022 (účinnost zákona je od 1.9.2022 do 30.11.2022),
-zvažte, zda jste schopni uhradit původní jistinu dluhu a částku 1.815,-Kč na náklady exekuce.
I v případě, že na úhradu dluhu nemáte, ale jste ochotní být aktivní, stojí za to vyhledat pomoc v poradně.
Mimo níže uvedené možnosti, existují i další
okolnosti:
-k Milostivému létu se již připojily i některé další
instituce, banky, apod.
-někomu je ochotna při vlastní aktivitě dlužníka
pomoci i rodina,
-je možno jednat o úhradě se zaměstnavatelem,
-v některých případech je důležitá komunikace s
věřitelem a je možnost nastavit a vyjednat specifické
podmínky,
-některé instituce také nabízí spoluúčast na úhradě
dluhu.
MNOHDY JE VŠAK NEJTĚŽŠÍ KROK ZAČÍT…
MÁTE-LI DLUHY, SJEDNEJTE SI SCHŮZKU A
PŘIJĎTE…

tř. T. Bati 1255, Otrokovice
Bří. Jaroňků 6989, Zlín

Strana 6

Podzim 2022

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.

Strana 7

Magazín

Podzim 2022

Magazín

Pomáhat má smysl
Díky vaší štědrosti jsme mohli pomoci další rodině. Oslovila nás maminka tříleté holčičky, která je od narození silně
postižená. Tato holčička trpí ztrátou hybnosti, nají se pouze s pomocí vyživovací sondy a má zavedenou tracheostomii
(dýchání s pomocí dýchacího přístroje). Již v minulosti jsme této rodině pomohli zaplacením speciálních rehabilitací. Nyní se
na nás maminka obrátila s další prosbou o pomoc. Tentokrát jsme pomohli uhradit část nákladů na zakoupení speciálního
kočárku. Kočárek je již v rukou nových majitelů a ti jsou z něj nadšení.
Obětavá a vděčná maminka nám napsala:
„Rádi bychom touto cestou poděkovali
Charitě Otrokovice za finanční příspěvek
ve výši 15 000,- Kč na pořízení kočárku
pro naši dceru Arianku. Vaší pomoci si
neskutečně vážíme a slovy nejde vyjádřit,
jak moc jsme vděční. Není nic krásnějšího
než vidět naši dceru šťastnou a spokojenou.
Kočárek jí umožňuje kvalitní sed a může
tak být v kontaktu s ostatními dětmi a
vidět všechnu krásu světa okolo sebe.“ To
jsou slova díků, která směřují i k vám
všem, kteří nám pravidelně přispíváte do
Tříkrálové sbírky, protože právě díky vám
můžeme takto pomáhat lidem z našeho
okolí.
Děkujeme, že pomáháte s námi. Každá
koruna pomáhá!

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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