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Slovo úvodem
Vážení sponzoři, podporovatelé a
příznivci charitního díla v Otrokovicích a ve Zlíně,
těší mne, že vám opět můžeme
zaslat náš čtvrtletník plný informací
o dění v naší Charitě. S některými
z vás jsme měli možnost setkat se při
nedávném dni otevřených dveří, jiné
rádi provedeme našimi službami
v předem domluvených termínech.
Naší snahou je poskytnout vám
dostatečné informace o naší činnosti tak, abyste dobře věděli, kam jdou
vaše peníze a komu pomáhají.
Děkujeme za vaši podporu a budeme rádi, když si přečtete následující
řádky. I díky vám totiž můžeme dělat
to, co umíme nejlépe - pomáhat
potřebným v našem okolí.
Mgr. Jiří Vlček, zástupce ředitele
Den otevřených dveří Charity
přilákal rekordní počet
návštěvníků
U příležitosti Dne Charity jsme
v úterý 1. října 2013 uspořádali Den
otevřených dveří ve všech zařízeních a službách naší Charity ve Zlíně
a Otrokovicích. Tato tradiční
každoroční akce nás letos velmi mile
překvapila. Přišlo totiž téměř 100
návštěvníků, kteří se velmi intenzivně zabývali nabídkou naší činnosti,
což je historický rekord!
K dispozici bylo po celý den drobné
občerstvení od firmy DOOT Hulín,

a zejména ochotní pracovníci, kteří
odpovídali na otázky a prováděli
zájemce objekty a vysvětlovali svou
práci a poslání jednotlivých služeb.

Svou návštěvou nás také poctili
ředitel krajské pobočky Úřadu práce
ve Zlíně Mgr. Petr Janíček s kolegyněmi a Mgr. Miroslav Kašný, krajský
zastupitel a radní Statutárního města
Zlína. Děkujeme firmě DOOT
Hulín za sponzorský dar, návštěvníkům za jejich návštěvu a těšíme se na
další spolupráci!
PS: Pokud jste to k nám letos
nestihli, můžete si u nás objednat
VIP termín.
Mgr. Jiří Vlček, zástupce ředitele
Ve Zlíně proběhl hokejový zápas
na podporu naší Charity
Zlínský hokejový klub PSG se
rozhodl věnovat část z ceny každé
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vstupenky na hokejové utkání
s týmem Škoda Plzeň Charitě sv.
Anežky v Otrokovicích. Klub
získanou částku doplnil a celková
suma pro Charitu se tak vyšplhala na
výsledných 7.000 Kč, které jsou
dalším příspěvkem na nové sociální
auto pro Charitní pečovatelskou
službu a Terénní službu rodinám
s dětmi, které vystřídá současnou
Škodu Felicii a za které moc děkujeme!

K tomuto charitativnímu účelu byl
vybrán zápas dvou velkých rivalských týmů PSG Zlín a Škoda Plzeň,
který proběhl ve čtvrtek 10. října.
Tyto dva týmy se v minulém roce
potkaly ve finále extraligy o titul,
který nakonec po vyrovnaném
a velmi napínavém zápase získala
Plzeň. Šlo o první setkání hráčů na
ledě od onoho finálového zápasu,
a proto bylo utkání velkým lákadlem
pro spoustu fanoušků, kteří svou
přítomností na stadionu podpořili

zlínské hokejisty k vítězství 4:1 a
zároveň také přispěli na dobrou věc.
Mgr. Eva Zapletalová, fundraiserka
Nebaví Vás uklízet? Využijte
službu Úklid bez starostí
Zájemcům je nabízen úklid společných prostor v bytových domech,
úklid domácností, ruční mytí
osobních vozidel nebo také úklid
v bytech, např. po malířích, po
stěhování či pravidelný úklid podle
dohody za individuálně sjednaných
podmínek.
Díky dárcům byly na konci srpna
spuštěny webové stránky: www.uklidbezstarosti.cz, kde jsou ke zhlédnutí nejen aktuální informace, ale
i reference spokojených zákazníků.

Věříme, že se nám do budoucna
podaří zaměstnat více uživatelů
a podpořit je tak, aby se přiblížili co
nejvíce k běžnému životu.
Bc. Veronika Halasová, vedoucí Nového
domova Otrokovice
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Proběhl již IX. ročník seniorské
soutěže Přesná šipka
Letos v září se konal již XI. ročník
oblíbené soutěže „Přesná šipka“,
kterou u nás jako tradici zavedl náš
uživatel – pan Karel Bubela.

Ten spolu s našimi dalšími uživateli
hájil ve velmi silné konkurenci
ostatních účastníků čest našeho
Charitního domova. Svou přítomností nás letos potěšili senioři ze
Zlínské Naděje, z Luhačovic, z
Burešova, z Lukova, z Holešova a
uživatelé Senioru v Otrokovicích.
Soutěž probíhala ve třech kategoriích, kdy I. kategorii tvořili senioři do
80 let, II. kategorii senioři nad 80 let
a III. kategorii tvořili zaměstnanci
našeho domova a pracovníci
ostatních domovů, kteří se svými
soutěžícími přijeli na toto sportovní
klání jako doprovod.
Pavlína Jurášková, DiS., sociální
pracovnice CHD

Samaritán uspořádal 2. ročník
turnaje ve stolním tenise pro lidi
bez domova
Po úspěšném prvním ročníku
Turnaje ve stolním tenise Samaritán
jsme se v letošním roce rozhodli pro
jeho opakování. Tentokrát naše
pozvání přijali zařízení pro lidi bez
domova ze Zlína, Vsetína a Olomouce. Jako v loňském roce, tak
i letos přijal záštitu a finančně tuto
akci podpořil starosta města
Otrokovice Mgr. Jaroslav Budek.
Na Turnaji nešlo jen o sportování,
ale šlo především o setkání, vzájemné uvědomění si, že lidi, kteří jsou
bez domova, zažívají stejné strasti
i jinde a vzájemnou podporu.

Vypadá to, že se z tohoto turnaje
stává tradice a věříme, že v něm
budeme pokračovat i v dalších
letech.
Mgr. Tomáš Bernatík; vedoucí SSLD
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Návštěva z Karibiku
Ve čtvrtek 5. 9. 2013 jsme na
Charitním domově přivítali dva
vzácné hosty z Arcidiecézní Charity
Olomouc – prezidenta, otce
Bohumíra Vitáska, a humanitární
pracovnici Irenu Klimkovou.

Oba se s námi podělili o své zkušenosti z práce Charity v karibském
moři na HAITI, kde Charita působí
více než 5 let a kde pomáhala mimo
jiné i při zemětřeseních v Port au
Prince v roce 2010. Viděli jsme
spoustu zajímavých fotek a získali
jsme praktický návod jak pomoci
v projektu Adopce na dálku.
Dověděli jsme se také informace
o tom, jak tento projekt vlastně
funguje. Ujistili jsme se, že peníze
jsou vynakládány efektivně a překvapilo nás, jak moc jsou Haiťané na
pomoc z Moravy zvyklí a jak velkou
vděčnost projevují. Kéž v sobě
najdeme ochotu zastat se potřebných také na jiném kontinentu.
Mgr. Jiří Vlček, zástupce ředitele
a pastorační pracovník

Díky Vašim darům jsme mohli
zakoupit nová polohovací lůžka
i speciální matrace
Tímto bychom rádi poděkovali
všem, kteří nám přispěli na nákup
polohovacích lůžek. Z darů se
podařilo zakoupit už čtyři polohovací lůžka a k nim i speciální antidekubitní matrace proti proleženinám, na
které nám přispěla nemalou částkou
Nadace Komerční banky.
Všem Vám moc děkujeme!
Mgr. Eva Zapletalová, fundraiserka
Neskládáme ruce do klína
V měsíci srpnu měl každý možnost
shlédnout v 1. budově Městského
úřadu Otrokovice výstavu výrobků
seniorů Charitního domova
Otrokovice a poznat tak, že opravdu
neskládáme ruce do klína. Tyto
výrobky jsou vytvářeny v rámci
tvořivé dílny Denního centra,
kterou našim seniorům nabízíme
jako jednu z možností aktivního
trávení času.
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Vidět bylo možné výrobky z přírodních materiálů, ubrouskovou
techniku, výrobky z textilu, zdobené
tašky, kamínky, hedvábné šátky
a jiné drobnosti, které udělají radost
každému, už proto, že jsou vyráběny
s velkou pečlivostí a snahou.
Mgr. Veronika Cívelová, sociální
pracovnice Charitního domova
Otrokovice
My pomáháme už 22 let, pomůžete i Vy nám?
V současné době se snažíme získat
dostatek financí na nové auto pro
Charitní pečovatelskou službu a
Terénní službu rodinám s dětmi. Je
to výzva, ale věříme, že se podaří
získat dostatek financí na jeho
zakoupení. Díky akci Hliník pro
Charitu, vlastním zdrojům a vstřícnosti zlínského hokejového klubu,
který nám věnoval část výtěžku ze
vstupného, se pomalu finance
střádají, ale pořád ještě chybí velká
část. Rádi bychom zakoupili vůz
Renault Kangoo, jehož cena je pro
Charitu necelých 290 000 Kč.

Číslo účtu: 124 883 044/0300
Kontakt: Eva Zapletalová,
fundraiser@otrokovice.charita.cz;
tel: 731 619 771
Máte čas a chuť pomáhat druhým lidem? Staňte se našim
dobrovolníkem
Hledáme dobrovolníky, kteří by
věnovali svůj čas a schopnosti ve
prospěch pomoci druhým lidem.
Může se jednat o jednorázové akce
i o dlouhodobější spolupráci.
Chcete se také zapojit? Ozvěte se
nám.
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Podpořte pomoc potřebným

©
Darujte na dobrou věc
©
Zlepšete podmínky vašich
spoluobčanů

©
Podpořte lidi ve vašem okolí
©
Pravidelný příspěvek podpoří
mnohé

©
Udělejte dobrý skutek

Výhody pro sponzory

20 let zkušeností s prací pro
sociálně ohrožené a slabé

20 let součástí největšího
poskytovatele služeb Charity
České republiky

Vystavení darovací smlouvy

Možnost odečtu z daňového
základu

Transparentnost

Přijímáme finanční i věcné dary

Aktuální informace o dění v
Charitě na webu a na Facebook

Zveřejnění dárce ve výroční
zprávě organizace a na webových stránkách

Možnost prohlídky zařízení a
kontaktu s personálem
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Charita
Česká republika

I díky vám můžeme pomáhat, přidáte se také?
Zvolte např. trvalý příkaz v hodnotě 50,-Kč měsíčně na charitní účet
124 883 044/0300.
Nebo se napřed přijďte podívat…

Charita sv. Anežky Otrokovice
Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice
tel/fax: 577 112 031 577 112 032
e-mail: info@otrokovice.charita.cz
web: www.otrokovice.charita.cz
ředitel: Ing.Peter Kubala
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