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Velikonoční radost a naději do všedních dní
přeje všem čtenářům
Charita sv. Anežky Otrokovice

PEXESO od Terénní služby
rodinám s dětmi
Terénní služba připravila pexeso
s obrázky zvířátek, na kterém se
aktivně podíleli děti a rodiče, které
služba navštěvuje. Jejich společnou
činností vzniklo dílo, které je bude
těšit a ke kterému se budou s radostí
vracet i později při společných
hrách. Velké díky patří Bc. Michaele

Obadalové, která bezplatně poskytla návrhy obrázků. Také se Vám
pexeso líbí? Je možné si ho odkoupit
za cenu 50 Kč. Pro bližší informace
volejte na telefonní číslo 731 619
771 nebo pište na mail fundraiser@otrokovice.charita.cz.
Charita spustila informační
portál k dluhové problematice
Internetový portál s názvem
www.poradnasamaritan.cz si klade
za cíl podat informace lidem, kteří
mají potíže s dluhy. Díky zkušenostem získaným z realizace služby
Dluhové poradenství, která za tři
roky své existence poskytla odborné

poradenství v této oblasti několika
stovkám lidí z Otrokovic, Zlína
a blízkého okolí, jsme se rozhodli
tyto zkušenosti předat dále. Dotazy
mohou být vkládány anonymně,
a pokud si čtenář přeje, tak mu je
odpovězeno bez zveřejnění.
Lékařská pomoc při terénní
práci s lidmi bez domova
Středeční Mobilní kancelář, kdy
vydáváme teplou stravu, ošacení
a další materiální pomoc lidem bez
domova, s námi tentokrát strávil
student medicíny. Lidé bez domova
mají časté zdravotní potíže - popáleniny, kožní nemoci, odřeniny a další.
Do budoucna chceme ve spolupráci
s odborníkem tyto problémy řešit
tak, aby nedocházelo ke zbytečnému
zhoršování zdravotního stavu,
případně úmrtí. Zda se tato novinka
ujme, se teprve uvidí. Inspirovali
jsme se v Nizozemsku, kde jezdí
mladí medici na koloběžkách
pomáhat lidem bez domova.
Masopustní veselí v Charitním
domově
V pondělí dne 11. února 2013
proběhlo na našem Charitním
domově masopustní veselí. Průvod
masek složený z medvěda, pána,
vojáka, nevěsty, prasátka a čarodějnice navštívil na pokojích ty uživatele, kteří se vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu nemohli účastnit
společného veselí v jídelně CHD.
1

Uživatelům na pokojích průvod
zpíval tradiční masopustní písně

a zpěv doplňoval také povídáním.
Nechyběl ani taneční blog dámské
skupiny Ladies a jejich věhlasný
kankán. Uživatelé vystoupení
ocenili potleskem a velmi si jej
pochvalovali. Po úspěšném zakončení oficiálního programu přišla na
řadu volná zábava, kdy uživatelům
hrála k poslechu lidová hudba
a uživatelé měli možnost společně si
povídat, radovat se a zatancovat si.
Terénní služba rodinám s dětmi
a časopis Smolíček
Kolektiv Terénní služby rodinám
s dětmi v novém roce opět vydal
časopis Smolíček. Dočtete se v něm
např. jak pracovat s prvňáčkem na
školní přípravě, nebo si podle
našeho receptu připravíte pravé
slovenské halušky. Tento i starší
vydání Smolíčka je možné stáhnout
z našich webových stránek, naleznete ho v sekci Terénní služby rodinám
s dětmi. Dále nabízíme barevné

pexeso pro nejmladší, na kterém se
podílely děti našich klientů!
Ohlédnutí za Tříkrálovou
sbírkou
Zamyslet se nad sebou, udělat dobrý
skutek, otevřít svá srdce a nezištně
podpořit ty, kteří potřebují naší
pomoc. K tomu vybízí všechny lidi
dobré vůle Tříkrálová sbírka, kterou
naše charita pořádala již čtrnáctým
rokem, a to v sobotu 5. ledna 2013.
Celá Tříkrálová sbírka v sobě nese
zvláštní kouzlo, které je umocněno
skutečností, že koledníci vše dělají
bezplatně a dobrovolně, navíc ve
svém volném čase. Děkujeme všem
koordinátorům, koledníkům za

jejich pomoc a dárcům za štědrý
příspěvek. „Když jde člověk poněkolikáté stejný obvod, už to není
obyčejné koledování, ale setkání se
starými známými. Už na nás čekají.
Jedna paní se v sobotu ráno vrátila
z noční, a když si uvědomila, že
přijdou koledníci, utíkala hned do
obchodu koupit ořechový likér, aby
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nám ho mohla nalít, tak jako to dělá
každý rok“, konstatovala jedna
z vedoucích skupinky.
Pod Strom splněných přání
nakoukly i děti z Nového
domova
Díky charitativní akci Vánoční
strom pořádané rádiem Kiss
Publikum v obchodním centru
Centro Zlín Malenovice mohly děti
Nového domova Otrokovice zažít
opravdu krásné a štědré Vánoce.

Úhledně zabalené dárky pod
vánočním stromečkem vzbudily
u malých obyvatelů azylového domu
velké očekávání a stupňovaly už tak
velké napětí. Jako na povel se děti
pustily do rozbalování jednotlivých
balíčků. S radostí v očích se pak
s dárky chlubily maminkám a
s ochotou a hrdostí pózovaly před
fotoaparátem, který tyto kouzelné
chvíle zachytil. Kdyby jen děti tušily,
že jste Ježíškovi při plnění jejich
přání pomáhali právě vy, jistě by vám
rády poděkovaly, ať už slovy,

úsměvem či radostí v očích. Protože
je akce Vánoční strom určena
primárně dětem z dětských domovů, jsme rádi, že jsme letos mohli
tento zázračný strom ozdobit také
přáními dětí azylového domu pro
rodiče s dětmi v tísni.
Vánoční mobilní kancelář pro
lidi bez domova
Tak jako každoročně, tak i letos se
19. 12. 2012 konala pro uživatele
Terénního programu Samaritán
Vánoční mobilní kancelář. Při této
příležitosti jsou naši uživatelé
obdarováni bramborovým salátem,
řízkem a malým dárečkem, letos to
byly rukavice a ponožky. Zároveň
k tomuto počínání patří předávání
balíčků voňavého vánočního
cukroví ze sbírky farníků z Otrokovic a Napajedel, které naši uživatelé
s povděkem přijímali. Všem, kteří se
na této události podíleli jménem
Terénního programu Samaritán
a jménem uživatelů této služby vřelé
díky!
Lidé a firmy z okolí přispěli
Charitnímu domovu na
sprchový vozík
Většina z nás si nedokáže představit,
jaké pocity zažívají lidé, kteří se
o sebe nedokážou zcela postarat
sami. Charitní domov Charity
sv. Anežky je domovem pro seniory,
jejichž zdravotní stav vyžaduje
pomocnou ruku i při naprosto
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běžných úkonech péče o vlastní
osobu. Proto je velmi důležité
zajistit v něm příjemné a klidné
prostředí, kde se lidé cítí dobře.
K tomu velkou měrou přispívá
i pohodlí při hygieně, které zaručuje
prostorný sprchový vozík s měkkou
matrací. Během několika týdnů se
díky vstřícnosti okolních firem a lidí
podařilo zajistit téměř celou částku
potřebnou k jeho zakoupení. Tímto
bychom chtěli upřímně a ze srdce
poděkovat všem, kteří finančně
podpořili pořízení tohoto vozíku.
Vyjádřili tak, že jim není osud
potřebných lhostejný a to nás

nevýslovně těší.
Naše velké díky patří těmto lidem
a firmám: AZL Otrokovice s.r.o.,
Baďurová Monika, BC Logistics
s.r.o., Besta – Z a.s., Deza, a.s., Dům
barev Napajedla, EMS Elektro s.r.o.,
Epuz, spol. s r.o., Excor – Zerust,
s. r. o. , E x t r a p l a s t , s. r. o. ,
Gastrotechno s.r.o., Geostav s.r.o.,
Ing. Alena Fiantová, s.r.o. , Ing.
Martin Žižlavský, Maximum –
jazyková agentura, MPM Trade spol.

s r.o., MUDr. František Tesař, O. V.
P., spol. s r.o., Raveo s.r.o., Stema,
spol. s r.o., Šímová Radana - Reality
Otrokovice, Tehos s.r.o. a samozřejmě všem těm, kteří si nepřejí být
zveřejněni.
Charita zaměstnala klienty
Azylového domu Samaritán
V létě byla otevřena Veřejná sprcha,
kterou využívají lidé bez možnosti
se umýt. Zde pracují uživatelé
Azylového domu Samaritán v rámci
tzv. „veřejné služby“. Před začátkem
letošní zimy jsme hledali cesty, jak co
nejvíce uspořit náklady u druhého
projektu – Mobilní buňky pro lidi
bez domova, která je někdy označována jako Seďárna. Ta slouží lidem,
kteří jsou na ulici a nemají kde
v teple přespat. V rámci mzdových
nákladů, které jsou nejvyšší položkou, jsme požádali Úřad práce
o spolupráci. Podařilo se nám
vytipovat tři uživatele Azylového
domu Samaritán, kteří zde budou
pracovat a dohlížet na provoz
buňky. „Může se zdát zvláštní, že
klienti Azylového domu se starají
o lidi bez domova na ulici, tedy
bezdomovci se starají o bezdomovce. Pracující klienti z Azylového
domu jsou již úplně jinde. Nemají
potíže s hygienou, alkoholem, mají
pracovní návyky. Navíc máme
dobrou zkušenost z veřejné sprchy.“
uvedl vedoucí Tomáš Bernatík.
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Mikulášské posezení
s harmonikou pana Zimáka
v Charitním domově
V pondělí dne 3. prosince 2012
proběhlo na našem Charitním
domově v Otrokovicích každoroční
prosincové posezení s panem
Zimákem, který nám přišel na
harmoniku zahrát jak písničky pro
radost, tak na přání pro naše jubilanty za poslední čtvrtletí. Jako vždy nás
celým odpolednem provázela veselá
nálada, společné povídání a příjemné vzpomínání. Drobné občerstvení
bylo nachystáno pro každého, kdo
se za námi přišel podívat, kdo si
přišel zazpívat a potěšit se. Ten den
však na náš Charitní domov zavítal
také Mikuláš s anděly a čerty. Jejich
návštěva probíhala nejdříve na
pokojích, a to u těch uživatelů, kteří
nemohli sami přijít za námi posedět.
Po jejich návštěvě a obdarování
balíčky se pak celá družina přesunula do jídelny, kde už je očekávali
ostatní uživatelé s panem Zimákem.
V závěru všem popřál klidné prožití
vánočních svátků a vyjádřil své přání
a naději, abychom se všichni ve
zdraví a v pokoji opět sešli i v roce
2013.
Na zahradě Samaritánu vyrostl
díky štědrým dárcům dřevěný
Altán
S velkou radostí můžeme oznámit,
že se již nyní těšíme z krásného
dřevěného přístřešku, jehož slav-

nostní kolaudace i s vysvěcením od
místního faráře, P. Mgr. Josefa
Zelinky, proběhla dne 13. 11. 2012
s úvodním slovem starosty Města
Otrokovice, Mgr. Jaroslava Budka,
za přítomnosti ředitele Charity
sv. Anežky Otrokovice, Ing. Petera
Kubaly, a dalších zainteresovaných
osob, včetně vedoucího střediska

Samaritán, Mgr. Tomáše Bernatíka.
Přístřešek bude k dispozici pro
kohokoliv z našich uživatelů, aby
tam individuálně či s ostatními trávil
své volné chvíle v příjemném
prostředí zahrady našeho
Azylového domu Samaritán, ať už
posezením, relaxací, povídáním si,
četbou nebo hraním her. Těší nás, že
jsme dosáhli vytčeného cíle spojením naší vize se vstřícností donátorů
a také se zapojením uživatelů služby,
kteří si uvědomují, že tyto kroky
činíme pro ně, a přiložili vlastní ruku
k dílu. V rámci institutu veřejné
služby pomáhali tesaři, který vedl
stavbu, s dílčími úkony a pracemi,
které zvládli. Děkujeme za pomoc,

5

bez níž by náš přístřešek nevzniknul,
těmto firmám:
AZ beton, s.r.o., Greiner Packaging
Slušovice, s.r.o., Kámen KwR Kovář
s.r.o., Kovokon Popovice, s.r.o.,
Level 02, a.s., Metalšrot Tlumačov,
a.s., Otrokovické papírny, a.s., Plat,
spol. s.r.o., Saker, spol. s.r.o., Ton,
a.s., Vymyslický – výtahy, spol. s.r.o.
Zdobení dýní aneb podzimní
dílna pro veřejnost v Novém
domově
První listopadový den se v azylovém
domě pro matky s dětmi uskutečnila

je spokojeně odnášeli do svých
domovů i se zapálenou svíčkou
uvnitř. Na závěr bychom chtěli
poděkovat všem dárcům dýní, bez
jejichž pomoci by se tato akce
nemohla uskutečnit.
Charita na podzim oslavila 21 let
Dne 13. 11. 2012 jsme oslavili již 21
let působení Charity sv. Anežky
v Otrokovicích a přilehlém okolí.
U příležitosti svátku sv. Anežky
České, naší patronky, se konala
v otrokovickém kostele sv. Vojtěcha
slavnostní mše za naši Charitu,
kterou sloužil otec Josef Zelinka.
Po mši následovalo malé pohoštění
v sále pod kostelem, kde byli
oceněni někteří pracovníci za jejich
dlouholetou oddanou práci.
Děkujeme sv. Anežce i vám, kteří
charitní dílo jakkoli podporujete
(v myšlenkách, slovech i skutcích).

podzimní dílna určená nejen pro ně,
ale i pro veřejnost. Jednalo se
o vůbec první akci tohoto druhu
v našem zařízení. Hlavním bodem
programu bylo dlabání a zdobení
dýní. Přestože venku vládlo velmi
nepříznivé počasí, neodradilo
zájemce o tvoření z řad veřejnosti
ani našich uživatelek. Všem zúčastněným se jejich díla povedla a tak si
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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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