čtvrtletník
2014/1

Slovo úvodem
Firemní dobrovolnictví, národní
sbírka potravin, Tříkrálová sbírka či
socha patronky českých zemí
sv. Anežky - to vše jsou témata,
kterými vás chce provést další číslo
našeho čtvrtletníku. Vánoční svátky
plné naděje z příchodu Ježíše Krista
do chudého chléva byly pro nás
a naše klienty plné očekávání. Co se
změní v mém životě? Může mi Bůh
pomoci? Je tento svět skutečně
takový, jak se nám jeví? Je vůbec
něco mezi nebem a zemí?
V co (koho, komu) vlastně věřím?
Často tyto otázky vedou k novému
zamyšlení, co bychom ve svých
životech chtěli změnit, co udělat
jinak, jak se mít (ještě) lépe.
Kéž je vám rok 2014 s Charitou
sv. Anežky Otrokovice rokem
příjemné spolupráce, dobrého
pocitu z pomoci druhým a radosti
z dobrých úmyslů.
Mgr. Jiří Vlček, zástupce ředitele

Tříkrálová sbírka na
Otrokovicku
Slunečné ráno v sobotu 11. ledna
napovídalo, že letošní Tříkrálová
sbírka by mohla proběhnout
s pochopením a ochotou pomoci
lidem, kteří se dostali do tíživé
životní situace. Koledníci se oblékli
do kostýmů tří králů a vyrazili do
ulic, aby svým koledováním podpořili sbírku na pomoc potřebným
lidem a svým zpěvem otevřeli
a potěšili nejednu duši.

Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírka v České republice
a každoročně se zapojují stovky
dobrovolníků, bez kterých by se
nemohla uskutečnit. Tímto bychom
chtěli poděkovat všem, kteří se na
organizaci sbírky podíleli, a samozřejmě také všem, kteří přispěli do
speciálně označených pokladniček
určených na pomoc druhým lidem.
A jak vlastně dopadla Tříkrálová
sbírka u nás? To Vám napoví
následující tabulka výsledků za
jednotlivé obce v ORP Otrokovice:
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TKS 2014

vybráno
v Kč

počet
skupin

Otrokovice

252.741

35

Žlutava

25.831

6

Komárov

12.528

2

Oldřichovice

10.447

2

Spytihněv

50.065

10

Tlumačov

46.564

13

Pohořelice

22.210

4

Halenkovice

46.564

11

Napajedla

143.033

36

celkem

609.653

119

Všem dárcům ještě jednou:
VELKÉ DÍKY!
Vánoční svátky na Charitním
domově
Rok se s rokem opět sešel a tak jako
kdekoli jinde, i na Charitním domově přípravy na příchod vánočních
svátku začínaly s předstihem. Vůně
vánočního cukroví, které pekli naši
uživatelé při společně trávených
chvílích v Denním centru, se linula
celým domovem. Vánoční výzdoba
nasadila domovu onen „slavnostní
kabát“ a také návštěva sv.

Mikuláše a jeho družiny, která
proběhla 5. prosince, dávala znamení, že svátky klidu a míru se pomalinku blíží. Tento den nás společně
s Mikulášem navštívil i pan Zimák,
který nám přišel zahrát a zazpívat.
Za jeho ochotu a dobrou náladu,
kterou nás vždy zahrne, mu moc
děkujeme.
Čas blížících se Vánoc pak odpočítávaly pravidelné adventní setkávání,
které probíhaly vždy v pátek za
účasti různých hostů. Návštěvou nás
poctil otrokovický farář otec Josef
Zelinka a farář evangelické církve
Petr Pivoňka. Třetí adventní setkání
rozjasnilo vystoupení dětí ze ZŠ
praktické a speciální v Otrokovicích.
Každé setkání obohatilo vyprávění
hostů, čtení z Bible, společné
vzpomínky i zpívání koled, do
kterého se zapojil i náš „charitní
sbor“.

Na Štědrý den nechyběla společná
večeře a rozdávání dárečků.
V příjemné náladě pak proběhl celý
zbytek večera. Tečku za obdobím
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klidu a posledními dny v roce vůbec,
udělal Silvestr. Nepostřehnutelným
okamžikem nastal nový rok 2014, do
kterého přejeme hlavně pevné
zdraví, lásku, optimistický pohled na
svět a chuť stále si ještě plnit svá
přání.
Bc. Petra Dujíčková, sociální
pracovnice
Vánoční strom splněných přání
potěšil i v Otrokovicích
Do tradiční předvánoční akce rádia
Kiss Publikum Vánoční strom se už
po druhé zapojily i děti ze služeb
naší Charity. Akce se konala v prosinci v pasáži Centro Zlín. Každý
návštěvník si mohl vybrat mezi
přáními dětí z dětských domovů
a podobných služeb, zakoupit
vybraný dárek a přinést jej zpět ke
Stromu. Těsně před Vánocemi byly
balíčky dovezeny k dětem a na
Štědrý den už mohlo propuknout
veselí a nadšení z vysněných dárečků. Děkujeme!
Mgr. Eva Zapletalová, fundraiserka
V otrokovickém kostele je nová
socha sv. Anežky, patronky naší
Charity
V pátek 10. ledna 2014 při mši svaté
v kostele sv. Vojtěcha v Otrokovicích byla slavnostně požehnána
nová dřevěná socha patronky naší
Charity i českých zemí sv. Anežky
České. Obřadu žehnání se ujal

zlínský děkan P. Ivan Fišar. Socha je
v životní velikosti a vytvořil ji pan
Staněk z Bučovic.

Na její zhotovení se sešly finance
díky sbírkám mezi farníky. V plánu
je ještě instalace sochy blahoslaveného Jana Pavla II., sv. Zdislavy a sv.
Dona Bosca. Jsme rádi, že sv.
Anežka drží naši zemi i naši Charitu
při životě a žehná nám.
Mgr. Jiří Vlček, zástupce ředitele
„Seďárna“ pro lidi bez domova
opět v provozu
Od 1. Listopadu 2013 jsou každý
den od 19:00 hod. v provozu buňky
pro lidi bez domova – „Seďárny“
v objektu za hasičárnou v Otrokovicích. Zřizovatelem této služby je
město Otrokovice a provozovatelem Charita sv. Anežky Otrokovice.
Tyto buňky nabízí lidem bez

3

domova, kteří žijí „na ulici“, zdarma
přespat v teple. Nejedná se o přímou
sociální službu, ale o zajištění
nezbytné pomoci těmto lidem
v zimních měsících, kdy je předpoklad, že teplota přes noc klesne pod
bod mrazu a neposkytnutí okamžité
pomoci by ohrozilo život nebo
zdraví těchto lidí.
Po celou provozní dobu zabezpečuje dohled nad provozem Seďárny
provozní pracovník – zaměstnanec
Charity sv. Anežky Otrokovice.
Každý den při po otevření buněk
mohou lidé dostat také teplou
polévku a pečivo zdarma. Vstupem
do mobilních buněk se každý
podrobuje ustanovením provozního řádu a je povinen dbát pokynů
provozního pracovníka. Uživatelé
jsou povinni v mobilních buňkách
udržovat čistotu a pořádek. Využití
služby je zdarma.
Mgr. Tomáš Bernatík, vedoucí
služeb Samaritán

ohledně materiální pomoci druhým
lidem a Češi prošli na výbornou.
Výsledky sbírky předčily veškerá
očekávání, celkem se vybralo 55,5
tun potravin a firmy navíc přispěly
dalšími 10,5 tunami, což celkem
představuje 132 000 jídel. Sbírka
probíhala ve 111 obchodech Tesco,
Albert, Globus, Interspar a
MAKRO. Získané potraviny pak
putovali do potravinových bank
a neziskových organizací po celé
České republice. Organizátoři
sbírky plánují ve sbírce potravin
pokračovat i v příštích letech
a doufají, že se akce stane tradicí jako
v ostatních evropských zemích.

Má pomoc lidem bez domova
smysl? Přečtěte si o tom více:
http://otrokovice.charita.cz/images/aktfoto/pomoc.pdf
V listopadu proběhla první
národní sbírka potravin
Jednu hezkou sobotu v listopadu se
tisíce Čechů zapojilo do první
Národní potravinové sbírky. Byla to
první velká zkouška české solidarity

Charita sv. Anežky Otrokovice se
zapojila v Tesku v Centro
Malenovice. „Velmi nás potěšil
zájem lidí. Darovali velké množství
potravin, daleko více než jsme
očekávali. Také chceme poděkovat
všem dobrovolníkům a pracovní-
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kům Tesco za spolupráci. Získané
potraviny budeme rozdávat uživatelům našich služeb, rodinám s dětmi
a lidem bez domova.“
Tomáš Bernatík, vedoucí SSLD
Další den firemního
dobrovolnictví na Charitě
Tentokráte k nám zavítali pracovníci
pobočky ČSOB, kteří ve čtvrtek 28.
listopadu 2013 zavřeli svou pobočku, aby pomohli umýt okna seniorům v našem Charitním domově.
Práce jim šla od ruky a okna se brzy
leskla čistotou. Pomocníky pak
čekala prohlídka domova a možnost
ptát se na různé dotazy.

Dny firemního dobrovolnictví
nabízí výjimečnou možnost pracovníkům komerční sféry nahlédnout
pod pokličku prostředí sociálních
služeb. Lidé tak poznají i jiné stránky

života a navíc mohou udělat dobrou
věc a pomoct druhým lidem.
Za skvěle odvedenou práci i dobrou
náladu dobrovolníkům z ČSOB
velmi děkujeme!
Mgr. Jiří Vlček, zástupce ředitele
Podpůrná skupina v Azylovém
domě
V našem Azylovém domě Samaritán
se snažíme uživatelům nabízet
mimo základní činnosti také různé
programy a aktivity, které je mohou
rozvíjet a pomáhat v začlenění do
společnosti. Současnou novinkou je
tzv. podpůrná skupina. Skupinu
vede externí pracovník, který
absolvoval dlouhodobý psychoterapeutický výcvik. Cílem je vytvořit
pro uživatele bezpečné zázemí
uzavřené skupiny, kde mohou sdílet
své názory, postoje a pocity k tématům, která se jich dotýkají. Formou
skupinové práce za pomoci různých
technik u účastníků může dojít
k lepšímu sebepoznání, uvědomění
si priorit a stanovení aktuálních cílů.
První setkání proběhlo v říjnu 2013.
Skupina se schází zhruba v čtrnáctidenním intervalu.
Bc. Kamila Mošťková, sociální
pracovnice ADS
Šetřete životní prostředí s námi
Opět sbíráme hliník! Naše Charita
na podzim už po druhé spustila
projekt Hliník pro Charitu, který
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podporuje pomoc lidem v blízkém
okolí a navíc pomáhá šetřit životní
prostředí.
Minulá akce měla velký ohlas
u veřejnosti, což bylo významné při
rozhodování, jestli hliník sbírat
znovu. Tentokrát se podařilo také
domluvit spolupráci se společností
Metalšrot Tlumačov, která přislíbila
zdvojnásobení získané částky, za což
jim moc děkujeme.

Den Země, 22. dubna 2014, a výsledky budou vyhlášeny týž den při
společných oslavách Dne Země
v p a r k u ve d l e o t r o kov i ck é
Polikliniky.
Mgr. Eva Zapletalová, fundraiserka

Do třídění hliníkových obalů se
může zapojit každý, konkrétně se
jedná o plechovky od nápojů, alobal,
víčka od jogurtů, staré hrnce, plechy,
příbory a podobné. Tyto věci se
v domácnostech běžně objevují, ale
málo už se ví, že se mohou třídit také
jako třeba papír a plasty. Při minulé
akci se mezi plechovkami od nápojů
a sprejovými nádobkami objevila
dokonce i hliníková koloběžka.
Sesbíraný hliník můžou lidé nosit na
Charitní domov (Na Uličce 1617,
Otrokovice) nebo do škol v Otrokovicích, Napajedlích a blízkých
obcích. Konec akce je stanoven na
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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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