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2014/2

Slovo úvodem
Vážení čtenáři,
opět se vám dostává do rukou další
vydání čtvrtletníku Charity sv.
Anežky v Otrokovicích. Nabízíme
vám rychlý přehled toho nejdůležitějšího, co se u nás událo v posledních měsících. Podrobnější informace najdete na našich stránkách
www.otrokovice.charita.cz nebo vás
o nich budeme pravidelně informovat, když se k nám přidáte na
facebooku.
Přeji vám pohodové čtení a krásné
odpočinkové léto prožité s nejbližšími
Mgr. Jiří Vlček, zástupce ředitele

Úklid bez starostí i pro vás
Neustále je co uklízet, ale taky je
těžké najít někoho, komu se do toho
chce. A naším pracovnicím se
opravdu chce! Je to už nějaký čas, co
v Otrokovicích, Napajedlích a
blízkých obcích nabízíme možnost
využít naší úklidové služby.

Pracujeme rychle, pečlivě a opravdu
máme radost, když i naši zákazníci
jsou spokojení a nutno podotknout,
že vždy spokojení byli. Nabízený
sortiment služeb je široký a rádi ho
přizpůsobíme vašim potřebám.
Uklízíme v domácnostech, firmách,
vnitřní i venkovní prostory, auta,
prostě co je potřeba.
Volejte, ptejte se, nechte si váš
požadavek nacenit, rádi to pro vás
uděláme.
http://www.uklidbezstarosti.cz/
Veronika Karbowiaková
tel.: 731 619 771
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Tisíce dětí sbírali hliník pro
Charitu
Charita sv. Anežky Otrokovice
uzavřela více než půlroční sbírku
hliníku ve prospěch její činnosti.
Do sbírky se zapojilo více než 2500
dětí z 9 ti základních a středních škol
v Otrokovicích a Napajedlech,
otrokovičtí farníci, skauti či kluby
seniorů. Výtěžek podpoří seniory
Charitního domova. Vyhlášení
výsledků se uskutečnilo 22. 4. 2014
v 16:00 v parku před otrokovickou
Poliklinikou v rámci Dne Země.

„Letos nám občané Otrokovic
pomohli podpořit zakoupení nové
myčky nádobí a elektrického
vakového zvedáku pro seniory
Charitního domova. Celková částka
činí rovných 20 000,- Kč.“, řekla
fundraiserka Charity Veronika
Karbowiaková.
Novinkou pro letošní kolo je
zdvojnásobení vybrané částky
firmou Metalšrot Tlumačov, a. s.
„Charita prostě není jen o finančních darech, ale pomoci mohou

všichni, kteří mají srdce na správném místě, to je ta pravá charita“,
dodává Jiří Vlček, zástupce ředitele
Charity. „Výhodou této „sbírky“ je
spojení sociálního a ekologického
aspektu. Efekt je pak dvojí - učíme
se třídit odpad, a tím vlastně přispíváme potřebným.
Děkujeme všem za jejich obětavost,“ dodává Vlček.
Noc kostelů v Charitní kapli
V rámci Noci kostelů jsme letos
poprvé umožnili zájemcům prohlídku kaple na Charitním domově
v Otrokovicích. Kaplička slouží
především pro uživatele Charitního
domova, ale i pro veřejnost. Mše
jsou zde slouženy každé úterý v 10
hodin. Konají se zde také evangelické bohoslužby a setkání kontemplační skupiny.

V pátek 23. května, době od 18 do
20 hodin, navštívilo kapli 13 zájemců. Dohodli jsme se předem, že po
20 hodině prohlídka nebude,
abychom nerušili obyvatele domova. Každému zájemci vedoucí
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domova Zdeňka Vlčková kapli
ukázala a vysvětlila její historii až po
současnost. Před kaplí byla připravena prezentace ze slavnostního
požehnání kaple v roce 2009
a fotografie prostor ještě před tímto
období. Byli jsme zájmem návštěvníků mile potěšeni.
Proměny stáří a geronto-oblek
V rámci dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách byl
v Charitním domově realizován
seminář na téma – Proměny stáří
a geronto-oblek.
Semináře se
zúčastnili pracovníci přímé péče
a zdravotnický personál. Co je
GERONTO-OBLEK? Jedná se
o specifickou pomůcku, pomoci níž
lze navodit iluzi stáří a nemoci.
Vlastní oblek, o váze asi 16,5 kg, je
složen z několika komponentů,
které simulují zhoršené vidění,
nedoslýchavost, omezenou pohyblivost, ztížené dýchání, narušenou
jemnou motoriku, úbytek svalové
síly, ztuhlost kloubů a celkově pocit
závislosti.

Právě osobním vyzkoušením
geronto-obleku jsme mohli lépe
pochopit pocity seniorů či osob
těžce nemocných. Tento jedinečný
projekt byl poprvé realizován ve
Švýcarsku a Rakousku a nyní se
postupně dostává i do České
republiky.
S problematikou stáří se v Charitním
domově v rámci svého profesního
života setkáváme denně, proto se
také domnívám, že nám náš interaktivní prožitek pomohl poznat „stav
těla opotřebovaného.
věkem“, nemocí či úrazem a poskytnutou zkušeností více porozumíme
našim uživatelům a pochopíme
jejich obtíže.
Ing. Nováková Helena, vrchní sestra
Charitního domova
Charitní šatník na nové adrese
V poslední době se v našem okolí
zvyšuje počet sběrných kontejnerů
na šatstvo, včetně odvozů přímo od
domu. Někdy bývají takové akce
nazvány jako charitativní, což
vzbuzuje dojem, že jde o sbírku
Charity. Charita však nemá s těmito
akcemi nic společného! Ne všechno
charitativní tak je i charitní.
Po několika letech jsme přesunuli
Charitní šatník z ulice Na Uličce na
novou adresu, ulici Svobodova pod
hotelem Atrium, do prostor bývalé
výměníkové stanice. Provozní doba
šatníku zůstává zachována. Prostory
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jsou o něco větší, máme zde také
možnost skladovat pytle s oblečením. Najdete nás zde pravidelně
v pondělí od 8:00 do 10:00, a ve
středu a čtvrtek od 16:00 do 18:00.

Charita sv. Anežky Otrokovice
provozuje Charitní šatník v Otrokovicích více než 20 let. Málo se ví, že
máme také šatník v Tlumačově.
Charitní šatníky fungují na principu
krizové pomoci lidem v nouzi
a slouží výhradně potřebným
osobám z Otrokovic a okolních
obcí. Poskytování pomoci je
adresné, konkrétní a účelné s okamžitým efektem. Šatstvo je vydáváno
vždy na základě posouzení sociálních pracovníků, čímž předcházíme
zneužívání výdeje.
Šatník je určen zejména pro sběr a
výdej jakéhokoli druhu ošacení,
s výjimkou silikonových věcí.
Přijímáme také boty, povlečení, deky
a spacáky, ložní prádlo, ručníky,
utěrky, batohy, aktovky či kabelky.
Darované věci mohou být použité,
musí být ale čisté, neroztrhané (tedy

ve stavu, aby se daly ihned použít).
Dále také uvítáme finanční dar,
kterým přispějete na provoz.
Do šatníku nepřijímáme jakýkoliv
nábytek, staré obrazy, svaté obrázky,
skleničky, talířky, apod., radia, lustry.
V letech 2011 - 2013 jsme vydali více
než 14 000 ks věcí místním lidem,
kteří to potřebují.
Děkujeme za vaši přízeň
Normální je pomáhat
V rámci festivalu Zlínské jaro 2014
jsme prezentovali Charitu sv.
Anežky na výstavě "Normální je
pomáhat". Společně s dalšími 27
organizacemi bylo možné ve
vestibulu Městského divadla Zlín
vidět fotografie a jednoduchý text
o naší činnosti.

Pašijové čtení a Velikonoční
putování
Na Zelený čtvrtek 17. 4. 2014
proběhlo pro uživatele Charitního
domova Otrokovice pašijové čtení.
V 9:30 hodin jsme se sešli v Denním
centru, které bylo krásně velikonočně vyzdobeno. Pastorační pracovník

4

Jiří Vlček si připravil úryvky z Nového zákona z Lukášova evangelia
o Kristovu ukřižování. Čtení
doprovázel hrou na kytar u.
Závěrem uživatelé zavzpomínali na
to, jak v dětství prožívali velikonoční
svátky. Povzbuzením nám bylo
Ježíšovo zmrtvýchvstání.

me! Bylo to příjemné obohacení
těchto dnů.
Jaro v terénu
Jaro je již v plné síle a my terénní
pracovníci Terénního programu
Samaritán se v přírodě při naší
obtížné práci setkáváme i s krásami
rozkvetlých stromů, květin, zpívajícími ptáky. S příchodem jara se rodí
i nová mláďata, a to nejen ve volné
přírodě, ale i u našich uživatelů,
kterým jejich psi, kočky a domácí
mazlíčci častokrát nahrazují společenství lidí.

Odpoledne se pak konal 2. ročník
Velikonočního putování za tajemstvím Kristova kříže. Cílem našeho
putování byla Svatá voda v Malenovicích.
Proto jsme pro Vás na závěr připravili malou ukázku letošních mláďat
některých našich uživatelů.Vložte
sem všechny vaše fotografie jako
galerii závěrem
Bc. Zuzana Mikulášková, sociální
pracovnice Terénní program
Samaritán
Pastorační pracovník měl připravena zastavení, při kterých nám
připomněl, proč slavíme velikonoční svátky. Počasí nám přálo, cesta
byla docela nenáročná, jarní svěží
přírodou. Za krásný zážitek děkuje-
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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

23 let zkušeností s prací pro
sociálně ohrožené a slabé

23 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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