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Slovo úvodem
Vážení čtenáři,
posíláme vám pravidelný přehled
o naší činnosti. Tentokráte jsme
přistoupili k poněkud názornějšímu
ztvárnění. Těšit se můžete na řadu
fotek z našich akcí, příklad úspěšné
sociální práce s lidmi bez domova či
vyjádření Ministerstva práce
a sociálních věcí ke kvalitě poskytovaných služeb v souvislosti s některými soukromými zařízeními,
v nichž dochází k porušování
lidských práv. Na přiloženém
odkaze najdete novou Výroční
zprávu za rok 2013 s podrobným
přehledem, klikněte zde. V rámci
novinek se můžete zapojit do našich
plánů krizové připravenosti a registrovat sebe či svou organizaci pro
případ vzniku mimořádných
událostí (např. povodeň, havárie,
atp.). Dovolte mi také, pozvat vás
tímto k bližšímu seznámení s námi
v rámci Dne otevřených dveří
pořádaného 9. října, kdy také služby
Charitní a Nový domov slaví 15 let
své činnosti (viz pozvánka v závěru). Rádi vás uvidíme, provedeme
a zodpovíme vaše dotazy.
Děkujeme za vaši podporu a přízeň.
S přáním nadějného podzimu
Mgr. Jiří Vlček, zástupce ředitele
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MPSV varuje před podvodnými
poskytovateli služeb
Ministerstvo práce a sociálních věcí
v reakci na informace médií a ve
snaze ochránit občany České
republiky před zneužitím, vydává
desatero pro seniory i pro jejich
rodinné příslušníky. Domov
Petruška, o kterém informovala
média, není oprávněno poskytovat
sociální služby a ministerstvu nebylo
známo. Aby k podobným věcem
nedošlo i jinde, vydalo MPSV
Desatero pro seniory a jejich
příbuzné. Čtěte zde.
Rádi bychom vás ujistili, že všechny
sociální služby poskytované a zřizované Charitou sv. Anežky jsou řádně
registrovány a podléhají pravidelným kontrolám nadřízených
orgánů.
Opatření na zbavení kožních
parazitů pro lidi bez domova

Při práci s lidmi bez domova se
setkáváme s problémem kožních
parazitů. KNTB a obvodní lékaři
s námi v této věci často nechtějí

příliš spolupracovat nebo to není
v jejich možnostech, a tak před námi
stojí člověk, který chce pomoc a my
mu ji nemůžeme zajistit nebo
zprostředkovat. Proto nyní ve
spolupráci s Českým červeným
křížem ve Zlíně jsme schopni tento
problém řešit v prostorech „Veřejné
sprchy“ na Havlíčkově ulici v Otrokovicích. Kontaktní osobou je pro
tyto situace Mgr. Tomáš Bernatík,
vedoucí Samaritán – služby pro lidi
bez domova. 605 564 039
Děkujeme Zlínskému kraji za
spolupráci a poskytnutí dotace na
tuto pomoc.
Mgr. Tomáš Bernatík, vedoucí Samaritán
– služby pro lidi bez domova
Tříděním odpadu podporuje
Kolo pro život Charitu
Největší seriál závodů horský kol
Kolo pro život přišel s novinkou –
počínaje závodem v Koutech začal
společně s účastníky závodů třídit
odpad. Výtěžek z třídění navýšený
o příspěvky partnerů a dárců
podpoří Charitu sv. Anežky
Otrokovice.

Finanční prostředky, které z vykou-
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peného odpadu pořadatel závodů
získá, jsou určeny na nákup velkokapacitní myčky nádobí pro seniorský
dům, který provozuje Charita sv.
Anežky Otrokovice. Cena myčky je
50.200 Kč a minulá sbírka bohužel
celý nákup nepokryla. K dnešnímu
dni Charitě chybí 17.200 Kč. Projekt
není pro naši Charitu novinkou. Již
před dvěma lety sbírali obyvatelé
Zlínska hliník, aby podpořili nákup
auta pro pečovatelskou službu.
Hliník pro Charitu pokračuje
i v novém školním roce!
Za tuto pomoc jsme velmi vděčni.
Hliník jsme třídili v Otrokovicích
celý minulý rok a nyní se nám
podařilo zapojit také účastníky

Kola pro život, což nás těší. Třídit a
sbírat plánujeme opět od září po
celých Otrokovicích, nově se
mohou zapojit také firmy a soutěžit
o ceny.

Příklad naší dobré praxe
„Z azylového domu do městského bytu”
Pan Otakar nás požádal o pomoc
před rokem, jelikož přišel o střechu
nad hlavou a neměl kam jít. Měl
starobní důchod, z něhož se mu
však strhává měsíčně určitá část na
osobní bankrot, který si vyřídil, aby
splatil své dluhy. Poté mu již nezbývá
tolik financí, aby si zabezpečil
bydlení v nějakém domově pro
seniory či podnájmu. Z toho
důvodu neviděl jiné východisko, než
přebývat v Azylovém domě, dokud
mu neskončí osobní bankrot.
Uvažoval i nad nějakým přivýdělkem, ale vzhledem k jeho věku
a především zdravotnímu stavu to
nebylo reálné.
V Azylovém domě byl však aktivní
a bezproblémový. Jednoho dne se
na schůzce se sociální pracovnicí
zavedla řeč k podání žádosti o městský byt. Nejprve to zkusil v Uherském Hradišti, kde dříve bydlel. Zde
mu byla žádost zamítnuta z důvodu
nedostatku kapacit.
Nevzdal to a zažádal si v Otrokovicích. A dříve než se nadál, tak
přišla radostná zpráva. Žádosti bylo
vyhověno a byt získal. Nejprve tomu
ani nechtěl uvěřit. Jelikož nic
nevlastní, tak jsme mu ihned začali
shánět nějaký starší nábytek a vybavení, které lidé nabízejí zdarma za
odvoz. A podařilo se. P. Otakar byl
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předvolán na MěÚ Otrokovice
k podepsání smlouvy a následně se
dostavil k předání bytu. Se stěhováním jsme mu také pomohli. Nyní již
spokojeně bydlí sám v bytě s vlastním sociálním zařízením a kuchyňským koutkem a nemůže si to
vynachválit.
OBRAZEM
Posezení u cimbálu v Charitním
domově

Lidé bez domova uklidili prostor
u zlínského nádraží ČD

Turnaj seniorů v pétanque

Fotbalový zápas mužů bez
domova pro azylové domy

Oslava Dne matek

Krásné životní jubileum aneb
oslava 100. narozenin paní
Heleny Schádkové z Charitního
domova
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Společná akce rodin Terénní
služby nedaleko Otrokovic

Letní posezení klientů
Charitního domova
Turnaj seniorů v ruských kuželkách na Lukově
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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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