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Slovo na úvod
Vážení čtenáři,
podzim byl tentokráte opravdu
bohatý na různé akce a výročí.
Oslavili jsme 25 let svobody v naší
zemi, k níž přispělo také blahoslavení sv. Anežky 12. listopadu 1989,
patronky naší Charity. Charitní
domov pro seniory a Nový domov
pro rodiče s dětmi oslavily 15 let své
činnosti, sbírali jsme potraviny pro
chudé a oblečení na Ukrajinu,
společně s podnikateli jsme se
zúčastnili burzy praxí na UTB,
vyhráli soutěž o květinovou výzdobu a otevřeli dveře našich zařízení.
Sdílejte s námi kousek cesty. Přeji
vám požehnané Vánoce plné radosti
z narození Ježíše, v kruhu svých
nejbližších i nejpotřebnějších.
Mgr. Jiří Vlček, zástupce ředitele
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Pomáháme Ukrajině přežít
zimu!
Charita s velkým znepokojením
sleduje situaci prostých lidí na
Ukrajině, kteří se v nadcházející
zimě nyní ocitají ve stavu bezprostředního ohrožení. Zima tam bývá
velmi krutá, mnohem horší než
u nás. Zdaleka se nejedná jen
o uprchlíky z východní části, kde se
válčí, ale v ohrožení jsou všichni,
kteří jsou odkázáni na plyn, který je
na Ukrajině nejrozšířenějším
zdrojem tepla. Přechod na jiné
zdroje je dlouhodobý a nákladný
proces, většina lidí na to nemá
potřebné peníze.
Během 2 měsíční sbírky jsme
v Otrokovicích vybrali desítky pytlů
s teplým oblečením všeho druhu,
které jsme prostřednictvím
Arcidiecézní Charity Olomouc
odeslali přímo do postižených
oblastí.
Kéž brzy přijde mír!
Národní potravinová sbírka 2014
se povedla
Druhý ročník charitativní Národní
potravinové sbírky proběhl v sobotu 22. listopadu 2014 na více než 380
místech po celém Česku (více na
w w w. p o t r av i n y p o m a h a j i . c z ) .
Charita sv. Anežky Otrokovice se do
sbírky zapojila opět v obchodě
Tesco v OC Malenovice. Pro klienty
s l u ž e b C h a r i t y s v. A n e ž k y

Otrokovice se nám podařilo od
zákazníků Tesca v Obchodním
centru Zlín vybrat 2104 kg potravin.
Potraviny rozdáme rodinám s dětmi
a lidem bez domova, se kterými
pracují naše služby.

Touto cestou chceme poděkovat
všem zákazníkům, kteří se svým
nákupem rozhodli do sbírky přispět.
Velké díky patří také všem dobrovolníkům, kterých letos bylo 30.
Celou akci hodnotíme velmi
pozitivně a rádi bychom v ní pokračovali i nadále.
Oslavy sv. Anežky - patronky
Charity i českých zemí
12. listopadu 1989 svatořečil papež
Jan Pavel II Anežku českou.
Tehdejší komunistický režim byl
překvapen desetitisícovkami
poutníků z Československa, kterým
bylo jednorázově povoleno vycestovat do Říma. Po jejich návratu šli
rovnou na Václavské náměstí, kde se
účastnili něžného (chcete-li sametového) svržení režimu a přechodu
k demokracii. Dnes je to již 25 let,
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kdy se tak Anežka Česká stala
patronkou českých zemí. Nedlouho
poté vznikla naše Charita v Otrokovicích. Vše má tedy souvislost a na
tyto události navazujeme svou
23letou činností.

Naše oslavy probíhaly opět slavnostní mší v kostele sv. Vojtěcha a
při následném pohoštění pod
kostelem. Již tradičně došlo na
ocenění dlouholetých pracovníků
Charity (5,10,15 let) a ke společným
rozhovorům a zábavě. Děkujeme
všem za vaši přízeň, podporu i práci,
kterou naší Charitě projevujete.
Business days 2014

V úterý 11. listopadu jsme se
zúčastnili veletrhu pracovních
příležitostí na UTB ve Zlíně, který je
pořádán Job Centrem UTB, ve
spolupráci se Studentskou unií
UTB. Cílem veletrhu je zprostředkovat osobní kontakt mezi studenty
a absolventy UTB a firmami –
potenciálními zaměstnavateli.
Nabízeli jsme zde jak možnosti
dalšího uplatnění studentů, tak také
studentské praxe a stáže.
15. výročí Charitního domova
Otrokovice a Nového domova
Otrokovice
Ve čtvrtek 9. října proběhla oslava
15. výročí založení Charitního
domova Otrokovice, který pečuje
o seniory a Nového domova
Otrokovice, který své služby nabízí
rodičům s dětmi a samotným ženám
v tísni. Společně jsme si připomněli
vývoj obou služeb.
Charitní domov byl původně v roce
1999 postaven pro 24 seniorů, kteří
přišli při povodních o své domovy.
Až v roce 2005 se domov rozšířil na
svou stávající kapacitu 46 obyvatel
na trvalý pobyt a 2 lůžka pro možnost využití odlehčovací služby. Za
období 15-ti let využilo služeb
našeho domova celkem 84 seniorů.
Zavzpomínali jsme také na vznik
Nového domova Otrokovice, který
byl původně otevřen pod názvem
Azylový dům pro matky s dětmi
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v tísni a na přání uživatelek byl jeho
název o dva roky později změněn.
Za patnáctileté působení azylového
domu využilo jeho služeb více než
176 matek s 324 dětmi, 3 otcové se 4
dětmi a 12 žen bez dětí.

Společně s námi přišli toto výročí
oslavit bývalí ředitelé Charity sv.
Anežky Otrokovice pan Pavel
Záleský a Milan Šiška a starosta
města Otrokovice Jaroslav Budek,
kteří oběma službám popřáli do
dalších let hodně úspěchů a spokojených klientů.
Velmi také děkujeme firmě DOOT
s.r.o. Hulín, která nám poskytla
občerstvení.
Na chviličku s vámi
Ve čtvrtek 9. října 2014 jsme vám od
8 do 16 hodin otevřeli dveře všech
našich zařízení. Přišli zájemci
zastupující jednotlivé (budoucí)
klienty i odborníci z příbuzných
organizací. Již tradičně nás také
navštívili žáci základních a středních
škol a nechyběl ani pan starosta

Budek. V rámci DOD jsme ukázali,
co umíme, zodpověděli vaše dotazy
a provedli vás organizací. Součástí
letošního Dne byly také oslavy 15 let
od založení Charitního a Nového
domova v Otrokovicích, o čemž
pojednala i reportáž TV NOE zde.
Děkujeme za váš zájem a těšíme se
na další spolupráci.
Naše město v květech a zeleni
aneb Náš Charitní domov
Otrokovice v květech
V rámci 19. ročníku soutěže „Naše
město v květech a zelení“ v kategorii
výsadby a údržba zeleně u podnikatelských objektů a institucí, byl
komisí vybrán a nejlépe ohodnocen
Charitní domov Otrokovice, který
zvenku zdobí muškáty na balkonech. Porotu zaujala také malá
upravená zahrada s pergolou. Všem
pracovníkům, kteří se o květinovou
výzdobu starají, srdečně blahopřejeme.

4

Malý bazárek pro velká srdce

O víkendu 20. a 21. září 2014 se
v Mateřském centru Klobouček
a v prostorách Městského úřadu
Otrokovice konal pod záštitou pana
starosty Malý bazárek pro velká
srdce.
Tuto akci pořádaly dobrovolnice
z Otrokovic pod vedením a z podnětu paní Zdeňky Urubové. Kromě
bohatého kulturního vystoupení se
také prodávaly všechny věci, které
předtím lidé dobrovolně přinesly
k prodeji. Celkový výtěžek z akce
činí necelých 6.000,- Kč. Šek
s uvedenou částkou pak předala
Charitě osobně paní Urubová.
Jí i všem dalším, kteří se na akci
jakkoli podíleli, tímto velmi děkujeme.

Beseda se studenty UTB
Dne 12. 11. 2014 se uskutečnila
beseda se studenty 1. ročníku
magisterského studia obor u:
sociální pedagogika. Na této besedě
Terénní služba rodinám s dětmi
a Azylový dům pro matky s dětmi,
představily problematiku práce
s cílovou skupinou: rodiny s dětmi.

Hovořili jsme o problémech, které
rodinu ohrožují, jaký dopad mají na
rodinu, a jaké možnosti nabízí
uvedené dvě služby, aby rodinu v její
situaci podpořily. Pracovnice služeb
představily zákonný rámec služby,
a za využití praktických zkušeností
a kazuistik, ale i zodpovězením
dotazů ze strany studentů, se snažily
o konkrétnější pochopení práce
s touto cílovou skupinou.
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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 Facebooku

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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