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Radostné srdce - nejlepší lék, ztrápený
duch je kostižer. Přísloví 17,22
Slovo na úvod
Milí čtenáři,
blíží se léto a čas odpočinku. Užijme
si ho. Odpočívejme. Výše uvedené
přísloví krále Šalamouna říká, že
máme žít život radostně a vesele.
Tedy netrápit se tolik věcmi kolem
sebe, ale zaměřit se na to dobré, co
přináší radost. Co potěšuje, pomáhá,
povzbuzuje a léčí. Často si říkám,
kolik dobrého jsem dostal a zda také
tolik dobrého vydávám. Je to
zajímavý úhel pohledu. Máte
přijímání a dávání v rovnováze?
Nebo přijímáte víc, než (vy)dáváte?
V Charitě pomáháme pravidelně
těm, co to potřebují. Přečtěte si, co
je u nás v tomto roce nového.
A chcete-li, pomáhejte s námi.
Darem, modlitbami, dobrovolnickou činností. Co takhle uspořádat
společný dobrovolnický den?
Pomáhat druhým může obohatit
i nás pomáhající. Jsem rád, že jste
s námi!
Radostné chvíle přeje Jiří Vlček,
zástupce ředitele Charity sv. Anežky
Otrokovice
Výroční zpráva 2014
Předkládáme vám novou výroční
zprávu za rok 2014. Její aktuální
znění najdete na tomto odkaze.
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Blíží se oslavy Samaritánu
Na podzim si společně připomeneme 20 let od založení Azylového
domu Samaritán na Baťově. Buďte
s námi u toho. Více informací
najdete na našich stránkách:
www.otrokovice.charita.cz nebo na
facebooku.

vak v našem sportovním koutku,
který jsme také dovybavili novým
kobercem. A protože cílem projektu
byla také snaha o snížení nákladů za
elektřinu a vodu, získali jsme do
všech pokojů úsporné žárovky.

Díky daru z IKEA máme nové
vybavení
V říjnu loňského roku byl náš
azylový dům pro rodiče s dětmi a
ženy nominován do projektu IKEA
– Pro nejdůležitější lidi na světě.

Cílem tohoto projektu bylo vytvořit
lepší každodenní život pro ty, co to
nejvíce potřebují – děti. Společnost
Ikea rozhodla podpořit a darovala
nám vybavení v hodnotě 15.000,Kč. Ve společenské místnosti jsme
tedy natáhli nové koberce a vybavili
dětskou kuchyňku novým nádobím
a potravinami. Dětský koutek ve
společenské místnosti jsme doplnili
o nové boxy na hračky. Největší
radost však dětem udělal houpací

Nově vybavené místnosti jsou teď
mnohem hezčí a jsou více využívány. Závěrem bychom chtěli poděkovat těm, kteří nás nominovali a dali
nám tak šanci zúčastnit se tohoto
projektu, všem hlasujícím a v neposlední řadě společnosti IKEA za
poskytnutý finanční dar.
Pomáhejte jinak - darujte
elektroodpad
Charita sv. Anežky Otrokovice ve
spolupráci s DDM Sluníčko
Otrokovice a společností SteelMet
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s.r.o. Staré Město upořádala sběr
elektroodpadu (spotřebiče, zařízení
nebo součásti, které jsou na elektřinu nebo baterii). V rámci Dne Země
22. 4. 2015 pak proběhla souhrnná
sbírka a sčítání. Sbírka elektroodpadu zejména od firem z regionu tak
doplnila sbírku hliníku od individuálních dárců.

du půjde na podporu činnosti naší
organizace. Do akce se zapojily
i společnosti Besta-Z, a.s., Mitas a.s.,
Pipelife Czech s.r.o., Teplárna
O t r o kov i c e a . s. a t a k é o b e c
Tlumačov včetně základní školy,“
uvedla Ing. Jana Sedláčková,
fundraiserka otrokovické Charity.
Výlet do ZOO Lešná pro klienty
azylového domu pro rodiče
s dětmi (NDO)
Dne 3. 4. 2015 jsme všichni z Nového domova Otrokovice společně
vyrazili na výlet do Zoo Lešná ve
Zlíně.

„Již třetím rokem organizujeme sběr
hliníku, letos jsme si přidali i elektroodpad. Dospělí a hlavně děti tak
poznávají, jak je důležité veškeré
odpady třídit, protože pak mohou
sloužit v našem životě dál.
Shromážděné elektrospotřebiče
budou po svozu rozebrány a ekologicky recyklovány.

Výtěžek z nasbíraného elektroodpa-

Viděli jsme zde například, že i slon
se dá naučit zajímavým kouskům.
Dále jsme viděli nosorožce, zebry,
žirafy a další zvířata. Ovšem jako
nejlepší expozici jsme všichni
zhodnotili Zátoku rejnoků, která
byla otevřena v roce 2014.
Děkujeme firmě TRUCK LINE
CZECH s.r.o., bez jejíž finanční
podpory bychom výlet nemohli
realizovat.
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Vzpomínky nezestárnou…
U příležitosti Světového dne
sociální práce jsme v úterý 17.
března slavnostně otevřeli reminiscenční místnost pro senior y
Charitního domova naší Charity.

Slavnostního přestřižení pásky se
zúčastnili klienti Charitního domova
i jiných organizací včetně dalších
hostů. Po krátkém úvodu následovalo drobné občerstvení a ukázka
reminiscenční hodiny. Celý projekt
s názvem Pořád jsem to já vznikl
s podporou Nadace Česká spořitelna, která nás podpořila částkou
necelých 50 tis Kč. Za tyto peníze
jsme pořídili materiální a technické
vybavení.

Reminiscenční místnost se nachází

v prostorách jídelny Charitního
domova a slouží 48 klientům
domova pro seniory a odlehčovacích služeb. Její kapacita je cca 12
míst, je dobře ozvučena a umožňuje
audiovizuální promítání na širokoúhlém plátně. Je vybavena v duchu
50. let minulého století a je bezbariérová.
Charita otevřela sklad humanitární pomoci
Od začátku letošního roku provozuje Charita sv. Anežky Otrokovice
humanitární sklad určený zejména
lidem zasažených nějakou mimořádnou událostí (povodeň, vichřice,
požár, atp.).

Tento sklad je k dispozici vždy po
domluvě a nabízí možnost zápůjčky
vysoušečů, čisticí a desinfekční
prostředky, nářadí, krizové matrace
a jiné další věci. V kombinaci
s charitním šatníkem a dalšími
sociálními službami je tak Charita
schopna řešit případné krizové
situace účinným způsobem.
V případě potřeby nás kontaktujte
na 577 112 031 nebo 605 564 936.
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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
ź 23 let zkušeností s prací pro
sociálně ohrožené a slabé
ź 23 let součástí největšího
poskytovatele služeb Charity
České republiky
ź Vystavení darovací smlouvy
ź Možnost odečtu z daňového
základu
ź Transparentnost
ź Přijímáme finanční i věcné dary
ź Aktuální informace o dění v
Charitě na webu a na Facebooku
ź Zveřejnění dárce ve výroční
zprávě organizace a na webových stránkách
ź 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

8

