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Magazín

M

ilí přátelé,

právě se k vám dostává zbrusu nový magazín. Vycházet bude čtyřikrát
do roka, aby vám přinášel nové informace o tom, co se v jednotlivých službách
naší Charity sv. Anežky událo.

Úvodem

Uplynulé období bylo na události velmi bohaté. V lednu se do ulic našeho města
a okolních obcí vydaly skupinky tříkrálových koledníků, aby navzdory velkému
mrazu popřáli všem do nového roku. Odměnou jim byla vybraná rekordní částka. V únoru zase proběhl na Charitním domově fašank a s klienty Nového domova jsme na výletě okusili nástrahy zimy. Jaké to je přečkat zimu by nám mohli
jistě vyprávět klienti azylového domu Samaritán nebo klienti mobilní buňky.
Kolegové z terénní služby přiblížili svou činnost posluchačům Českého rozhlasu
Brno. Na Novém domově chystáme vybudování nového dětského hřiště, na azylovém domě Samaritán finišují přípravy na vztyčení nového kříže. O těchto
dvou akcí více příště.
Blíží se nám velikonoční svátky, čas jara, ale také velkého obdarování. Bůh Otec
dal světu svého Syna a ten za nás obětoval svůj život na kříži. Přeji nám všem,
abychom se nebáli navzájem obdarovávat jeden druhého, i když nás to někdy i
něco stojí.
Krásné velikonoce všem!
Jan Žalčík
pastorační pracovník

My tři králové jdeme k vám...
Rádi bychom vyjádřili upřímné díky všem dárcům, kteří neváhali obdarovat
naše koledníky nejen něčím do pokladničky, ale zahřáli nás svým hezkým přijetím,
úsměvem a radostí z naší návštěvy. Díky vašim darům můžeme tuto radost šířit i
dál, všude tam, kde to bude potřeba. Významná část výnosu zůstane přímo v naší
charitě a díky vám tak můžeme pomáhat lidem kolem nás.

Podívejte se na výsledky v
jednotlivých obcích:

TKS 2017
vybráno v Kč počet skupinek
Otrokovice
286 218
34
Oldřichovice
12 673
2
Spytihněv
55 989
10
Komárov
Napajedla
Tlumačov
Pohořelice

11 825
158 642
48 929
27 384

Halenkovice
56 944
Žlutava
33 797
CELKEM
692 401

2
36
13
6
12
7
122

Co se podařilo díky loňské sbírce a co máme v plánu letos?
Ke konci roku 2016 proběhla v prostorách dílny na azylovém domě Samaritán velká
rekonstrukce, došlo k výměně oken v celém objektu. Nová okna tak velmi pomohla
nejen svým vzhledem, ale také funkčností. Díky nim v dílně, která je vyhřívána jen
prostřednictvím plynové bomby, a nachází se zde také dvě kanceláře pracovníků
azylového domu, neuniká teplo. Uživatelé, kteří dílnu navštěvují, tuto změnu uvítali
zejména v těch mnoha mrazivých dnech.
Letos je v plánu výměna vchodových dveří na Charitním domově. Nové, automaticky
otevíratelné dveře tak uvítají zejména naši starší, méně pohybliví klienti.
Jan Žalčík, pastorační pracovník

Magazín

Fašank 2017 aneb jak bylo v domově veselo

Charitní
domov

„Pod šable, pod
šable, aj pod
obušky, my
všecko bereme,

aj plané
hrušky…“

Pondělí 20. února. Náhodný návštěvník domova by si na první pohled
nevšiml ničeho nezvyklého. Dokud by mu
před očima neproběhla krásná Červená
Karkulka. A za ní veselý klaun, barevná
cikánka – čarodějka a hlavně medvěd. Rozhodli jsme se totiž oslavit masopust trochu
dříve.
„Pod šable, pod šable, aj pod obušky, my
všecko bereme, aj plané hrušky…“ rozléhalo se tedy po druhé hodině odpoledne po
chodbách a zejména v pokojích obyvatel. I
když náš masopustní průvod nebyl velký,
mnohé z nich potěšil.

A od prvních taktů bylo jasné, že se volba
vyplatila. Pan Jura si vmžiku s přehledem
získal celý sál, paní byla milá a usměvavá,
dohromady jim to krásně ladilo. Volili
hlavně živé, veselé písničky, občas došlo i
na nějakou táhlejší a pomalejší, ale snad
všechny jsme dobře znali. Zpívat jsme tedy
mohli s nimi.

A to opravdu do sytosti, oba hudebníci totiž byli neúnavní. Písnička střídala písničku, a když už náhodou ne, bavil pan Jura
posluchače svými historkami a vtipy. Ti si
kromě toho mohli ještě pochutnat na koblížku a dobré kávě, takže se po skončení
A před třetí hodinou už se začali scházet
programu rozcházeli spokojení a plní dojlidé ve vyzdobené jídelně, aby si zabrali
nejlepší místa. Na letošní fašankové pose- mů. Už teď se těšíme na příště.
zení jsme si totiž pozvali nové hudební
duo, paní Zdráhalovou s harmonikou a
pana Juru, který přinesl snad nejtypičtější
masopustní nástroj – vozembouch. Všichni Bc. Marie Málková,sociální pracovnice
jsme tedy napjatě čekali, jací budou.

Magazín

Mobilní buňka má za sebou další sezónu

ADS
Azylový
dům
Samaritán

Obecně se jedná o vysoké využití buňky
v dosavadní sezónně 2016/2017. Průměrně přečká mrazivou noc v buňce 11
osob.
Z hlediska umístění i provozního nastavení vnímáme, že je tato služba města
Otrokovice a Charity sv. Anežky, poskytována velmi kvalitně a důstojně. Podpora zaměstnávání provozních pracovníků,

kteří
jsou
jinak
zařazení
jako
„nezaměstnatelní“ (či jen velmi obtížně),
nízkého prahu pravidel buňky a materiálně-technického zázemí, činí tuto službu velmi dostupnou a s velkou šíří přesahů. Z hlediska rozměru sociální práce
a solidarity, se jedná o dobře zvládnutou
podporu pro cílovou skupinu osob bez
domova.

Výrobky z dílny putují do světa
Máme obrovskou radost, že výrobky z
naší dílny pojedou na výlet do zahraničí.
V rámci projektu partnerství pro duševně
nemocné na Otrokovicku se vydají až do
Nizozemí, kde budou předány místním
pracovníkům v rámci studijní cesty, které
se zúčastní zástupci města Otrokovice,
ale i vedoucí jedné z našich Mgr. Aleš
Jaroš.
Děkujeme, že pomáháte společně s námi!

Na vlnách Českého rozhlasu Brno
Vedoucí střediska Samaritán Mgr. Aleš
Jaroš společně s terénním pracovníkem
Mgr. Vlastimilem Paciorkem byli 18. 2.
2017 hosty moderátorky Věry Hotařové v
sobotním dopoledním pořadu Apetýt.
Společně si povídali o tom, jaké je to pracovat s lidmi bez domova a jaké radosti a
starosti tato práce pŕináší.

Novou dominantou našeho domova bude kříž
Dne 6.4.2017 ve 14 hodin bude slavnostně
žehnán kříž v zahradě azylového domu
Samaritán.
Na tvorbě 3,5 m vysokého a bezmála 400
kg těžkého dubového kříže se podílí Umělecký řezbář Martin Cigánek z Valašských
Klobouk a jeho pevné přichycení k zemi
pak realizuje Umělecký kovář Eduard Vyoral ze Zlína. Jste všichni srdečně zváni.

Děti z Nového domova dostanou nové hřiště
Děkujeme Nadaci ČEZ za finanční
podporu při obnově dětského hřiště
pro azylový dům matky s dětmi Nový
Domov Otrokovice. Hřiště je nyní ve
fázi příprav, otevření je plánováno
na červen 2017.

NDO
Nový
domov

A my už se všichni moc těšíme!

Vyšli jsme si na chvíli do přírody
Zasněženou zimní krajinou a s ledem pod
nohama jsme vyrazili k poutnímu místu
Svatá Voda u Malenovic. Cestu jsme si
zpestřovali hraním her a povídáním. U
Svaté Vody jsme se trochu občerstvili a
posílili, něco málo se o tomto místě
dozvěděli a pokračovali jsme dál směrem
k malenovickému hradu.
Cestou nás zastihla velká chumelenice,
V pátek 17. 2. jsme se vypravili ale ani to nás neodradilo od dalších her a
povídání. Domů jsme se vydali sice unas klienty Nového Domova na výlet.
vení, ale spokojení a už se těšíme, až zase
brzo někam vyrazíme.

Obyvatelům CHD slouží nové pomůcky
„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s
postižením nebo duševní nemocí, lidé
opuštění a staří, ti, kteří mají jinou
barvu pleti nebo jiný způsob života,
ti, kteří se ocitli v nouzi, nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová

Děkujeme Výboru dobré vůle-Nadace Olgy Havlové za nadační příspěvek, díky
kterému jsme mohli nakoupit zdravotní pomůcky ve výši 50.000,- Kč pro obyvatele Charitního domova Otrokovice.

Různé

Magazín

Babi, můžeme tě povozit?

Různé

Vždycky, když se narodí nový člen
rodiny, vnímáme to jako velkou událost.
Jak ale prožíváme to, když se máme
s někým loučit?

Nedávno při rozvozu postelí mě hodně
oslovil tento příběh. Když jsem zavítal s
postelí k jedněm zájemcům, čekalo mě milé uvítání celé rodiny. Obzvlášť dojemná
byla radost malých pravnoučat, která si
hned vlezla do nové postýlky za babičkou a
za pomoci ovladače se s ní k její velké radosti vozili nahoru a dolů. Po pár týdnech
babička zemřela. Rodina bydlela nedaleko
kostela, ve kterém byl před pár dny instalován nový zvon.

Být nablízku někomu, o kom víme, že je na
konci svého života, bývá většinou velmi
těžké a bolestné. K tomu, abychom umožnili našim blízkým trávit tento čas v kruhu
rodiny, nám často chybí dost odvahy. Velkou pomocí nám může být využití pečovatelské služby, k dispozici pro vás máme i
několik
neocenitelných
pomocníků
v podobně různých kompenzačních pomů- Když jsem přijel postel vyzvednout, vyprácek, které jsou k dispozici v naší půjčovně. věli mi, jak si babička přála, ještě než odeJednou z takových pomůcek, které půjčuje- jde na věčnost, tento nový zvon slyšet.
me, je elektrická polohovací postel. Pomoc- Když nastala ta hodina, celá rodina se sešla
ník je to k nezaplacení, šetří spoustu sil kolem jejího lůžka, aby ji společně doprovynaložených v péči o nemocnou osobu a vodila. K jejich úžasu babička vydechla
často
lidem
umožňuje
doprovázení naposledy právě ve chvíli, kdy se na kostelv rodinném prostředí.
ní věži rozezněly zvony.

Jan Žalčík, pastorační pracovník

I díky vám můžeme pomáhat druhým,
přidáte se také?
Na Uličce 1617
765 02 Otrokovice

Zvolte např. trvalý příkaz v hodnotě 50 Kč

tel./fax:

na charitní účet

577 112 031

124 883 044/0300

577 112 032

Nebo se napřed přijďte podívat...

Email:
info@otrokovice.charita.cz
Web:
www.otrokovice.charita.cz
Facebook:
Charita sv. Anežky Otrokovice
Ředitel:
Ing. Peter Kubala

„Kde je vůle,
tam je cesta.“

