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M
Úvodem

ilí přátelé,

Nastal čas podzimu. Počasí je poněkud proměnlivější, slunné dny střídá deštivé pochmurno. Příroda se
halí do různých barev padajícího listí. Nevím, jak vy, ale
já mám tohle období docela rád.
I náš život může být pestrý a rozmanitý. Občas se to neobejde i bez mráčku a sem tam se přežene i nějaká ta
bouře. To vše ale jistě k životu patří, jen je třeba naučit
se přijímat vše s trpělivostí a pokorou.
A co se za poslední dobu u nás na Charitě sv. Anežky
událo a co se chystá? To se dozvíte z následujících stránek našeho magazínu. Dočtěte se v něm, jak si vedli naši
klienti Charitního domova v turnaji v šipkách, který jsme
u nás pořádali, jaký úspěch zaznamenali se svou zahradou zaměstnanci a klienti Azylového domu Samaritán.
Dále doporučuji přečíst si zajímavé informace o naší Charitní pečovatelské službě.
Přejeme příjemné počtení a děkujeme Vám za vaši přízeň.

Jan Žalčík
pastorační pracovník

Pořádali jsme turnaj v šipkách
Jubilejní patnáctý ročník turnaje Přesná šipka, který
tradičně
pořádáme
v Charitním domově, je za námi. A vydařil se. Přivítali jsme
osm družstev z okolních domovů, což je sice méně než
loni, ale k napínavému souboji to stačilo. Všichni účastníci
soutěžili s plným nasazením,
a aby v tom nebyli sami, do
zápolení se ve své kategorii
zapojili i pracovníci.

Moc gratulujeme. Radost máme také z úspěchu našeho klienta, pana Josefa Ježíka, který
kromě přispění ke krásnému
výsledku celého týmu skončil
i třetí v kategorii jednotlivců.
Děkujeme našemu družstvu
(ve složení pan Martinek, paní Ondrůšková a pan Ježík) za
výbornou reprezentaci, všem
soutěžícím za účast a budeme
se těšit zase příští rok!

Na závěr bychom rádi poděkovali našim sponzorům, kteří nám do soutěže věnovali
ceny, firmám Vitar s.r.o. za
vitamínové balíčky, firmě Vest
s.r.o. za slané občerstvení a
A jak tedy celé klání dopadlo? firmám Graspo CZ a.s., naklaNa stupních vítězů se umístila datelství Albatros a knihkudružstva Lukova, našeho Cha- pectví Kosmas za knižní ceny.
ritního domova a Holešova.
Čekání na sečtení všech bodů
a vyhlášení výsledků zpříjemnilo připravené občerstvení. A
v příjemné atmosféře došlo
dokonce i na zpěv.

Charitní
domov

Každý pátek si čteme

Charitní
domov

Od září jsme na Charitním domově zavedli novinku.
Každý pátek se scházíme v
Denním centru, abychom si
společně něco hezkého přečetli.
Četba je laděna duchovně, četli
jsme si například o fatimských
zjeveních, životě sv. Václava a
jeho babičky sv. Ludmily. Naše
seniory zaujalo také čtení knihy Dlouhá cesta o snahách a
vybudování nového kostela v
Otrokovicích.

Máme krásné nové dveře
Vchod našeho domova zdobí od prvního říjnového týdne
nové dveře. Jsou automaticky otevíratelné, což našim méně pohyblivým obyvatelům i personálu velmi usnadní pohyb s imobilními klienty na invalidním vozíčku. Náklady byly hrazeny jak
z výnosu Tříkrálové sbírky 2017, tak i za přispění našich dárců,
firmy TEAZ s.r.o., TOT Otrokovice, a.s., DEZA a.s., GEOSTAV
s.r.o., DURA-LINE CT s.r.o. Všem jim patří velké poděkování.

Naše zahrada zabodovala

Azylový
dům
Samaritán

V červnu jsme přihlásili
zahradu Azylového domu do
soutěže „Naše město v květech
a zeleni“, kterou každoročně
vyhlašuje město Otrokovice.

ovoce. Dne 20. 9. 2017 nám
zástupci města Otrokovice
předali čestné uznaní, které
naše zahrada v této soutěži
získala.

Zahrada Azylového domu za
poslední rok prošla větší úpravou, kdy jsme vysadili nové
dřeviny, záhon levandule i
vztyčili krásný dřevěný kříž.
Teď naše práce na úpravě okolí azylového domu nese své

Z ocenění naší práce máme
velkou radost a již se těšíme
na jaro, kdy za výhru, opět naši zahradu zvelebíme.

Mgr. Veronika Netušilová

Výrobky z dílny azylového domu se
prodávaly na trzích
mýdla, látkové tašky, výrobky
z papíru, dekorační předměty a
také voňavé pytlíky z levandulí
z naší zahrady.

Azylový
dům
Samaritán

Teď se v dílně už ladíme pomalu vánočně a chystáme pro vás
spoustu výrobků, které mohou
sloužit jako milé dárky pro vaše blízké. Nejbližší možnost
k zakoupení našich výrobků
bude již 7.12.2017 na tradičním
vánočním
jarmarku
v Otrokovické Naději a také
Při azylovém domě Sa- v prvním týdnu Vánočních trhů
maritán funguje dílna, kam do- ve Zlíně.
chází uživatelé a v rámci pra- Těšíme se na vás!
covní aktivizace tvoří spoustu
krásných výrobků.
Pro bližší informace sledujte
náš facebook
V září jste měli možnost si je- https://www.facebook.com/
jich výrobky zakoupit na Kej- kreativnidilnasamaritan/#
klířském jarmarku ve Zlíně.
Mgr. Veronika Netušilová
K dostání jsou naše bylinkové

Máte zájem o naše služby? Ozvěte
se nám!
Charitní pečovatelská
služba Otrokovice (dále jen
CHPS) je službou terénní. Jejím cílem je zejména umožnit
méně soběstačným lidem zůstat ve svých domovech. Snažíme se o pomoc a podporu.
Služba se zaměřuje na osoby,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, nebo jsou
závislé na pomoci jiné fyzické
osoby nebo se jedná o rodiny
s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
V čem tkví práce v CHPS?

ním ve sjednaný čas přijde
pracovník služby a pomůže mu
s tím, co potřebuje a má sjednáno - pomůže s umytím, postará se o jídlo, nakoupí. Odpadá obava z toho, že bude muset
opustit svůj domov, trávit čas
na neznámém a nepřirozeném
místě.
Co pro nás práce v CHPS znamená?
Naši práci vnímáme jako pomoc bližnímu, který se ocitl
v nouzi a potřebuje pomoc od
druhých Je to také pomoc a
podpora
rodinám,
aby
si mohly zachovat si zaměstnání.

Jaký je ohlas na naši práci ze
V možnosti využívat službu ve strany uživatele?
své domácnosti a podle toho, Cituji
vybrané
úryvky
jak se mění uživatelovi poža- z děkovných vyjádření uživatedavky a zdravotní stav. Tedy le a rodiny:
individuálně, podle aktuálních
potřeb. Služby mohou být poskytovány v časech od 7:00 do „Do naší domácnosti dochází
14:30 hodin a od 18:00 do Vaše pracovnice. Je milá, ochot20:00 hodin ve všech pracov- ná, vždy přichází s úsměvem,
ních dnech (mimo svátky, so- dovede potěšit, povzbudit. Má
boty a neděle), vždy s ohledem úžasný přístup k nemocnému.
Má-li dovolenou, zastupuje ji
na aktuální kapacitu služby.
další z pracovnic. Je stejně hodCo služba uživateli přináší?
ná a vše též zvládá na jedničku
Uživatel může díky ní zůstat ve s hvězdičkou. Děkuji za jejich
svém domově i v době, kdy se pomoc a milý přístup a gratubez pomoci druhé osoby neo- luji, že máte skvělé přímo pobejde. Přináší mu jistotu, že za hádkové pracovnice.“

Charitní
pečovatelská
služba

Různé

„Od roku 2015 používám kyslíkový přístroj pro dýchání a také
chodítko při chůzi. Sama si toho
kolem sebe moc neudělám. Proto
jsem poprosila paní vedoucí Charitní pečovatelské služby o pomoc
a poskytování služeb. Děkuji
mnohokrát jak jí, tak všem pečovatelkám za lidský přístup, ochotu a opatrování, s jakým k nám,
nemocným a nemohoucím přistupují. Jsou velice ochotné a chovají
se ke mně, jako bych byla jejich
vlastní.“
Jak je práce náročná?
Je náročná. Setkáváme se
s bolestí a trápením nemocných
lidí, ke kterým docházíme. Často
jsme přítomni umírání nebo pomáháme rodinám se zemřelým
blízkým. Všichni zaměstnanci pečovatelské služby jsou povinni se
stále vzdělávat, je na ně kladena

potřeba být zdatný, poradit si
v jakékoliv situaci. Přes nejisté
finanční podmínky a náročnost ji
dělají pracovníci rádi. Sami do
své každodenní práce vkládají jakousi lidskost, úctu k člověku.
Mnohdy jim pak výsledek práce
přináší radost. Pracovník a hlavně uživatel jsou spokojení a to je
nejdůležitější.
Mé velké poděkování patří celému kolektivu CHPS za službu vykonávanou s láskou, neboť si velice dobře uvědomuji, že právě ti,
kteří u nás pracují, jsou nezbytným základem pro vystavění kvalitně poskytované služby všem
našim stávajícím i budoucím uživatelům.
Bc. Jana Šuranská,DiS
vedoucí CHPS

Jak na to ??? Stačí jeden klik

Nakupujete na internetu? Pokud
ano, víte, že svým nákupem můžete
podpořit Charitu sv. Anežky Otrokovice? Zapojili jsme se do projektu
internetového portálu GIVT a pokud Váš nákup provedete on-line
přes tento portál, určité procento
z Vámi zaplaceného nákupu bude
připsáno na účet Charity sv. Anežky
Otrokovice. Celá transakce je zdarma, bez navýšení ceny zboží.



před nákupem si otevřete internetový portál givt.cz



zde si jednoduše vyberete eshop, na kterém se chystáte
nakoupit



v kolonce „přispívám“ si vyberete Charitu sv. Anežky Otrokovice



a můžete začít utrácet



u jednotlivých e-shopu můžete
vidět kolik procent nám bude
odesláno z částky Vašeho nákupu



jedinou podmínkou je zahájit
nákup přes givt.cz

Nakupte v Tescu a pomozte potřebným

Poděkování všem dárcům
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za vaši pomoc při sbírce Kontejner pro Haiti. Tato sbírka pořádaná Arcidiecézní charitou Olomouc byla určena k vybaveních místních škol.
„Velký zájem jednotlivců, škol i nejrůznějších firem nás mile překvapil. Za necelé dva měsíce dárci přispěli více než
čtyřiceti šlapacími šicími stroji, velkým
množstvím židlí a lavic a dalším nábytkem. Mnozí přinášeli na Charity
v Arcidiecézi olomoucké i látky, barevné nitky, jehly a další potřebné věci pro
šicí dílnu nebo berle a další zdravotní
potřeby. Dárci nám přispěli i nářadím,
dále pracovními potřebami jako jsou

lopaty, konve, košťata, sbíraly se i školní a sportovní pomůcky,“ uvedla koordinátorka projektů na Haiti Klára
Lőffelmannová. Kontejner se tak podařilo naplnit mnohem dříve, než se očekávalo.
Náklad vyrazí do Haiti v listopadu, do
cíle by měl dorazit pravděpodobně během ledna příštího roku. Materiální pomoc pomůže obyvatelům odříznuté severozápadní části země zpustošené živelnými pohromami. Charita působí na
místě už 12 let. Naposledy s pomocí
české veřejnosti pomohla obnovit přístřeší Haiťanů, která zničil loni v říjnu
hurikán 4. stupně Matthew.

I díky vám můžeme pomáhat
druhým, přidáte se také?
Na Uličce 1617
765 02 Otrokovice
tel./fax:
577 112 031
577 112 032
Email:
info@otrokovice.charita.cz
Web:
www.otrokovice.charita.cz
Facebook:
Charita sv. Anežky Otrokovce
Ředitel:
Ing. Peter Kubala

Zvolte např. trvalý příkaz v hodnotě
50 Kč
na charitní účet
124 883 044/0300
Nebo se napřed přijďte podívat…

„Kde je vůle, tam je cesta.“

