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Ocenění Pracovník roku

Návštěva ze Senátu

K—potravinová sbírka

M
Úvodem

ilí čtenáři,

zdravím Vás na konci léta, které bylo v letošním roce velmi
teplé. Věřím, že jste si odpočinuli a zažili něco nového při
výletech, ať už s rodinou nebo přáteli. I když je léto
většinou časem odpočinku, tak v naší Charitě jsme
nelenili. Uživatelé našich služeb nám k tomu ani nedávají
možnost; potřebují nás neustále.
Co se týká běžného provozu služeb, tak nás před
prázdninami potkala Inspekce kvality poskytování
sociálních služeb v Charitní pečovatelské službě
Otrokovice, o jejíž činnosti se můžete dozvědět více na
následujících stránkách tohoto magazínu. V současné době
začíná oprava budovy, kde poskytujeme službu Nový
domov, kterou vlastní město Otrokovice. Zde nás čeká
oprava oken a zateplení fasády.
Přes letní období jsme se věnovali mimo jiné vzhledu a
obsahu magazínu Charity sv. Anežky Otrokovice. Změnila
se úvodní stránka, přinášíme plán akci na další období,
pokračujeme v seznamování s běžným dnem pracovníků
jednotlivých služeb. V tomto čísle můžete posoudit, zda se
nám to podařilo.
Závěrem bych chtěl všechny pozvat na Den otevřených
dveří, který se bude konat 11. října 2018 od 9:00 do 15:00.
Můžete navštívit všechny naše služby včetně Nového
domova Otrokovice, kde budou v této době probíhat již
zmíněné práce na opravě budovy.
Mgr. Tomáš Bernatík, zástupce ředitele



Plánované
akce

turnaj Přesná šipka
středa 3. 10. 2018
turnaj pro seniory



Den otevřených dveří
čtvrtek 11. 10.2018
viz plakátek



Oslava sv. Anežky

úterý 13. 11. 2018 v
kostele sv. Vojtěcha v
Otrokovicích


Vánoční dílny
prosinec 2018
vánoční vyrábění pro
rodiny s dětmi, kteří
jsou klienty TSR
(Terénní služby pro
rodiny s dětmi).

Cena pro Jitku Švajdovou
Ocenění Pracovník
roku v sociálních
službách Zlínského
kraje pro rok 2018
putuje k rukám Jitky
Švajdové z našeho
Dluhového poradenství Samaritán. Jedná se o ocenění za
významný a kvalitní
přínos v oblasti sociálních služeb a sociální péče, aktivní a
dlouhodobou činnost
v sociálních službách
a sociální péči ve
Zlínském kraji...

Dluhové
poradenství
Samaritán

Léto, jak se patří :-)

Charitní
domov

Grilovali jsme, vyráběli, chladili se...

… a také jsme bojovali na turnaji :-)

Jak probíhá den v naší službě
Můj pracovní den vypadá
následovně:
Ráno přicházím před 7. hodinou na Charitu, vezmu si kolo a přilbu a jedu do terénu.
Přijíždím ke klientce, která
bydlí na sídlišti. Uvařím jí
čaj, připravíme snídani. Přečteme spolu ranní modlitbu.
Paní pochází z láskyplné rodiny, kde bylo vždy veselo a
byla tam velká soudržnost.
Potom jedu na kole k dalšímu
klientovi. Pán je vysoký a
mohutný, je imobilní, ale velmi pokorný a má smysl pro
humor. Hned mi hlásí: „ Říkejte mi, co mám dělat.“ Pustíme si hudbu, aby se nám
lépe pracovalo a „jdeme na
to“. Pomáhá mi při hygieně
s otáčením, jak mu to jde,
někdy je veselejší, někdy moc
nemluví, ale vždycky, když
odcházím, tak mu podám ruku a popřeji mu hezký den.
Další moje služba je u paní,
která bydlí poblíž Charity.
Paní je úžasná svým humorem, i když je špatně pohyblivá. Ale věří, že jednou bude
sama zase všechno dělat jako
dřív. Při povídání si vždy
přejde do vany a sedne si na
desku, kde se sprchuje. Po-

máháme jí s utíráním a mažeme ztvrdlou pokožku koňským balzámem. Nakonec jí
pomůžu s oblečením županu.
Uklidím odpadky a odcházím.
Další má cesta míří k paní,
která má 90 let, je celý den
zavřená v bytě, protože nemá
bezbariérový přístup. Chodí
si sednout na balkon a tam se
vyhřívá na sluníčku. Umyji jí
záda, ona si umyje ruce a
přední část těla. Ošetřím jí
nohu, dám mastičku na nohy
a poté zavážu obvazem. Záda
jí natřu krémem. Poté změříme tlak a jdeme do kuchyně,
kde ohřívám oběd.
Pokračuji k další klientce,
která miluje procházky. Spolu procvičujeme chůzi. Nachystám jí chodítko a ona se
pomalu prochází. Po hodinové procházce je příjemně
unavená a těší se, až si sedne
a já jí popřeju pěkný večer
s tím, že se těším na další
den.
Odjíždím na Charitu, odevzdám klíče, napiji se. Nyní
dělám administrativu. Zapisuji karty klientů, denní záznamy a jízdy dle programu.
Pečovatelka Ivana

CHPS

Navštívila nás delegace ze Senátu

Aktuality

V pátek 7. září 2018 navštívila Charitu sv. Anežky
Otrokovice vzácná návštěva
ze Senátu Parlamentu České
republiky. Celkem pět senátorů v doprovodu svých blízkých spolupracovníků z celé
České republiky k nám přijelo, aby se seznámili nejen s
aktivitami a konkrétními devíti registrovanými službami
naší organizace. Debatovali
jsme také o problémech, které
nás dlouhodobě trápí...
„Vážíme si zájmu senátorů o
problémy v sociální oblasti,
které na Otrokovicku řešíme.
Je nutné o nich informovat,
diskutovat a hlavně je řešit.
Potřebujeme vědět, že i politici věnují pozornost řešením
specifických nesnází, a to nelze uskutečnit bez toho, aniž
by o nich byli informování.

Jsme rádi, že si senátoři čas
našli a přijeli si náš terén obhlédnout osobně,“ řekl Tomáš
Bernatík, zástupce ředitele.
Ač byly předmětem diskuze
problémy charakteru vážného, setkání proběhlo ve velmi
přátelské atmosféře. Milou
návštěvu jsme mimo jiné provedli i naším Charitním domovem pro seniory. Věříme,
že toto setkání nám pomůže
posunout naše cíle o kousek
dále.
Mgr. Tomáš Bernatík,
zástupce ředitele

Proběhl 1. ročník K-potravinové sbírky
V sobotu 8. 9. 2018 proběhl po celé České republice první ročník Kpotravinové sbírky pořádané společností
Kaufland a Českou federací potravinových bank.
Otrokovická Charita se do sbírky zapojila také, a to v otrokovickém Kauflandu…

Díky dobrovolníkům z řad našich zaměstnanců a štědrým dárcům z řad zákazníků, kteří ten den přišli nakoupit, a
některé z potravin věnovali do sběrných
košíků, se podařilo vybrat 446 kg potravin. Nejčastěji těstoviny, rýže, luštěniny,
mléko, trvanlivé potraviny, hygiena.

získají na základě posouzení jejich tíživé
životní situace sociálními pracovníky.
Všem chceme touto cestou poděkovat za
jejich snahu pomáhat!

Potravinová pomoc bude určena uživate- Děkujeme, že pomáháte společně s nálům sociálních služeb Charity sv. Anežky mi!
Otrokovice. Jedná se o rodiny s dětmi,
lidi v nouzi, seniory. Potraviny uživatelé Mgr. Veronika Netušilová, AD Samaritán

Pomáhejme hliníkem, vyplatí se to!
Pomáhejme hliníkem, vyplatí se to!
Na začátku školního roku byl vyhlášen již
sedmý ročník akce Hliník pro Charitu. I
v letošním roce proběhne sběr hliníku
pod záštitou a za opětovné podpory starosty města Otrokovic Mgr. Jaroslava
Budka.

na nákup různých aktivizačních pomůcek.

Novinkou je v tomto roce také vyhlášení
výtvarné soutěže Pomáháme hliníkem a
nápadem. Ta je určena pro mateřské a základní školy v celém Zlínském kraji. Fotografie výtvarných děl (obrázky, výrobky,
atd…) je třeba zaslat emailem na fundraiser@otrokovice.charita.cz nebo poštou
Do projektu jsou zapojeny základní a ma- Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce
teřské školy z Otrokovic i blízkého okolí a 1617, Otrokovice.
další organizace i jednotlivci, kteří se sami přihlásili a sběrem hliníku tak Charitu Tak do toho pojďte s námi, ušetříte životsv. Anežky Otrokovice podporují. Nasbíra- ní prostředí a zároveň podpoříte naši činný hliník odkupuje firma Metalšrot Tlu- nost!
mačov a.s., která cenu výkupu pravidelně
zdvojnásobuje a významně tak podporuje
Děkujeme!
naše aktivity a projekty. Za to jí patří velký dík. Letošní výtěžek pomůže seniorům
Mgr. Mariana Zedníková, fundraiser
našeho Charitního domova. Bude využit

Jak nás můžete podpořit?
Vyberte si z několika možností:
Na Uličce 1617
765 02 Otrokovice
tel./fax:
577 112 031



Kruh andělů



Hliník



Dobrovolnictví



GIVT



ADS



Firemní dárcovství a sponzorství

577 112 032
Email:
info@otrokovice.charita.cz
Web:
www.otrokovice.charita.cz
Facebook:
Charita sv. Anežky Otrokovce
Ředitel:
Ing. Peter Kubala

Více na www.otrokovice.charita.cz/
podporte-nas/

„Kde je vůle, tam je cesta.“

