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Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 27. září 2012 proběhl na
Charitě sv. Anežky Den otevřených
dveří. Tato akce letos poprvé
připadla na tzv. Den Charity, kdy se
všechny charity v České republice
nějakým způsobem prezentují pro
veřejnost.
V našem případě šlo o nabídku
možnosti navštívit naše azylové
domy, domov pro seniory a další
terénní a ambulantní služby.

Návštěvníci se mohli informovat
o nabízených službách, prohlédnout
si prostory a mluvit se zaměstnanci.
Letos byl zájem opět veliký a jsme
rádi také za návštěvy politiků,
úředníků, ale také základních
a středních škol včetně univerzity.
Těší nás váš zájem. Jsme tu pro vás!
Ptejte se! A pokud jste to tentokráte
nestihli, zavolejte nám a domluvíme
se jinak!
Mgr. Jiří Vlček, zástupce ředitele
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Spolupracujeme s Mendelovou
univerzitou
Již téměř rok služba Azylový dům
Samaritán pro osoby bez přístřeší
aktivně spolupracuje s Mendelovou
univerzitou v Brně v rámci mezinárodního projektu „Trvale udržitelný
sběr a využití planě rostoucích
léčivých bylin.Ve středu 19. 9. 2012
jsme se zúčastnili v prostorách
fakulty v Lednici slavnostního
představení kondenzační sušičky
bylin, kde jsme za účasti partnerů
projektu z řady evropských zemí
představili i naše výrobky – přírodní
bylinková mýdla. Prezentace
v angličtině popisovala nejenom
základní sociální práci s uživateli,
poskytované fakultativní služby, ale
zejména pracovně resocializační

program, zapojení uživatelů a celkový dopad programu na sociální
práci. Právě aktivity tohoto programu, jako je sběr léčivek a jejich
zpracování až do finálního produktu, velmi zaujaly partnery projektu
i další zúčastněné subjekty. Díky
tomu nám byla přislíbena další
podpora i efektivnější a intenzivnější
spolupráce. Výhledově bychom tak
mohli uvažovat o BIO certifikaci
CPK našich výrobků. Dlouhodobá
spolupráce s brněnskou univerzitou
tak dostává konkrétní hmatatelnou
podobu.
Bc. Milan Metzl, pracovně-resocializační
pracovník Azylového domu Samaritán
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PŘESNÁ ŠIPKA 10. ročník
turnaje
V letošním roce 2012 se konal již X.
ročník oblíbené soutěže „Přesná
šipka“, kterou u nás jako tradici
zavedl uživatel Charitního domova domova pro seniory – pan Karel
Bubela. Ten spolu s našimi dalšími
uživateli hájil v silné konkurenci
ostatních účastníků čest naší této
sociální služby.
Soutěž probíhala ve třech kategoriích, kdy I. kategorii tvořili senioři
do 80 let, II. kategorii senioři nad 80
let a III. kategorii tvořili zaměstnanci našeho domova a pracovníci
ostatních domovů, kteří se svými
soutěžícími přijeli na toto sportovní
klání jako doprovod. Konkrétně nás
svou přítomností potěšili senioři ze
Zlínské Naděje, senioři z Luhačovic,
uživatelé Senioru v Otrokovicích
a také senioři z Holešova.
Soutěžní dopoledne se i přes
nepřízeň počasí vydařilo, všichni

účastníci se dobře bavili a vzájemně
se podporovali. Atmosféra celého
programu byla napínavá, zakončená
potleskem určeným jak soutěžícím,
tak organizátorům.

Všem výhercům gratulujeme,
za jejich účast děkujeme a přejeme
hodně úspěchů i v dalších ročnících
„Přesné šipky“!
Jana Malotová, sociální pracovnice

3

Turnaj ve stolním tenise
Samaritán 2012
Uspořádali jsme první ročník
Turnaje ve stolním tenise Samaritán
pod záštitou starosty města
Otrokovice, pana Jaroslava Budka.
Turnaje se zúčastnilo 22 hráčů
z azylových domů z Olomouce,
Vsetína, Uherského Hradiště,
Starého Města a našeho otrokovického.

S cílem obnovit dřívější tradici
společných turnajů mezi klienty více
služeb a užít si pěkný, sportovně
laděný den jsme uspořádali
p r v n í r o č n í k Tu r n a j e
ve stolním tenise Samaritán
2012. Záštitu nad akcí
s finančním přispěním
převzal pan Jaroslav Budek,
starosta Otrokovic, za což
mu ještě jednou velmi
děkujeme. Pan starosta
pronesl úvodní řeč, čímž
oficiálně turnaj zahájil. Ten
proběhl dne 28. srpna.
v prostorách haly stolního

tenisu TJ Jiskra v Otrokovicích, kde
jsme měli k dispozici profesionální
zázemí s pěti stoly. Za tuto příležitost rovněž děkujeme. Pozvání na
turnaj přijaly 4 oslovené sociální
služby – azylové domy z Olomouce,
Vsetína, Uherského Hradiště
a Starého Města, kteří přijeli i s pracovníky. Celkem tak nastoupilo pět
týmů, jedním z nich byl samozřejmě
i náš „domácí“ Azylový dům
Samaritán.
Turnaje se zúčastnilo 22 hráčů,
z toho dokonce 3 ženy. V závěru
turnaje jsme ještě speciálně pro
odvážnou ženskou skupinu udělali
miniturnaj. Jen pro zajímavost náš
hlavní turnaj vyhrál mladý muž ze
Starého Města a ženský souboj jeho
maminka z Uherského Hradiště.
Také naši otrokovičtí reprezentanti
se statečně drželi. Celý program byl
zakončen vyhlášením výsledků,
předáním cen v podobě dobrot
k snědku a diplomů nejen oběma
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finalistům, ale také ženské výherkyni
a jako poděkování i pozornost pro
každý z přítomných azylových
domů.
Tento den se všem velmi líbil a už
v jeho průběhu padali z několikerých úst návrhy a přání, že by se opět
mohla nějaká podobná akce zorganizovat. Jsme rádi, že jsme mohli
vytvořit tento prostor pro vzájemné
setkání, pozitivní prožívání a pocit
úspěchu a uvědomění si svých
schopností. Děkujeme všem
družstvům za účast, nasazení
a dobrou náladu!
Kamila Mošťková, sociální pracovnice
ADS
Letní western grilování
Jako silný vítr ze západu se do
našeho Charitního domova ve středu dne 22. 8. 2012 přiřítil western
a s ním i grilování určené pro
všechny naše uživatele. Jejich
hojný počet a nebe bez mráčku
předznamenávali příjemnou
atmosféru, veselí a pohodu
celého dne.
Akce probíhala jak v prostorách jídelny Charitního
domova Otrokovice, tak v
jeho zahradě, a to ve velkém
stylu. Nechyběly fotky hleda-

ných uprchlých pistolníků v pravém
westernovém Saloonu, „ohnivá
whisky“ pro všechny, v zahradě pak
kaktusy a býk, kteří atmosféru
stylového odpoledne dokreslovali.
Naši uživatelé se mohli pobavit jak
tanečním vystoupením našich
kovbojů a kovbojek z řad pracovníků, tak při střelbě šipkami na terč
v podobě padoucha západu.
Pochutnat si a zaplnit bříška uživatelé mohli čerstvě grilovanými
klobáskami s pivem a Kolalokou.
Nechyběla ani hra na kytaru a společný zpěv country písniček.
I přes velmi vysoké letní teploty,
které nás celým odpolednem
provázely, se akce vydařila ku
spokojenosti všech našich uživatelů,
a například tanec našich kovbojů se
stal opakovaně žádaným bodem
programu!
Mgr. Jana Malotová, sociální pracovnice
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Olympiáda v Novém domově
Azylový dům pro matky s dětmi
Nový domov uspořádal pro své
uživatele Olympijské hry. Byla
vztyčena olympijská vlajka za zvuku
hymny. Všichni závodníci složili
i rozhodčí složili slavnostní sliby
a poté již mohli závodit.

olympijský atribut – oheň.
Po zaznění hymny ČR byly olympijské hry prohlášeny za zahájené.
A jak hodnotí celou akci jedna ze
závodnic? „Jsem spokojená, že tady
bydlím. Nemůžeme si stěžovat.
Asistentky jsou moc hodné, dělají
vše pro děti, veškeré hry např.
Olympiádu. Strašně se nám to
líbilo i dětem i mému synovi.“
Závěrem nezbývá, než poděkovat slečně Trávníčkové (dobrovolnici, která pomohla s organizací programu), pogratulovat
vítězům a doufat, že sportovní
nasazení vydrží minimálně do
následujících zimních olympijských her.
Mgr. Lenka Žáčková, sociální
pracovnice

V pondělí dne 13. 8. 2012 se v Novém domově Otrokovice
(NDO) sešli ti nejstatečnější
sportovci a sportovkyně, aby
z a h á j i l i o l y m p i j s k é h r y.
V čestném pochodu se účastníci
přemístili na sportoviště a tam
vztyčili olympijskou vlajku. Celý
proces provázely tóny olympijské hymny. Po krátkém představení jednotlivých olympijských
symbolů, složili závodníci
i rozhodčí slavnostní sliby.
Pochodeň, která prošla rukama
všech přítomných, zapálila poslední
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Díky darům jsme opravili
parkoviště
I když je doba pro sociální služby
nepříznivá, snažíme se i přes
nedostatek financí zvelebovat okolí
Azylového domu Samaritán. Letos
se nám podařilo získat příspěvek na
opravu dosti poničeného parkoviště
před budovou z Tříkrálové sbírky.
Práce na parkovišti nyní finišují
a během příštího týdne by mělo být
vše hotovo. Tímto chceme poděkovat firmám AZ beton, Kamenolom
Žlutava a Technické služby
Otrokovice za pomoc.
Mgr. Tomáš Bernatík, vedoucí střediska

Prázdninový Smolíček
Terénní služba rodinám s dětmi pro
Vás připravila další číslo časopisu
Smolíček. Najdete v něm novelu
exekučního zákona, která vstoupí
v platnost od 1. ledna 2013, další
informace k S-Kartě a mimo jiné
také doporučení, jak číst s dětmi
s poruchou čtení. Dovolily jsme si

také přidat jednoduchý recept na
pravou Jihočeskou kulajdu, ve které
zužitkujete Vaše houbařské úlovky.
Zmíněné články a ještě mnohem

více najdete na webových stránkách
naší Charity.
Přednášíme na konferenci
o dluzích
Dne 25. 5. 2012 v budově Zlínského
kraje proběhl odborný seminář na
téma: Praxe dluhového poradenství.Na této konferenci měl příspěvek i pracovník naší charitní služby
Dluhové poradenství Samaritán
Mgr. Ondřej Prchlík.
Daný seminář uspořádala Občanská
poradna Pod křídly a ve spolupráci
s Oddělením neziskového sektoru
Kanceláře hejtmana Zlínského
kraje. Seminář byl primárně určen
pro odbornou veřejnost. Program
seminářem byl rozdělen na dvě části.
V dopolední části prezentovala
odbornice na dluhovou problemati-
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ku z Občanské poradny Pod křídly
Bc. Tereza Ševčíková aktuální
změny v legislativě týkající se
exekucí a jejich promítnutí do práce
s klienty občanských poraden.

V odpolední části převzal slovo Mgr.
Ondřej Prchlík ze služby Dluhové
poradenství Samaritán, který
zúčastněným přiblížil problematiku
oddlužení jako způsobu řešení
předlužení fyzických osob. Součástí
jeho prezentace byla i ukázka
postupu při vyplnění formuláře pro
podání návrhu na oddlužení a jeho
povinných příloh.
Účast na semináři byla velmi dobrá.
Zúčastnilo se ho kolem 60-ti

posluchačů a byla téměř využita celá
kapacita konferenčního sálu.
Mgr. Ondřej Prchlík
Dluhové poradenství Samaritán
Charita sv. Anežky v Televizi
dobrých zpráv
Od 2. ledna začíná TV Noe v pravidelných časech vysílat 9 charitních
videospotů o činnosti Charity sv.
Anežky Otrokovice.Tyto spoty je
možné nalézt také na webových
stránkách organizace. Děkujeme za
spolupráci společnosti Videoart
production s.r.o.
Široká veřejnost tak má možnost
zhlédnout naši činnost přímo
u televizních obrazovek. Podpořte
nás svým zájmem a sledujte TV
Noe. Řekněte o nás svým blízkým
a přidejte se k nám např. na
Facebooku.
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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

20 let zkušeností s prací pro
sociálně ohrožené a slabé

20 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 Facebook

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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