2018/2

Poseděli jsme u cimbálu...str. 5
Novinka pro lidi bez domova...str. 8

Úvodem

M

ilí přátelé,

přinášíme vám nové číslo našeho magazínu. Najdete v
něm informace o všem podstatném, co se u nás v Charitě sv.
Anežky v poslední době událo. Dočtete se o různých aktivitách
v domově pro seniory, přiblížíme vám pracovní den ve službě
Samaritán, dozvíte se i o našich projektech.
Nastala doba léta, čas, na který se jistě všichni těšíme. Mnozí
z nás vyráží někam mimo domov, abychom si vyčistili hlavy
od našeho každodenního shonu a starostí. Odpočinout si a nabrat nové síly, to potřebuje každý z nás. A nejlíp to jde tam,
kde se cítíme dobře nebo ještě lepe s někým, s kým je nám
dobře.
Přeji vám všem hezké pohodové léto, ať se v něm dobře občerstvíte nejen na těle, ale i na duši.
Jan Žalčík, pastorační pracovník

Charitní domov chce vylepšit
zahradu pro své uživatele
Charitní domov Otrokovice uspěl se svou grantovou
žádostí v programu „ČSOB
Pomáhá regionům.“ Děkujeme všem našim příznivcům a
podporovatelům, kteří neváhali a finanční částkou přispěli na splnění našeho snu
zvelebit naši zahrádku.

pobývání našich starších spoluobčanů je pak v plánu úprava okrasné části a přibude také užitková část zahrady, kde
budou senioři sami opečovávat terapeutické záhonky se
zeleninou a květinami. Pro
větší pestrost bude vysázena
bylinková zahrádka a pochutNa
webových
stránkách nat si budeme moci také na
ČSOB, v sekci Zlínský kraj, je plodech rybízu, angreštu a japopsána naše konkrétnější hod.
představa. A o co se vlastně Děkujeme dárcům Ing. Pavlu
jedná? Naším společným zá- Mačákovi,
Mgr.
Kateřině
jmem je upravit zahradu tak, Fritzlové, Jarmile Chladníčkoaby
zde
mohli
senioři vé, Mgr. Veronice Zapletalové.
z Charitního domova Otrokovice trávit více času společnými aktivitami. Z toho důvodu
jsou potřeba jisté úpravy terénu. Pro zvelebení a přizpůsobení místa k příjemnému

Charitní
domov

Zavítali jsme na turnaj v petanque

Charitní
domov

S našimi uživateli jsme
vytvořili 5-ti členné družstvo
a vyrazili jsme do nedalekého
domova pro seniory
v Otrokovicích, kde jsme se
zúčastnili sportovního dne
v pétanque.
Společně s dalšími domovy
jsme si užili velmi příjemné,

slunečné odpoledne i s malým
občerstvením. Všichni zúčastnění byli také oceněni diplomem a každé družstvo dostalo malý dárek, jako upomínku.
Naši uživatelé byli jako vždy
rádi za menší výlet…
Mgr. Pavla Chladníčková

Navštívili jsme hřebčín Napajedla

Společně s našimi uživateli jsme navštívili hřebčín v
Napajedlích. Tento hřebčín je

v současné době největším
chovatelským zařízením anglického plnokrevníka v České

republice. Má dlouholetou tradici a je chovatelským zařízením s nadstandardními službami, které jsou důležité pro
odchov i následnou úspěšnou
sportovní kariéru koní.
Dozvěděli jsme se spoustu informací o historii i současnosti hřebčína. Prohlédli jsme si
venkovní prostory i stáje.
Spolu s velmi příjemnou pro-

hlídkou jsme měli i možnost
si zdejší koně pohladit. . Počasí nám přálo a výlet se vydařil.
Tato akce se mohla uskutečnit
díky podpoře firmy Sygnum s
r. o., konkrétně díky jednatelce firmy Mgr. Miroslavě Kotačkové.
Děkujeme!

Hrála nám cimbálová muzika Strunka

V pondělí 4. června 2018
se v Charitním domově Otrokovice konal již jubilejní 10.
ročník „ Posezení u cimbálu “,
kde nám k poslechu hrála a
zpívala cimbálová muzika
Strunka, složena z mladých a
nadaných hudebníků ZUŠ Zlín.
Všichni jsme se sešli o půl třetí
na zahradě Charitního domova, kde na naše obyvatele čekala nejen cimbálová muzika,
ale také malé občerstvení v podobě dobré kávy, vína či slané-

ho pečiva. Po celou dobu vystoupení nám svítilo sluníčko a
tak jsme si všichni užili příjemné odpoledne plné hudby a
hezkého počasí.
Po skončení všichni odcházeli s
dobrou náladou a už teď se těšíme na další příjemné posezení u cimbálu. Děkujeme cimbálové muzice Strunka za příjemné odpoledne.
Pavla Vykoukalová, DiS,

Jak probíhá den v naší službě

Azylový
dům
Samaritán

Pracuji jako sociální pracovník na Azylovém domě a
Noclehárně Samaritán, jež
jsou součásti služeb, které nabízí Charita sv. Anežky Otrokovice. Můj pracovní den začíná v 7:00 hod., kdy se společně se všemi mými kolegy
scházíme na služebně Azylového domu. Zde probíhá ranní porada, na které zpravidla
probíráme, co se událo během
noční směny, co je potřeba
v daný den udělat, co nás
v ten den čeká a nemine. Také
se zde řeší aktuální provozní
záležitosti služby či případně
nějaké
zásadní
změny
v situaci u jednotlivých uživatelů naší služby.
Po ranní poradě mám obvykle
schůzky s uživateli naší
noclehárny. S novými uživateli na schůzkách zpravidla
probírám jejich aktuální životní situaci, a jakým způsobem bude hrazen jejich pobyt.
Poskytuji jim poradenství a
informace, kde a jakým způsobem si požádat o dávky
hmotné nouze a co k tomu
všechno budou potřebovat.
Dále také s uživateli noclehárny probíráme otázku ná-

sledného bydlení, zdali by se
chtěli přemístit na náš azylový dům, ubytovnu či do nějaké jiné formy bydlení a co je
proto potřeba udělat. Po
skončení schůzek s uživateli
noclehárny provádím zápisy
z těchto setkání do našeho informačního systému WebCarol.
Přibližně od 9:00 hod. mi začínají setkání s těmi uživateli
azylového domu, kterým dělám klíčového pracovníka. Tyto schůzky mám buďto předem naplánované, nebo někdy uživatelé přicházejí sami
s nějakým akutním problémem, který se u nich aktuálně vyskytl, a potřebují ho pomoci řešit. Základním kamenem těchto schůzek je tzv. individuální plán, který pomáhám každému uživateli sestavit a následně ho realizovat.
V rámci individuálního plánu
si uživatelé vytyčují své osobní cíle, na které by se chtěli
zaměřit, kterých by chtěli dosáhnout a to ať už se jedná o
nalezení zaměstnání, vyřízení
si starobního důchodu, zlepšení zdravotního stavu či o
jakýkoliv jiný cíl, který by ve-

dl k pozitivní změně v jejich
životní situaci a který je pro
ně osobně důležitý. Součástí
individuálního plánu je postup a jednotlivé kroky, které by měly vést k dosažení
daných cílů uživatele. Na
schůzkách uživatelům pomáhám tyto jednotlivé kroky
naplňovat. Například jim pomáhám vytipovat vhodné
nabídky práce, obstarávat
dokumentaci a podklady pro
podání žádosti o starobní či
invalidní důchod, sestavit
profesní životopisy, poskytuji jim doprovody na úřady a
asistenci při komunikaci
s nimi apod. Na našich setkání s uživateli probíráme
a společně hodnotíme, co se
doposud podařilo, co naopak
ne a z jakého důvodu, co mu
v tom zabránilo a zdali to
jde změnit.
Pokud se na Azylový dům
dostaví zájemce o službu,
který by se chtěl na azylovém domě ubytovat, provádím s ním rozhovor, během
něhož mapuji, v jaké se nachází aktuální životní situaci
a zdali splňuje podmínky

pro přijetí do služby. Také
zájemce o službu seznamuji
s fungováním a provozem
služby, jaké pravidla je nutné na azylovém domě dodržovat, jakým způsobem lze
podávat podněty, přání a
stížnosti, jak bude nakládáno s jeho osobními údaji a
jaká má práva a povinnosti
vyplývající ze smlouvy a domovního řádu. V případě, že
zájemce splňuje podmínky
pro přijetí a přeje si využívat
naši službu, uzavřu s ním
smlouvu, předám v písemné
podobě domácí řád a poučení o nakládání s jeho osobními údaji a poté se jde
v doprovodu sociálního asistenta ubytovat na pokoj.
Na konci každého pracovního dne udělám ještě zápisy
ze všech setkání a úkonů,
které jsem v ten den
s uživateli naší služby provedl, do informačního systému
WebCarol.

Mgr. Ondřej Prchlík,

sociální pracovník SSLD

Důstojné místo odpočinku pro
klienty bez domova
V jarních dnech jsme měli možnost prožít rozloučení s
uživatelem služby Terénní program Samaritán. Urna s popelem byla uložena do charitního
hrobu na hřbitově ve Zlíně—
Malenovicích. Tento hrob jsme
dostali darem. Naším záměrem
je umožnit zde uložení zpopelněných ostatků uživatelů charitních služeb, u kterých není
možné realizovat běžný rodinný pohřeb.
Rozloučení se zúčastnili také
uživatelé služby, kterým byl zemřelý blízký. Podle jejich slov

to pro ně byl velice silný zážitek a jsou vděční, že se mohli
této události účastnit.
Mgr. Vlastimil Paciorek,
Terénní program Samaritán

Získali jsme akreditaci pro dluhovou
poradnu
Od roku 2010 poskytuje
Charita sv. Anežky Otrokovice
službu Dluhové poradenství Samaritán. Běžnou činností služby
bylo do poloviny loňského roku
zpracovávání návrhů na povolení oddlužení, které si pak dlužník sám podal. Od 1. 7. 2017 toto
již není možné. Návrhy mohou
podávat pouze advokáti, notáři,
insolvenční správci a registrované sociální služby, které splní
podmínky pro udělení akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Na rozdíl od
ostatních subjektů, akreditované sociální služby musí podávat
návrhy na povolení oddlužení

bezplatně. Doposud jsme spolupracovali s advokáty v okolí. Pro
ně je ovšem tato oblast dosti časově náročná a nevýhodná, a tak
byly ochotni vyhovět jen části
našich klientů.
Jsme rádi, že Ministerstvo vnitra vyhovělo naší žádosti o akreditaci, a že budeme moct i nadále pomáhat klientům naší služby
v této dosti problematické oblasti. Jsme jedinou akreditovanou organizací v blízkém okolí,
a tak v současné době očekáváme nárůst zájemců o tyto služby.
Mgr. Tomáš Bernatík,
zástupce ředitele

Uspěli jsme s žádostí u Výboru
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Charitní
domov
Otrokovice a Charitní pečovatelská
služba byly podpořeny
částku
50.000,- Kč na
vzdělávání svých
zaměstnanců
v
přímé péči. Výbor
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
podpořil touto částkou základní kurz Bazální stimulace.
Tímto kurzem bychom chtěli
zkvalitnit poskytovanou péči
u všech klientů služeb, především pak u klientů dlouhodobě imobilních.

Aktuality

mánní ošetřovatelskou péči,
stimulace podporuje vnímání,
komunikaci
a
pohybové
schopnosti člověka. U klientů
s nezvratnými změnami jejich
tělesného a duševního stavu
výrazně podporuje kvalitu jeBazálně stimulační péče se jich života.
přizpůsobuje věku a stavu kliBc. Pavlína Zahnašová, Dis
enta. Poskytuje individuální,
fundraiser
efektní, terapeutickou a hu-

Vyrazili jsme na Svatý Hostýn
V úterý 15. května proběhla
tradiční pouť pro seniory na
Sv. Hostýn. Dvěma autobusy
jsme
vyjeli
až
nahoru
k bazilice. Prvním bodem programu byla mše svatá. Prožili
jsme ji společně s dalšími
poutníky ze Slovácka. Po mši
svaté následovala chvíle volna, kterou si každý mohl prožít po svém. Poté byla v plánu
venkovní křížová cesta. Počasí
nám ale nepřálo, tak jsme se
přesunuli
do
baziliky
k modlitbě litanií.

I přes nepřízeň počasí panovala celo dobu příjemná atmosféra. Každý z nás mohl
načerpat nové síly do dalších
dní.
Jan Žalčík, pastorační asistent

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.“

