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 nacházíme se v době, která 
přináší stále mnoho otazníků, 
pochyb a nejistot. Spousta aktivit a 
činností se znovu zastavuje, život v 
naší otrokovické Charitě však běží 
dál. V následujících stránkách se s 
vámi chceme podělit o to, co se v 
našich službách za poslední dobu 
událo. 

 V tomto podzimním čísle se 
můžete dočíst, co nového v našich 
službách.  

Mnohé se podařilo díky velkému 
úsilí těch, kdo se neúnavně starají 
o naše klienty, mnohé věci jsme 
dokázali posunout dopředu díky 
stálé přízni našich dárců, kterých si 
velmi vážíme. 

P ř i n á š í m e  v á m  n ě k o l i k 
konkrétních příkladů, jak se nám 
daří pracovat s našimi klienty. Blíže 

vám představíme azylový dům 
Samaritán,  přibl íž íme vám 
f u n g o v á n í  n a š í  c h a r i t n í 
pečovatelské služby a půjčovny 
ko m p e n z a č n í ch  p o m ů c e k . 
Provedeme vás dnem ve službě 
našeho kolegy z dluhového 
poradenství Samaritán. Dále vás 
seznámíme s výsledky naší akce 
Sbírejte hliník pro Charitu, přečíst 
si můžete o návštěvě dobrovolníků 
z Kooperativy na našem charitním 
domově. 

Přejeme všem příjemné počtení a 
děkujeme, že nám i nadále 
zachováváte svou přízeň. 

 

Děkujeme vám, že pomáháte 
společně s námi! 

 

Jan Žalčík, pastorační asistent 

Milí čtenáři,  

příznivci charitního díla, 

Poděkování našim dárcům za roušky 

 Roušky se velmi rychle zabydlely 
v našich domácnostech. Přesto jsou 
stále lidé, kteří roušky z různých důvo-
dů nemají. Aby mohli probíhat služby 
Charity Otrokovice v domovech klien-

tů, je třeba, aby všichni měli roušky.  

„Pokud nemají klienti v domácnosti 
nasazené roušky, nemůže u nich pro-
běhnout naše služba. Klientům jsme 
poskytovali jednorázové roušky, ale 
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Ozónový generátor - velmi vítaný pomocník 

 V dnešní době, víc než kdykoliv 
jindy, se skloňuje slovo desinfekce. 
Ošetření rukou a povrchů desinfekcí 
již bere většina z nás jako běžnou sou-
část našich dnů. V prostorách s velkým 
pohybem lidí se často desinfikují i dve-
ře a kliky či vypínače apod. Jak ovšem 
zajistit desinfekci celých místností ne-
bo automobilů?   
„V současné době se snažíme co nejví-
ce chránit naše klienty a zaměstnance. 
Proto jsme se rozhodli pořídit ozono-
vý generátor, abychom mohli dezinfi-
kovat společné prostory ve službách, 
jako jsou azylové domy, noclehárna, 
domov pro seniory. Věříme, že se tak-
to sníží pravděpodobnost výskytu in-
fekčních onemocnění,“ vysvětluje To-

máš Bernatík, zástupce ředitele. 
Ozón je účinný při ničení bakterií, virů, 
plísní a jiných mikroorganizmů. Jeho 
mimořádně silné oxidační a reaktivní 
schopnosti z něj  dělají ideální prostře-
dek pro dezinfekci prostor. Je přibližně 
50-krát silnější než chlór.  
„Pořizovací cena přístroje, který by spl-
ňoval potřebné parametry, je několik 
desítek tisíc korun. Na druhou stranu 
se jedná o účinnou desinfekci místnos-
tí. Naše Charita má své Anděly, kteří 
jsou ochotni nám pomoci, s čím je po-
třeba. A tak stačilo málo a generátor již 
slouží v naši službách, “ přibližuje spo-
lupráci s Anděly Vladana Trvajová, 
fundraiserka. 

jejich spotřeba byla velká,“ vysvětluje 
Lada Rektoříková, vedoucí terénní 
služby pro rodiny s dětmi.  

„Spousta našich klientů již roušky 
z jara nemělo k dispozici. V takovém 

případě by k nim naši pracovníci ne-
mohli vstoupit. Stejně tak neměli rouš-
ky pro děti do škol, kde jsou již opět 
povinné.  

Po výzvě na facebook se ozvalo něko-
lik lidí, kteří byli ochotni roušky pro 
naše klienty poskytnout. Šlo o soukro-
mé dárce, dobrovolníky Maltézské po-
moci a také dobrovolníky ze skupiny 
Roušky Zlín. Nemalé balíčky poskytly 
i firmy Psí Tlumačov a TNS Servis 
Slušovice a také firma SPUR.  

Roušky již pomáhají tam, kde je třeba. 
Všem dárcům patří naše velké DĚKU-
JEME,“ říká Vladana Trvajová, fun-
draiserka. 
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Nový domov Otrokovice po-
skytuje střechu nad hlavou 
matkám a rodinám s dětmi již 
více než 20 let. Azylový dům 
disponuje 5 garsonkami a jed-
ním bytem.  

 

 

 

 

 

 

  

 „Přestože se nám daří, za přispě-
ní firemních dárců, vybavení domu 
obnovovat, některé jeho části jsou stá-
le původní. Po výměně části nábytku 
bylo třeba nakoupit nové sporáky a 
lednice. Ty staré již byly ve špatném 
stavu a také již byly nákladné na spo-
třebu energie,“ vysvětluje nutnost vý-
měny spotřebičů Veronika Halasová, 
vedoucí Nového domova. 

 „Přihlásili jsme se do grantové výzvy 
programu Obyčejný život, který vypsal 
Výbor dobré vůle -  Nadace Olgy 
Havlové. Program Obyčejný život za-
hrnuje sociální projekty nestátních ne-
ziskových organizací, které poskytují 
sociální služby a směřují své klienty 
k plnému začlenění do společnosti. Cí-
lem projektu bylo vybavit byty azylo-
vého domu novými lednicemi a sporá-
ky.  Výbor dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové schválil podporu v celkové 
částce 30.000,-,“ upřesňuje podání 
grantové žádosti Vladana Trvajová, 
fundraiserka Charity Otrokovice.   

Dodání spotřebičů bylo svěřeno zlín-
ské společnosti s dlouholetou tradicí 
HP TRONIC Zlín, spol s r.o. a díky 
této spolupráci již slouží spotřebiče 
potřebným.  

Díky grantu jsme pro naše uživatele 

získali nové spotřebiče 
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První zkušenosti s azylovým bytem 

jsou velmi kladné 

 V září loňského roku se k nám 
přistěhovala rodina s ročním synem. 
Partneři do té doby žili odděleně, pán 
na ubytovně, paní v azylovém domě.  

V našem zařízení se postupně sžívali 
dohromady jako rodina. Pán si během 
prvního měsíce našel zaměstnání 
v místní firmě, kde pracuje dodnes. 
Podařilo se mu získat pracovním po-
měr na dobu neurčitou. Paní je se sy-
nem na rodičovské dovolené. S naší 
pomocí a podporou se partneři doká-
zali postupnými kroky osamostatňo-
vat. Paní si během pobytu zvládla spla-
tit dluhy na komunálním odpadu, pán 
začal spolupracovat s Dluhovou po-
radnou Samaritán.  

Po půlročním pobytu bylo rodině na-
bídnuto bydlení v azylovém bytě, který 
jsme v lednu letošního roku nově poří-
dili v běžné zástavbě nedaleko azylové-
ho domu. Rodiče se pod dohledem 
pracovníků snažili o ještě větší osamo-

statnění. V bytě si vyzkoušeli, jaké to je 
bydlet samostatně a řešit své problémy 
s co nejmenší pomocí.  

Během pobytu si partneři podali žá-
dost o městský byt. Tím, že dokázali 
zapracovat na své nepříznivé sociální 
situaci, se jim podařilo městský byt zís-
kat. V závěru pobytu se s naší pomocí 
podařilo rodině získat vybavení do by-
tu a partneři odcházeli i s financemi, 
které se jim podařilo během pobytu 
naspořit.  

Do dalšího života jim přejeme hodně 
štěstí. 

 

Bc. Štěpánka Janků 
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Pomáháme lidem v domácnostech 

 Několikrát denně docházíme do 
d o m o v ů ,  a b y c h o m  p o m o h l i 
s činnostmi, které jsou pro některé již 
nad jejich síly. Jedná se například o 
osobní hygienu, přípravu stravy, zajiště-
ní nákupů a doprovodů k lékařům, ne-
bo pomůžeme vyřešit problém, který je 
zrovna tíží. Osamělí lidé tak mají  pocit 
jistoty a bezpečí, že nezůstanou bez 
pomoci. Pro pečující rodinu jsme part-
nerem. Můžeme ji v době nepřítom-
nosti zastoupit, některé činnosti zajistit 
a umožnit jim tak potřebnou regeneraci 
sil nebo čas pro vlastní potřeby. Pracu-
jeme s pochopením a empatií, naší nej-
větší odměnou je spokojený uživatel, 
který díky nám může bydlet ve svém 
vlastním domově, přestože se už neo-
bejde bez pomoci druhých. Charitní 
pečova te lskou  s lužbu na jde te 
v prostorách Charitního domova. 

O tom, jak naše pečovatelská služba 
pomáhá, píšeme v krátkém příběhu. 

Panu Františkovi bylo krátce 71 let, 
když náhle ztratil milovanou ženu. 
Smutkem začal chřadnout, přestal 
o sebe dbát, nejedl, nemyl se. 
V brzkém čase z něj byl zlomený, 
zanedbaný muž, zhoršily se zdra-
votní problémy a přibyly nevolnosti. 
Následkem jedné takové slabosti  
upadl a musel na operaci kolene. Po 

nezbytném ošetření v nemocnici 
měl být propuštěn domů, ale sociál-
ní pracovnice chtěla nejprve vědět, 
jakou péči má František doma zajiš-
těnou. Zjistila, že žije zcela opuště-
ný, bez ženy a bez dětí, v malém 
domku. Bylo jasné, že se bez pomo-
ci pečovatelské služby neobejde.  

Převzali jsme adresu a kontakt na 
pana Františka, a po návratu 
z nemocnice jsme se s ním setkali 
v jeho domácnosti. Při rozhovoru 
jsme zjistili, co nejvíce potřebuje, co 
zvládne sám a s čím mu můžeme 
pomoci. Domluvili jsme péči a do-
pomoc, čas a počet návštěv služby. 
Po zjištění všech informací jsme 
spolu uzavřeli písemnou smlouvu. 
Pan František se z úrazu velmi dob-
ře zotavoval, měl velkou snahu zvlá-
dat běžné úkony sám. Jeho zdravot-
ní stav se postupně zlepšoval. Díky 
jeho vůli a důslednosti už naši péči 
tolik nepotřeboval a službu na vlast-
ní žádost ukončil.   

Pokud máte doma svého blízkého ne-
bo ve svém okolí znáte někoho, kdo by 
byl rád za naši pomoc, podporu, péči, 
obraťte se na vedoucí Charitní pečova-
telské služby paní Janu Šuranskou, tele-
fon 739 139 323, případně e-mailem na 
jana.suranska@otrokovice.charita.cz. 

Pečovatelská služba působí v Otrokovicích a okolí od roku 1993. 
Pomáhá seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří ne-
zvládají péči o sebe nebo svoji domácnost, ale přejí si zůstat ve 
svém přirozeném prostředí, tedy doma, kde jsou zvyklí. 

mailto:jana.suranska@otrokovice.charita.cz
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Firemní dobrovolnictví je dnes 
pro stále více firem smysluplná 
a běžná forma naplňování jejich 
společenské odpovědnosti. 

Navštívili nás dobrovolníci z Kooperativy 

 Firemní dobrovolnictví přináší 
užitek všem zapojeným. Firma poskyt-
ne práci, čas a znalosti svých zaměst-
nanců. Zaměstnanci pomohou tam, 
kde je to opravdu potřeba a tím se ta-
ké odreagují od svých pracovních sta-
rostí. Získají obohacující zkušenost 
s veřejně prospěšnou organizací, což 
působí na rozvoj jejich hodnot 
a pozitivní vztah k zaměstnavateli. 

„Spoluprací s dobrovolníky z firem 
můžeme našim klientům rozšířit vol-
nočasové aktivity. Klienti jsou rádi, že 
si mohou popovídat i s někým novým. 
Firemní dobrovolnictví nemusí být 
vždy o práci s klienty. Pokaždé záleží 
na domluvě mezi firmou a organizací. 
Dobrovolníci mohou například umý-
vat okna, natírat ploty a dělat spoustu 

dalších prací, které je potřeba 
v organizaci zajistit,“ dodává Vladana 
Trvajová, fundraiserka Charity Otro-
kovice. 

Charita Otrokovice začala v loňském 
roce spolupracovat v rámci firemního 
dobrovolnictví se zaměstnanci otroko-
vické pobočky pojišťovny Kooperati-
va. „Ani letos jsme naše seniory ne-
chtěli připravit o příjemně strávený 
den s dobrovolníky z Kooperativy,“ 
vysvětluje Veronika Cívelová, vedoucí 
Charitního domova.    

Celkem šest dobrovolníků se dvěma 
čtyřnohými kamarády strávili se senio-
ry celý den. Dopoledne vyplnili ná-
vštěvami pejsků na pokojích a hraním 
různých venkovních her na zahradě 
domova. „Senioři byli rádi za chvíle 
strávené hrami i povídáním. Odpoled-
ne se pak všichni společně vydali na 
procházku Otrokovicemi.  

Dobrovolníkům z Kooperativy děku-
jeme a těšíme se na další spolupráci,“ 
doplňuje Cívelová. 
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 Klienti služby zde nacházejí 
praktické zázemí, které jim umožňuje 
přípravu jídla, osobní hygienu, lůžko 
s dalším zázemím. Dále mají možnost 
čerpat podporu a pomoc sociálních 
pracovníků, kteří jim pomáhají řešit 
široké spektrum jejich těžkostí - po-
moc při hledání zaměstnání, řešení 
zdravotního stavu (zajišťování prak-
tického lékaře a jiných odborníků), 
komunikace s úřady a dalšími institu-
cemi, podpora při hledání vhodnější-
ho typu ubytování aj.  

Předmětem spolupráce bývají také 
dluhy a finanční závazky, které uživa-
telé mají. V takovém případě je jim 
nabídnuta návazná služba naší Charity, 
Dluhové poradenství Samaritán. Uži-
vatelé, kteří se už nejsou schopni ak-
tivně podílet na trhu práce, ať už 
z důvodu vysokého věku či zdravotní-
ho stavu, mohou svůj volný čas napl-
nit docházením do aktivizační dílny 
nebo se zapojit se do činností a prací, 
které jsou spojeny s technickým pro-
vozem azylového domu. Velmi pečlivě 
se starají např. o naši  zahradu. Azylo-
vý dům nabízí mimo své činnosti také 
šest míst pro výkon veřejné služby, 
což umožňuje dlouhodobým uchaze-
čům o zaměstnání alespoň pravidelně 
docházet do práce.  

Osudy, které k nám naše uživatele při-
vedly, jsou různorodé. Všichni však 
mají možnost za pomoci pracovníků 

udělat na své cestě krok kupředu a ře-
šit své problémy. Za poslední dobu se 
některým uživatelům podařilo úspěšně 
projít procesem oddlužení a splatit 
všechny své pohledávky, najít si práci 
a v neposlední řadě také samostatné 
bydlení. Několik našich klientů dosta-
lo šanci na nový začátek v projektu 
Pilotní ověření sociálního bydlení v 
Otrokovicích, do kterého je zapojeno 
město Otrokovice. Tady je příběh jed-
noho z nich: 

Muž byl v předdůchodovém věku. V době 
příchodu na Azylový dům byl nezaměst-
naný, a z toho důvodu přišel o bydlení. Po-
skytli jsme mu zázemí a za podpory soci-
álního pracovníka se mu podařilo zapojit 
do veřejné služby, kterou vykonává pro 
město Otrokovice. Zde se velmi osvědčil a 
plní si všechny své pracovní povinnosti. 
Pracuje tam již delší čas a nedávno dostal 
v rámci zmíněného projektu šanci na nový 
začátek v podobě samostatného bydlení. 
Při pobytu na Azylovém domě se mu po-
dařila spousta dalších významných kroků. 
Za pomoci sociálního pracovníka se mu 
podařilo zajistit si všechny potřebné doku-
menty pro ČSSZ a tato snaha vyústila 
v úspěšné podání žádosti o starobní dů-
chod. Pokoušel se najít si standardní za-
městnání, účastnil se několika výběrových 
řízení. Jeho snahu neodradilo ani stále od-
mítání. Nyní se však soustředí na vybavení 
svého nového bydlení a nadále pokračuje 
v práci ve veřejné službě. 

Mgr. Eliška Marčíková, DiS 

Azylový dům je neodmyslitelnou součástí poskytovaných 
služeb Charity Otrokovice. Pro muže, kteří se ocitli bez 
střechy nad hlavou, je zde již 25 let.  
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Běžný den ve službě dluhového poradenství rozhodně není 
žádnou dobrodružnou záležitostí plnou vzrušujících zážitků. 
Pár kuriózních či zajímavých momentů by se jistě vzpome-
nout dalo, avšak představa čtenáře o klasickém dni ve službě 
by byla velmi zkreslena, což není mým záměrem. 

Den ve službě pohledem našeho pracovníka 

 Služba je otevřena každý den od 
7:30 do 16:00, přičemž klienti služby se 
na své konzultace objednávají předem 
telefonicky, nebo mailem. Pokud se ně-
kdo zastaví s tím, že jde zrovna náho-
dou kolem, potřebuje poradit a já na 
něj mám chvíli času, tak jej samozřej-
mě také neodmítnu. Systém objedna-
ných schůzek má tu výhodu, že se 
můžu na každého klienta zvlášť připra-
vit, znovu si načíst poznámky k jeho 
situaci a připravit si body, které je třeba 
probrat v rámci nadcházejícího setkání. 

Do kanceláře přicházím na 7:30. Ná-
sleduje kontrola mailové schránky, slu-
žebního telefonu a korespondence 
z datové schránky. Podle toho, na kolik 
mám objednaného klienta, pak začíná 
příprava na schůzku. V časech schůzek 
se snažím vždy vyjít vstříc potřebám 
klienta – jsou tací, kteří chtějí přijít 
hned na 7:30, protože do poradny za-
míří po noční směně, ale i tací, kteří 
chtějí přijít ve 12 h, protože jim takto 
jede autobus a oni právě pojedou třeba 
z nemocnice. Na osobní setkání mám 
na klienta vyhrazeno 2 až 2 a půl hodi-
ny. U nových klientů spíše více, neboť 
zmapování jejich situace trvá přeci jen 
déle. Z každého setkání se pak musí 

udělat zápis a u nového klienta i další 
související administrativa.  

Následuje obědová pauza.  Po ní  ná-
sledují další schůzky s klienty opět dle 
jejich potřeb a časových možností. . 

Mezi schůzkami s klienty pak pracuji 
na návrzích na povolení oddlužení, 
které jsme díky akreditaci u minister-
stva spravedlnosti oprávněni za klienty 
sepisovat a podávat. Příprava podkla-
dů, komunikace s klienty, jejich blízký-
mi, pracovníky úřadů a dalších institu-
cí, insolvenčními správci, exekutory a 
věřiteli, soudy, občasná telefonická 
konzultace s kolegyněmi ve Zlíně, běž-
ná administrativní činnost související 
s chodem služby a jednou za čas i nut-
ný úklid prostoru kanceláře, to jsou 
činnosti, které mi kromě samotných 
schůzek s klienty nejvíce vyplňují můj 
pracovní čas. Dalšími činnostmi jsou 
pak studium právních předpisů, judiká-
tů, metodik a psaní článků podobných 
tomuto… 

Takový je můj den ve službě. 

 

Mgr. Bc. Milan Sedlář 
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 Půjčovna disponuje přibližně 
dvěma stovkami pomůcek. Od nejčas-
těji poptávaných polohovacích lůžek, 
invalidních vozíků a antidekubitních 
matrací jsou k zapůjčení i WC a spr-
chovací židle, různé druhy chodítek a 
také nástavce na WC nebo třeba fran-
couzské hole. V nabídce půjčovny je 
také schodolez. 

„Lidé, kteří se na nás obracejí, často-
krát vůbec neví, co by jim mohlo 
v péči pomoci. Proto vždy nabízíme 
možnost prohlédnout si jednotlivé va-
rianty a z těch následně vybrat tu nej-
vhodnější,“ vysvětluje pracovnice půj-
čovny Vladana Trvajová k poradenství, 
které je součástí půjčovny. 

Zapůjčení pomůcek není nijak limito-
váno věkem klienta, bydlištěm ani 
zdravotním stavem. Pro zapůjčení není 
třeba ani doporučení od lékaře. U ně-
kterých pomůcek je třeba počítat 
s vratnou zálohou a za všechny po-
můcky se platí měsíční půjčovné a to 
buď hotově v kanceláři, nebo převo-
dem na účet. Polohovací lůžka je mož-
né si nechat přivést a smontovat. Sa-
mozřejmostí je i zaškolení k používání 
pomůcek. Jak půjčovna funguje, uvidíte 
nejlépe na příběhu pana Filipa. 

Že jsou s dětmi starosti, i když jsou již 
„velké“ dokládá příběh mladého mu-
že Filipa. Filip měl při jízdě na motor-
ce po polní cestě nehodu. S vážnými 
poraněními byl převezen do nemocni-

ce. Byl hospitalizován s poraněním 
páteře a zlomeninami rukou. Kvůli ne-
dostatku lůžek a nastupující koronavi-
rové epidemii bylo nutné Filipa pro-
pustit do domácí péče. Filip nesměl 
chodit ani moc sedět.  Bylo nutné po-
řídit spoustu pomůcek, které rodičům 
péči o syna ulehčili. Protože Filipovi 
rodiče neměli možnost si pomůcku 
pro jejich objemnost odvést, naložili 
jsme do auta polohovací lůžko, pod-
ložní mísu, WC židli a jídelní stolek. 
Lůžko jsme na místě smontovali a 
všichni byli také proškolení na použí-
vání lůžka. Nájemní smlouvu i platby 
záloh a půjčovného jsme vyřešili při 
předání pomůcek, rodiče Filipa ne-
museli nikam jezdit. Jakmile to bylo 
možné, byl Filip přijat do rehabilitač-
ního zařízení. Rehabilitace napomoh-
ly k návratu Filipa do běžného života. 
Pomůcky tak již nepotřebovali, proto 
zase využili možnosti odvozu. Pomůc-
ky pomohly tam, kde bylo třeba a po-
máhají zase dál. 

„ P ů j č o v n u  m ů ž e t e  n a v š t í v i t 
v pravidelné otevírací době pondělí a 
úterý 12:30 – 15:30 a ve středu 12:30 - 
16:30. Všechny otázky Vám také rádi 
odpovíme na telefonu 731 608 441. 
Pokud byste chtěli do půjčovny darovat 
nějakou kompenzační pomůcku, kte-
rou již nevyužijete, budeme Vám vděč-
ni a věřte, že ji poskytneme k zapůjčení 
tomu, kdo ji bude opravdu potřebo-
vat,“ uzavírá Trvajová. 

Již od roku 2011 provozuje Charita Otrokovice půjčovnu 
kompenzačních pomůcek. Cílem je poskytnout pomoc 
lidem při náhlé změně zdravotního stavu. 
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Sbírejte hliník  
pro Charitu! 

 Již 8. ročník charitativní akce 
„Sbírejte hliník pro Charitu“ proběhl 
ve školním roce 2019/2020. Prvotní 
myšlenka byla zapojit do sběru školy a 
přiblížit tak dětem nutnost třídění od-
padu a to nejen plastu a papíru. Do 
projektu jsou v současné době zapoje-
ny základní školy z Otrokovic a okolí 
– Halenkovice, Tlumačov, Napajedla, 
Pohořelice, Žlutava, dále pak UTB, 
Gymnázium Otrokovice, Arcibiskup-
ské Gymnázium Kroměříž a obec Žlu-
tava. 

V průběhu let se rozvinula spolupráce 
mimo školy a to i do různých firem v 
Otrokovicích. V současné době sbírají 
hliník zaměstnanci firem Pipe Life a 
Vitar. V letošním ročníku se podařilo 
rozšířit spolupráci s firmou Continen-
tal Barum, kde vedení společnosti ne-
chalo rozmístit nádoby na hliník. Sběr 
tak probíhá téměř ve všech prostorech 
společnosti. Odvoz a výkup hliníkové-
ho odpadu zajišťuje již od roku 2012 

firma Metalšrot Tlumačov. 

„ V letošním ročníku bylo ve školách a 
veřejností nasbíráno téměř 2,5 tuny 
hliníkového odpadu a zaměstnanci 
Continental Barum, Vitaru a Pipe Life 
nasbírali téměř 0,5 tuny. Celkový výtě-
žek, více než 21.000,-  bude postupně 
použit na obnovu vybavení Azylového 
domu pro rodiny a matky s dětmi No-
vý domov Otrokovice,“ shrnuje vý-
sledky právě skončeného ročníku Vla-
dana Trvajová, fundraiserka. 

Do třídění hliníkových obalů se může 
zapojit každý, konkrétně se jedná o 
plechovky od nápojů, alobal, víčka od 
jogurtů, staré hrnce, plechy, příbory a 
p o d o b n é .  T y t o  v ě c i  s e 
v domácnostech běžně objevují, ale 
málo už se ví, že se mohou třídit také 
jako třeba papír a plasty. Při minulé ak-
ci se mezi plechovkami od nápojů a 
sprejovými nádobkami objevila do-
konce i hliníková koloběžka nebo hli-
níkové radiátory. Sesbíraný hliník mo-
hou lidé nosit na Charitní domov (Na 
Uličce 1617, Otrokovice) nebo do škol 
v Otrokovicích, Napajedlích a blízkých 
obcích.  

„Děkujeme všem malým i velkým sbě-
ratelům, že pomáháte chránit životní 
prostředí a zároveň zlepšujete pod-
mínky života klientům využívající služ-
by Charity Otrokovice. Jste skvělí,“ 
uzavírá Trvajová. 



Jak  nás můžete podpořit? 

Vyberte si z několika možností: 

 

 Kruh andělů 

 

 Hliník 

 

 Dobrovolnictví 

 

 GIVT 

 

 ADS 

 

 Firemní dárcovství a sponzorství 

 
 

Více na www.otrokovice.charita.cz/

podporte-nas/ 
 

 

 
 

 

„Kde je vůle, tam je cesta.“ 

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 Otrokovice 

 

Ředitel: 

Ing. Peter Kubala 

http://www.otrokovice.charita.cz/podporte-nas/
http://www.otrokovice.charita.cz/podporte-nas/
https://www.otrokovice.charita.cz/

