Tisková zpráva
Ve Zlíně dne 8.dubna 2013

Ošacení pomůže osobám v krizi u nás i v zahraničí
Charita Zlín se rozhodla v letošním roce vyhlásit v rámci Dne Země, ve spolupráci s Diakonií
Broumov, o.s. a podporou statutárního města Zlína, mimořádnou sbírku použitého ošacení, a to
ve dnech 23. a 24.dubna v čase 9-17hodin na Burešově 4886 ve Zlíně, v místě působení doplňkové
služby Občanské poradny Charity Zlín. Takto získané dary pomohou osobám v krizi jak v regionu,
tak v zahraničí.
Oděvy jsou přijímány bez poplatku celoročně, vyjma letních prázdnin, ve dnech úterý 8-10hodin a
čtvrtek 15-17hodin. Tyto však musejí být čisté, sezónní a funkční. „Nepřijímáme oděvy nečisté,
mokré nebo zatuchlé. Nepřijímáme kožichy a oděvy méně praktických materiálů a střihů“,
vysvětluje vedoucí služby Mgr. Růžena Sekulová a dodává: „Vítáno je zejména pánské oblečení
všech druhů, přijato bude samozřejmě také oblečení dámské a dětské.“ Pracovníci přijímající dary
neodmítnou ani obuv, zejména pevnou a teplou. „Prosíme dárce, aby všechny oděvy před
odevzdáním vyprali a uvážili, které z jejich vyřazených oděvů ještě mohou někomu posloužit a
které již nikoliv,“ říká pracovnice služby Zuzana Vlčková. Charita Zlín neshromažďuje dary v
podobě vyřazeného vybavení domácnosti a elektrospotřebičů.
Cílem Občanské poradny Charity Zlín je pomáhat lidem řešit situaci aktivně a efektivně,
prostřednictvím poradenství přispívat k informovanosti o jejich právech a podporovat je při
vyjadřování jejich oprávněných zájmů a potřeb. Poradenství je občanům poskytováno zdarma v
poradně, která sídlí na Zálešné I/4057. Jako jediná poskytuje sociální poradenství také v přirozeném
prostředí uživatelů, tedy v místě jejich momentálního pobytu a podílí se na jejich sociálním
začlenění, nezávislosti a samostatnosti.
Občanskou poradnu Charity Zlín finančně podporuje Sociální fond města Zlína, MPSV a dárci.
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Příloha:
Zdroj: http://www.charitazlin.cz/chop/
Základní údaje o službě
Základní činnosti:
1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
2. sociálně terapeutická činnost
3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
OP nabízí uživatelům pomoc:
● navázání kontaktu se společenským prostředím (formou osobní návštěvy)
● zprostředkování sociálních služeb (např. pečovatelská, ošetřovatelská)
● sepisování dokumentů (vyplňování formulářů, žádostí a podání návrhů a žalob)
● poskytování informací a kontaktů na specializované instituce a zařízení
● odborné sociální poradenství (v případě zdravotních obtíží i v domácím prostředí)
● pomoc při řešení problémů, mezilidských vztahů atd.
OP informuje uživatele o jeho právech a povinnostech, zabývá se zejména problematikou:
● sociálního zabezpečení
● sociální podpory a sociální péče
● lidských práv
● pracovně právních vztahů
● bydlení a vzdělání
● rodiny
● občansko právních vztahů
● dluhového poradenství a dále poskytuje informace o jiných službách
OP neřeší problémy týkající se:
● daňového poradenství
● komerčních záležitostí
● obchodního práva
● trestního práva
Časový rozsah služby:
Ambulantní služba, Zálešná I / 4057 (Drofa)
úterý a pátek: 09:00 – 13:00 hodin
po telefonické domluvě také mimo tuto dobu
Služba poskytovaná v místě pobytu uživatele
pondělí, středa, čtvrtek: 09:00 – 13:00 hodin

