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Teplé oděvy i polévku připraví pro osoby v krizi zlínská Charita
Mimořádná sbírka ošacení od dárců z řad veřejnosti a podání teplé polévky osobám v krizi. Dvě
doplňkové aktivity, které každoročně s pomalu přicházející zimou připravuje Občanská poradna
Charity Zlín. Účelem je pomoci osobám v krizi, především ze Zlína, překonat chladné dny a
zpříjemnit čas adventu a Vánoc.
„Oděvy pro potřebné přijímáme od dárců v našem šatníku na adrese Burešov 4886 celoročně,
vyjma letních prázdnin. Sbírkou mimořádnou ve dnech 5. – 7. listopadu od devíti do sedmnácti
hodin však vycházíme vstříc těm, kteří se k nám v obvyklých časech nemohou dostavit,“ upřesňuje
příjem darů formou ošacení Růžena Sekulová, vedoucí sociální služby a dodává: „Vítáno je
zejména teplé pánské oblečení včetně spodního prádla, přijato bude samozřejmě také oblečení
dámské a dětské.“ Pracovníci přijímající dary neodmítnou ani obuv, zejména pevnou a teplou, ale
také například spací pytle. „Prosíme však dárce, aby všechny oděvy před odevzdáním vyprali a
uvážili, které z jejich vyřazených kousků ještě mohou někomu posloužit a které již nikoliv,“ říká
pracovnice služby Zuzana Vlčková.
S přicházející zimou ve zlínské Charitě startuje také výdej teplé polévky osobám v krizi. Prvním
výdejním dnem ve Zlíně je pátý listopad, na adrese Zálešná I/3222, v čase 14-15hodin. „Polévku pak
budeme vydávat, spolu s pečivem, každé úterý minimálně do konce února,“ objasňuje Růžena
Sekulová. Skutečný termín ukončení výdeje však určí počasí, které je mnohdy nepříznivé až do
dubna.
Občanskou poradnu Charity Zlín finančně podporuje Sociální fond města Zlína, MPSV a dárci.
Více k tématu sdělí: Licenza in Psicologia Růžena Sekulová, vedoucí střediska, mobil: 739 245 973
Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín
telefon: 577 224 050, e-mail: info@zlin.charita.cz
www.zlin.charita.cz, https://www.facebook.com/CharitaZlin

Příloha:
Zdroj: http://www.charitazlin.cz/chop/
Základní údaje o službě Občanské poradny Charity Zlín
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

