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Osoby v krizi zahřeje teplá polévka
S prvními ranními mrazíky přichází s pozvánkou určenou místním osobám v krizi zlínská Charita,
která nejen, že stále od dárců přijímá teplé oděvy pro jmenovanou cílovou skupinu, ale opět
připravuje i výdej teplé polévky s pečivem.
Zahajovacím výdejním dnem je první listopadové úterý, a to na zlínské Zálešné I/3222. Od
čtrnácté hodiny, po dobu šedesáti minut, bude příchozím podávána teplá polévka s pečivem. Zda
půjde o v minulých letech oblíbenou ´gulášovku´, je prozatím tajemstvím. Co utajené není, je
skutečnost, že tuto aktivitu bude organizace zajišťovat minimálně do konce února následujícího
roku, dále pak dle počasí. „Pokud teploměr bude i na konci února hluboko pod bodem mrazu, ve
výdeji budeme pokračovat i v březnu, jak tomu bylo i v minulých letech,“ říká Růžena Sekulová,
pracovnice zlínské Charity.
Výdej polévky není jedinou aktivitou určenou osobám v krizi. Vedle odborného sociálního
poradenství a poradenství psychologického, poskytovaného Občanskou poradnou Charity Zlín,
které se těmto osobám může dostat, je i tak zvaný charitní šatník. Zde jsou celoročně, vyjma
letních prázdnin, každé pracovní úterý 8 – 10hodin a čtvrtek 15 – 17hodin, přijímány oděvy od dárců a
následně vydávány potřebným. „Nejčastěji jde o maminky s dětmi, či muže v nepříznivé sociální
situaci,“ vysvětluje pracovnice Zuzana Vlčková. V letošním roce se organizace rozhodla vyhlásit
také mimořádnou materiální sbírku pro Ukrajinu. Do poloviny listopadu bude nejen pro
uprchlíky z východních částí Ukrajiny a Krymu, ale také pro osoby přímo postižené válečným
konfliktem přijímat od dárců teplé oblečení všeho druhu, rukavice, deky, přikrývky, spacáky,
lůžkoviny, ručníky a zimní boty, a to jak pro dospělé, tak i pro děti.
Občanskou poradnu Charity Zlín finančně podporuje Sociální fond města Zlína, MPSV a dárci.
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