Tisková zpráva
Ve Zlíně dne 11.října 2013
I když jsou královské kostýmy ve skříni, tříkrálová sbírka je ve zlínské Charitě skloňována
celoročně
V prvních lednových dnech je možné v ulicích měst a obcí Zlínska potkat Tři krále, které vybavuje
Charita Zlín zapečetěnými kasičkami, do nichž Kašparové, Melicharové a Baltazarové přijímají
finanční dary nikoliv pro sebe, ale ve prospěch lidí, kteří se dostali do těžké životní situace.
Nejčastěji do styku s potřebnými, se ve zlínské Charitě dostanou sociální pracovnice jednotlivých
sociálních služeb, především pak občanské poradny. Není výjimkou, že se na službu obrátí i ti, kteří
s naprostou samozřejmostí očekávají, že si z organizace odnesou naditou peněženku bankovkami.
„Vždyť jste charita," či dokonce: „No, když já jsem nevyšla," nejednou v ambulanci služby zaznělo.
O to víc každého překvapí, možná i ´zastaví´ skromnost a nesmělost těch, kteří skutečně nelehkou
životní situací procházejí, a i přesto je svazuje ostych o pomoc požádat.
To, že velká část získaných financí putuje zpět do míst, kde byly vykoledovány, je informace již
vžitá. Méně je ve známosti možná skutečnost, že každý, kdo se cítí v těžké životní situaci, může o
podporu požádat. „Příjemce pomoci většinou doporučují pracovníci sociálních odborů, obecních
úřadů nebo farností. O pomoc však může požádat kdokoliv, kdo svoji situaci vyhodnotí jako
nelehkou," říká Pavla Romaňáková ze zlínské Charity a dodává: "Zda jde u žadatele o skutečně
nepříznivou životní situaci, vyhodnotí ve spolupráci s obcí, farností či ošetřujícími lékaři a
především na místě samém, naše sociální pracovnice." A s čím konkrétně může Charita Zlín
pomoci? „Postiženým dětem zakoupíme pomůcky, které jim usnadní pohyb, samotnému rodiči s
dětmi pak oděvy či školní pomůcky pro děti, v případě rodin může jít o pračku či ledničku, ale i
potraviny. Můžeme pomoci i lidem starým a nemocným nákupem léků, kompenzačních a
rehabilitačních pomůcek nebo těm, které zasáhla přírodní katastrofa," uvádí příklady pomoci
sociální pracovnice Růžena Sekulová.
Více k tématu sdělí: Licenza in Psicologia Růžena Sekulová, vedoucí střediska, mobil: 739 245 973
Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín
tel.: (+420) 577 224 050, mobil: (+420) 603 491 601
www.zlin.charita.cz , info@zlin.charita.cz

Příloha:
zdroj www.zlin.charita.cz, https://www.facebook.com/CharitaZlin
Charita Zlín přijímá ve dnech 14. - 31.října 2013
Žádosti o přímou sociální pomoc z prostředků 3k2013

Tříkrálová sbírka v Charitě Zlín v roce 2013:
vykoledováno: 1.442.572 Kč
projekty Charity Zlín určeno: 836.691,76 Kč

Máte-li dojem, že je ve Vaší blízkosti osoba, jež pomoc
potřebuje, neváhejte se obrátit na naše sociální
z toho přímá pomoc sociálně potřebným
pracovnice, které Vás budou podrobně informovat a
506.691,76 Kč (k dnešnímu dni vyčerpáno 70%)
případnou pomoc také realizovat.
Kontaktní telefon: 577 012 454, 603 579 135 nebo 739 245 973, e-mail: poradna@zlin.charita.cz .
Obecným účelem tříkrálové sbírky, pořádané Charitou ČR, je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a
podpora charitního díla; účelem přímé sociální pomoci (dále jen PSP) je poskytnout potřebným lidem materiální
pomoc k překlenutí obtížné životní situace, kteří nejsou schopni z vlastních zdrojů tuto situaci odvrátit. PSP je možné
poskytnout až po vyčerpání ostatních dostupných možností pomoci, a to zpravidla v rámci působení Charity Zlín.
Stručné informace z příslušné metodiky. Právo požádat o PSP má každá plnoletá osoba, rodina, popřípadě organizace: •
jejíž příjem je na hranici existenčního a životního minima • u které se neočekávaně vyskytla situace s výdajem silně
zatěžujícím či převyšujícím rozpočtem • která je postižena katastrofou • která se ocitla v krizové situaci • které hrozí
krizová situace, kterou není osoba či rodina vlastními prostředky schopna odvrátit. Příjemcem pomoci nemůže být
osoba, rodina nebo organizace, která v minulosti zneužila poskytnutou pomoc nebo nedodržela smlouvu o poskytnutí
pomoci. Není možné, aby o PSP žádali jednotliví členové domácnosti opakovaně a řešili tak svou nepříznivou finanční
situaci (př. o PSP žádala dcera, posléze matka). Žadateli se neposkytuje finanční hotovost, pomoc je realizována
nákupem, proplacením dokladu nebo úhradou služeb. O povinnostech a právech žadatele na kontaktech viz.výše.

ZA FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z ´TŘÍKRÁLOVKY´ JSEM VDĚČNÁ
Bc.Simona Pospíšilíková, sociální pracovnice Občanské poradny Charity Zlín
Paní Jana, což ovšem není skutečné jméno klientky, o níž vyprávím, žije sama se dvěma dětmi v
pronajatém bytě. V nedávné době přišla o zaměstnání, ze sociálních dávek zaplatí nájem a ze
zbytku se snaží hospodařit, jak to jen jde. Před zahájením školního roku musela nakoupit dětem
pomůcky do školy, a tak jí moc peněz na živobytí nezbylo. Přišla poprosit o radu. S ostychem a
mírně sklopenými zraky se zeptala i na možnost získat nějaké potraviny, aby měla co dát dětem k
jídlu. Když skromná paní Jana vyjmenovávala, co všechno z potravin by potřebovala, zarazila mě
zmínka: „Mám ještě trochu mouky a oleje, tak mohu udělat dětem placky.“ Uvědomila jsem si, že i
v době, kdy na nás na každém rohu vykukuje Fast Food či pizzerie, jsou děti, které večeří moučné
placky, protože rodiče na lepší jídlo nemají peníze. S paní Janou jsme se dohodly na průběhu služby
a také potravinové pomoci. „Už vím, co dětem uvařím. Hlavně si vše musím dobře rozdělit, aby mi
Vaše pomoc vydržela co nejdéle,“ řekla mi s nepopsatelnou vděčností paní Jana.
Co k tomu dodat? Že při takovýchto setkáních jsem za ´tříkrálovku´ moc vděčná. Vidím totiž
konkrétního člověka, kterého naše pomoc podpoří, nenechá spadnout až na pomyslné dno a také
posune dál. A všem zúčastněným rozzáří oči a navodí úsměv.

