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Zahradní slavnost pro malé i velké po patnácté
Již čtrnáctkrát se sešli malí i velcí příznivci nejen Charitního domova pro matky s dětmi v tísni Zlín,
ale především her, soutěží a dovádění, při benefiční aktivitě Zahradní slavnost, kterou Charita Zlín a
zařízení, poskytující azylové ubytování, každoročně pořádá. Tentokrát zahradu, kde ani pár kapek
deště nevadí, rozjasní dětské oči v pátek, 17. května od 15:30hodin.
Je jisté, že i letos příchozí překvapí bohatý program. Na děti čekají soutěže s Unií Kompas,
pohádkové divadlo či pantomima. Snad nezapomene dorazit i vždy s napětím očekávaný host, klaun
Ronald. „Do letošního programu jsme začlenili i prvek motivační, především tedy pro dospělé z
našeho azylového zařízení. Ke spolupráci jsme přizvali organizace, zabývající se mimoškolními
aktivitami dětí, které se budou presentovat ukázkami ze své činnosti“, říká spoluorganizátorka
programu paní Mgr. Veronika Klokočková a dodává: „Něco málo z místní lidové tradice představí
soubor Trnečka, na flétny zahrají děti z ateliéru Zebra a berušky z Berušky zatancují.“ Zda ukázky
své práce předvedou zástupci Městské policie Zlín, zjistí pouze ti, kteří se na veselé odpoledne
dostaví osobně.
U zrodu tradice byla vedoucí zařízení, paní Mgr. Eva Danielová: „Jsme zařízení poskytující azylové
ubytování dospělým s dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Právě pro ty nejmenší je
velmi důležité, aby co nejvíce volných chvil trávili se svými vrstevníky. Jsem ráda, že jim k tomuto
pozitivně přispíváme.“ Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín poskytuje přechodné a
bezpečné ubytování osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytování
služeb vychází z individuálních potřeb osob a podporuje jejich samostatnost a napomáhá k návratu
nebo začleňování do běžného života. Přednostně je chráněn zájem nezletilého dítěte.
Službu v roce 2013 podporuje statutární město Zlín, MPSV a drobní dárci.
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Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín
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Základní údaje o službě
Poslání poskytované služby
Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín poskytuje přechodné a bezpečné ubytování osobám v
nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytování služeb vychází z individuálních
potřeb osob a podporuje jejich samostatnost a napomáhá k návratu nebo začleňování do běžného
života. Přednostně je chráněn zájem nezletilého dítěte.
Cíl poskytované služby
Cílem je zajištění bezpečného zázemí formou přechodného důstojného ubytování a podpora ke
zvýšení schopností obstát v běžném životě.
Časový rozsah služby:
Provoz domova je zajištěn celoročně po dobu 24 hodin denně
Základní činnosti:
1.
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
2.
poskytnutí ubytování
3.
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
Cílová skupina:
1.
osoby v krizi
2.
oběti domácího násilí
3.
rodiny s dítětem/dětmi
Věková struktura uživatelů:
1.
dospělí (27 – 64let)
2.
děti předškolního věku (do 6 let)
3.
mladší děti (7 – 10 let)
4.
starší děti (11 – 15 let)
5.
dorost (16 – 18 let)
6.
mladší dospělí (19 – 26 let)

