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Teplá polévka zahřívala celou zimu
S přicházejícím jarem končí výdej teplé polévky osobám v krizi, kterou již pátým rokem, jako
svoji doplňkovou činnost, realizuje Charita Zlín. Posledním výdejním dnem ve Zlíně je dvanáctý
březen, na adrese Zálešná I/3222, v čase 14-15hodin.
Od poloviny listopadu, se mohli jednou týdně, příchozí zahřát teplou polévkou. Nejvíce vděčni byli
22. ledna tohoto roku, což byl, v celé době výdeje polévky, v průměru nejchladnější den. „Podávala
se hustá gulášová polévka, která má mezi příchozími největší oblibu,“ shodují se pracovníci
zajišťující výdej. Každé úterý bylo připraveno dvacet litrů polévky a pečivo. „V průměru docházelo
15 osob, nejvíce zájemců se dostavilo před vánočními svátky,“ říká vedoucí Občanské poradny
Charity Zlín Mgr. Růžena Sekulová a dodává: „Vyšší návštěvnost možná ovlivnila vánoční
nadílka v podobě potravinových balíčků všem příchozím uživatelům.“
Výdej polévky není jedinou doplňkovou aktivitou již zmiňované služby. Ta provozuje tak zvaný
šatník, kde jsou celoročně, vyjma letních prázdnin, každé úterý a čtvrtek ve stanoveném čase,
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 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, v místě působení doplňkové služby. Takto získané dary
pomohou osobám v krizi jak v regionu, tak v zahraničí.
Občanskou poradnu Charity Zlín finančně podporuje Sociální fond města Zlína, MPSV a dárci.
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Příloha:
Zdroj: http://www.charitazlin.cz/satnik/
Permanentní sbírka použitého ošacení probíhá v Charitním šatníku, Burešov 4886 (naproti
Kauflandu, bývalý PKO, přízemí objektu). Oděvy a obuv z darů občanů jsou zde třízeny a
distribuovány uživatelům služeb Charity Zlín ze Zlína a okolí, a to na základě
doporučení sociálního odboru města Zlína či okolních obcí.
Charita Zlín neodpovídá za to, jakým způsobem potřební se získaným ošacením naloží.
Charitní šatník je otevřen každé úterý 8 - 10hodin a každý čtvrtek 15 - 17hodin.
Oděvy přijímáme bez poplatku.
Musejí však být čisté (vyprané,
potvrzení z čistírny nepožadujeme),
sezónní a funkční. Nepřijímáme oděvy
nečisté,
mokré
nebo
zatuchlé.
Nepřijímáme kožichy a oděvy méně
praktických materiálů (dederonové a
silonové oděvy, krimplenové šaty,
svetry, ...) a střihů (dlouhé kabáty
zinmní i jarní, ...). Vítáno je zejména
pánské oblečení všech druhů (zejména
teplé), přijato bude samozřejmě také
oblečení dámské a dětské, vítaná je
také obuv (zejména pevná, teplá).
Prosíme dárce, aby všechny oděvy před
odevzdáním vyprali a uvážili, které z
jejich vyřazených oděvů ještě mohou
někomu posloužit a které již nikoliv.
Charita Zlín neshromažďuje dary v
podobě
vyřazeného
vybavení
domácnosti
(skříně,
postele,
kuchyňské linky) a elektrospotřebičů
(funkční ledničky, pračky, žehličky,
světla, radiopřijímače, přehrávače
apod.). Lidé, kteří hledají pomoc
tohoto typu, se mohou obrátit na
služby Občanské poradny Charity
Zlín http://www.charitazlin.cz/chop/ .

