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Milé čtenářky a milí čtenáři,

Naděje v tomto roce slaví 25 let od svého vzniku. Naděje v Otrokovicích pak poskytuje služby 22 let. 
Během těch let byla období strádání i období rozvoje. Zažili jsme období podfinancování, která 
ohrožovala naši existenci, ale nikdy nedošlo k tomu, že by se katastrofa naplnila. Kromě boží náklonnosti 
si to lze vysvětlit  lidskou soudržností směřující ke smyslu našeho počínání. Na počátku byli jiní lidé, než 
kteří jsou v Naději nyní. Utvářeli léta její obraz, fungování a hlavně byli u budování jejího počátku. Provedli 
NADĚJI nejedním těžkým obdobím, mezi ta nejtěžší pak patřily záplavy v Otrokovicích v roce 1997. 

My jsme se na počátku dalšího čtvrtstoletí fungování Naděje rozhodli dát vzniknout sociálně 
terapeutické dílně v Uherském Hradišti, která je potřebná především pro lidi z tamějších velkých domovů 
pro osoby se zdravotním postižením. Rozhodli jsme se pro poskytování služby podpora samostatného 
bydlení v Otrokovicích, která umožní nový začátek samostatného života pro lidi s lehčím mentálním 
postižením. NADĚJE, otrokovická o.p.s. chce v tomto roce vytvořit další pracovní příležitosti pro lidi se 
zdravotním postižením, denní stacionář chce rozšířit své prostory, chráněné bydlení zvyšuje podporu 
pro své klienty, domov stále směřuje u klientů s potřebou nižší míry podpory k rozvoji samostatnosti 
a dalšímu stupni návazné sociální služby. A pak existuje ještě řada dalších plánů, některé na úrovni 
splnitelnosti, některé zatím ještě v rovině snů. Život organizace se podobá životu živého organismu, 
potřebuje nové podněty, nové příležitosti, nové vztahy, touží se stát lepším, spokojenějším, 
vyrovnanějším. Existuje řada teorií a typů organizací, ale zjednodušeně jsou to lidé spojeni společným 
cílem. Musíme pragmaticky směřovat ke správným, tedy dobrým výsledkům, ale existuje dimenze 
o úroveň výše než je pragmatické plánování a zvažování ………, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to 
dopadne. Přeji klientům, zaměstnanců a příznivcům Naděje dobrý rok a stejně tak všem lidem za Naději 
totéž.

Pavel Polák

Občasník NADĚJE Otrokovice pro interní komunikaci

Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, 
ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.
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V současné době je v realizaci projekt “Zvyšování 
kvality sociálních služeb pro osoby se zdravotním 
postižením zřizovaných Zlínským krajem“, který 
analyzuje jednotlivá zařízení a současně vytváří 
podmínky pro vzdělávání pracovníků, nezbytné 
pro nastavení dílčích procesů transformace v dlouho-
dobém horizontu. Výstupem projektu je i zpracování 
střednědobých strategických plánů pro všechny naše 
domovy pro osoby se zdravotním postižením. 

Naděje nám nabízí zkušenosti a propracovaný 
systém v poskytování služeb, které jsou nesmírně 
důležité v procesu transformace. Rozšíření sítě 
sociálně terapeutických dílen pro zdravotně postiže-
né  a možnost jejich pravidelného navštěvování 
představuje pro naše uživatele důležitý předpoklad 
k odchodu do chráněného bydlení.

Svoji práci vnímám jako odpovědnost vůči seniorům, 
zdravotně postiženým, ale také jejich příbuzným 
a blízkým. Očekává se ode mne, že o uživatele 
ve všech našich zařízeních bude dobře postaráno. 
Teď nemám na mysli jen dodržování standardů 
kvality, ale především lidský přístup s dostatečnou 
mírou empatie a porozumění.  Připouštím, že ve své 
práci se občas dostávám  do obtížných situací, ale 
skutečnost, že v ní spatřuji hluboký smysl, mě rovněž 
velmi motivuje. 

Co je hlavním smyslem  spolupráce s Nadějí?

Rozsah Vaší zodpovědnosti v tak velké organizaci 
je nesmírný, jak se Vám osobně daří se vyrovnávat 
se stresem?
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Pane řediteli, jaká je historie Sociálních služeb 
Uherské Hradiště  p.o. a jaké služby poskytují?  

Kolik máte zaměstnanců a kolika lidem poskytu-
jete služby?

Jedno z Vašich zařízení prochází procesem 
transformace, můžete tento konkrétní proces 
popsat?

Existuje vize transformace dalších Vašich domo-
vů?

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. provozovaly 
sociální služby před vznikem nových územních celků 
samosprávy – krajů  v r. 2000 tak, jak je známe dnes, 
jako organizace nazývaná Okresní ústav sociálních 
služeb Uherské Hradiště. V minulosti provozovala 
organizace pobytové i terénní sociální služby včetně 
Poradny pro rodinu, manželské a předmanželské 
vztahy. Dnes poskytujeme pobytové sociální služby 
ve čtyřech domovech pro seniory, v jedenácti domo-
vech pro osoby se zdravotním postižením a v jednom 
domově se zvláštním režimem, pro uživatele s du-
ševním onemocněním.

V současné době máme 850 zaměstnanců a poskytu-
jeme služby 1 450 uživatelům.

Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že nabízíme 
uživatelům Domova Velehrad Salašská možnost žít 
jinak, než žili dosud. Proces transformace v mnoha 
ohledech podporuje především individuální osobní 
rozvoj našich uživatelů. Cílem transformace pro nás 
je, abychom zdravotně postiženým uživatelům dali 
příležitost žít jiným životem. Životem, který se co nej-
více blíží  životu nás všech ostatních.

Pár otázek pro pana Bronislava Vajdíka, ředitele  Sociálních služeb 
Uherské Hradiště p.o.  o transformaci sociálních služeb

Pan Vajdík je na fotografii v horní řadě, první zprava.



Rozhovor s Markétou Horkovou nejen o zaměstnávání lidí 
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Markéta Horková je mladá a kreativní vedoucí sociálně terapeutické dílny NADĚJE, pobočky Otrokovice. O sociálně 
terapeutické dílně, uplatnění handicapovaných lidí na trhu práce, ale i o zvířatech si s ní povídala Jana Bartošková. 

Markéto, už více než dva roky jsi vedoucí sociálně 
terapeutické dílny Naděje, pobočky Otrokovice. 
Jak bys čtenářům časopisu tuto službu v krátkosti 
představila?

Čím je dílna Naděje, pobočky Otrokovice 
specifická? Můžete se pochlubit něčím zvláštním, 
co klientům nabízíte a čemu se věnují?

Sociálně terapeutická dílna (STD) je služba určená 
lidem s mentálním a kombinovaným postižením. 
Lidé, kteří do STD docházejí v pracovní dny, se učí 
rozvíjet pracovní dovednosti a návyky. Služba pak 
může pomoci těmto lidem najít zaměstnání na běž-
ném trhu práce, nebo také v chráněných podmínkách. 
A v neposlední řadě se snažíme o to, aby všichni naši 
klienti mohli co nejpřirozeněji žít běžný život mezi 
ostatními lidmi.

Co naší dílně v žádném případě nemůžu upřít, je to, že 
funguje v Otrokovicích více než 15 let. Za tu dobu se 
povedlo vybudovat  stabilní sociální službu 
s okamžitou kapacitou 17 klientů, kteří se věnují 
např. tkaní koberců, odlévání parafínových svíček, 
výrobě glycerinových mýdel, papírových přání. Nebo 
také stříhají molitan, aby mohli plnit polštáře, či 
vonná srdíčka, pracují s keramikou, kdy vyrábějí 
keramické magnety, užitečné zápisníčky, plní 
pohankové polštáře, stejně jako se věnují nácviku 
vaření, navštěvují společenské akce, učí se cestovat 
hromadnou dopravou…
Keramický a textilní ateliér se v roce 2009 rozrostl 
o další program, kterým je tréninková kavárna Café 
Naděje. Jedná se o kavárnu, která je na první pohled 
k nerozeznání od těch, které potkáte takřka „na kaž-
dém rohu“, ale přece je něčím výjimečná. Kromě toho, 
že lidé s mentálním a kombinovaným postižením 
obsluhují své hosty, stejně bravurně vám připraví 

lahodnou kávu, klidně s našlehaným mlékem, učí se 
připravovat třeba míchané nápoje či poháry.  Ještě 
nutno podotknout, že Café Naděje je nekuřácký 
prostor s připojením na WiFi a je zde také hrací 
koutek pro děti.
Nejmladším programem sociálně terapeutické dílny 
je taková nástavba kavárny, které říkáme asi trochu 
nepřesně „svačinkárna“, kdy velmi úzce spolu-
pracujeme s NADĚJÍ, otrokovickou o. p. s., která 
zaměstnává lidi se zdravotním postižením. Sdílíme 
jeden prostor a klienti se zde učí takové pracovní 
návyky, které souvisejí s prací v kuchyni – třeba jak se 
zachází s troubou, sporákem, nebo jak správně 
strouhat mrkev, používat kuchyňskou váhu… Vždy se 
snažíme vycházet z toho, co klienta zajímá, 
a maximálně se ho v tom snažíme podpořit. 

To je pravda. A nejsou to zrovna malé zakázky, i když 
si teď asi nevzpomenu úplně na všechny. Pravidelnou 
zakázkou je pro nás zhotovení cca 1000 ks přání 
pro Continental Barum s.r.o. Pro akci „Pomáháme 
potřebným“ jsme na podzim glazovali hrnky, které 
nám však předem přichystal pan Tichý (za což mu 
patří velký DÍK), sami bychom to nezvládli. Vyráběli 
jsme kozí mýdla a přáníčka pro firmu KOHEL. 
Pro Teplárnu Otrokovice jsme připravili pohankové 
polštáře. Pracovali jsme na výrobě mýdel a magnetů 
pro zlínský útulek. To byla moc zajímavá zakázka, 
protože se zhotovovaly magnety se jmény psů. Paní 
Poiselová, která tento útulek zastupuje, si pak přijela 
zakázku vyzvednout i se čtyřnohou pomocnicí, 
fenkou Ginou. Což bylo moc dobře. Klienti dílny jsou 
vždy při předávání hotové objednávky pyšní, 
a právem. Tento počin vnímám pro naše klienty jako 
moc důležitý, vědět, že to, co vyrábím, má smysl, 
protože se to líbí.

Možné to je, snadné však nikoliv. I pro člověka, který 
nemá žádné zdravotní omezení, je v současné době 
obtížné sehnat zaměstnání. Nedávno se však povedlo 

Vím, že realizujete spoustu zakázek pro úřady 
a firmy v okolí. Můžeš nám přiblížit alespoň 
některé z nich?

Sociálně terapeutická dílna, jejíž jsi vedoucí, 
nenabízí lidem se zdravotním postižením 
zaměstnání. Podle zákona o sociálních službách 
však „podporuje zdokonalování a prohlubování 
pracovních návyků a dovedností“. Naším přáním 
pak je, aby naši klienti mohli své pracovní návyky 
a dovednosti uplatnit ve skutečném zaměstnání. 
Jak se to v praxi daří? A je to vůbec možné?
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některým klientům opustit sociální službu a vyz-
koušet zaměstnání v chráněných i nechráněných 
podmínkách. Díky projektu „Šance na aktivní život“ 
ve spolupráci se Svazem tělesně postižených dostali 
dva muži zaměstnání v běžném dvousměnném 
osmihodinovém provozu, kde pracují na dílně a např. 
skládají zboží do krabic. Jiní dva klienti našli 
zaměstnání právě v NADĚJI, otrokovické o. p. s., kde 
se podílejí na výrobě kulinářských produktů, jako 
třeba svačin, které rozvážejí v pracovní dny 
po Otrokovicích, případně chystají občerstvení 
na rauty. Někteří klienti na svůj přechod do za-
městnání teprve čekají. Někteří potřebují ještě 
zdokonalit své pracovní návyky a dovednosti. Jistě by 
vám sami nejlépe pověděli, že to není vůbec nic 
jednoduchého opustit sociální službu, a začít 
pracovat. Ovšem ti, kterým se to povedlo, jsou 
spokojeni, že to dokázali a jsou o krůček blíže 
nezávislosti. 

Rozhodli jsme se tak hlavně proto, že služba 
podobného typu v daném místě chyběla. Vznikla 
zejména pro lidi, kteří přicházejí z velkých domovů 
a stěhují se do chráněného bydlení. Protože vnímá-
me, že je to pro tyto lidi velká změna, chceme jim 
nabízet kromě zajímavého využití volného času 
podporu a pomoc v oblastech, kde to potřebují. Ať už 
je to zdokonalování pracovních návyků, tak to může 
být třeba nácvik péče o vlastní osobu či podporování 
samostatnosti.

Lišit se asi bude malinko v tom, jací klienti do ní 
budou docházet – většina z nich prožila celý život 
ve velkých ústavech, později menších domovech 

V závěru minulého roku se Naděje, pobočka 
Otrokovice rozhodla rozšířit působnost sociálně 
terapeutické dílny také do Uherského Hradiště. 
Co bylo důvodem tohoto kroku?

Bude se dílna v Uherském Hradišti něčím lišit 
od dílny, kterou provozujeme v Otrokovicích? Co 
klientům nabídne?

a někteří nyní třeba přešli do chráněného bydlení. Je 
samozřejmé, že tito lidé budou mít pravděpodobně 
jiné potřeby než klienti, se kterými jsme zvyklí 
pracovat v Otrokovicích, kteří tuto změnu absolvovali 
už před lety… Co se týká pracovní činnosti, budeme se 
snažit navázat na to, co klienty baví, ale zároveň přijít 
s něčím novým, co klienty i pracovníky nadchne. 
Podle toho bude vypadat nabídka služby, aby co 
nevíce odpovídala přáním a potřebám klientů. 
Klienty, kteří do sociálně terapeutické dílny přijdou, 
čeká krásné nové prostředí. A upřímně se moc těším 
na vzájemnou spolupráci pracovníků i klientů 
sociálně terapeutické dílny a navštěvování se v Hra-
dišti i v Otrokovicích. Oběma stranám přinese jistě 
velké obohacení.

Ano, nějaké zvířátko se v dílně v Uherském Hradišti 
pravděpodobně objeví. Ale musíme počkat, až se 
sejde většina klientů, aby mohlo proběhnout 
hlasování, co by to mělo být.
Zvířata mají v sociálních službách bezesporu 
nezastupitelný význam. Už jen tím, že jsou, že se o ně 
klienti starají, že se můžou s nimi pomazlit.  Když se 
jen rozhlédnete v Domě Naděje v Otrokovicích, je tu 
koza (ta ale na mazlení moc není…), ovečka, želva, 
morče, papoušek, na canisterapii chodí pravidelně 
dva pejsci, občas potkáte pejsky asistenční…, no 
a v neposlední řadě i ti, kteří doprovází své páníčky 
a paničky do práce. Jako je třeba Jim. Klienti si často 
přejí, abych s ním přišla – krmí ho pak dobrotami, 
dávají mu povely, tulí se s ním… Mám štěstí, že je to 
klidný a trpělivý pes, co miluje lidi. A je mu jedno, 
jestli někdo sedí na vozíku, nebo má problém s tím, že 
nepozná hodiny. Bere každé pohlazení. 

Když jsme spolu mluvily o klientech, kteří budou 
dílnu v Uherském Hradišti navštěvovat, říkala jsi, 
že by si hodně přáli, aby tam měli nějaké zvířátko, 
o které se budou moci starat. Vím, že i ty máš 
pejska nebo spíše velkého psa , který za našimi 
klienty občas také chodí. Co si myslíš o zvířatech 
v sociálních službách? Patří tam?



Dana, Andrea a Veronika dříve bydlely na Velehradě, od listopadu se ale přestěhovaly do chráněného bydlení 
v Uherském Hradišti na Rostislavovu ulici. Všechny jsou z nových bytů i naší dílny nadšené. 

Danuško, přestěhovala ses z Velehradu do Hradiště na byt. Jak se ti bydlí v Uherském Hradišti?
V Hradišti máme hezčí pokoj, mám tam televizi a bydlím s Majkou.
Líbí se ti v naší nové dílně?
Líbí. Chci ušít polštářek jako dárek. Chodím sem ráda. Ale 23. února nepřijdu. Jedeme na hory.

Andrejko, teď bydlíš na Rostislavové, kam ses přestěhovala z Velehradu. Co se ti na novém bydlení líbí?
Všechno. Dvůr. Pokojíčky máme po dvou, stejně jako na Velehradě, ale tady je to hezčí. 
Těšila ses na nové bydlení?
Jo. Všechno tu máme nové – nové stoly, nové skříňky, nové postele. Bydlím s Jarkou a jsme kámošky. 

Verčo, máš nové bydlení na Rostislavové. Líbí se ti tam?
Moc se mi tu líbí. Na Velehrad už mě nikdo nedonutí. Tady v Hradišti je to krásné a všechno nové.
A co bys chtěla vyrábět v naší dílně?
Všechno možný. Srdce z novin a dám ho Monice

DANA 

ANDREA 

VERONIKA 

Rozhovor se třemi novými klientkami, které dochází do nové sociálně 
terapeutické dílny v Uherském Hradišti 
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Poděkování za splněná přání
Po spoustě krásných setkání a rozjímání přišel 

i čas na dárky. Děkujeme Rádiu Čas, které nám 
darovalo vstupenky na prosincový MEGAKONCERT. 
Díky tomuto daru mohli naši klienti zažít strhující 
atmosféru zaplněné sportovní haly ve Zlíně. 

Další poděkování patří rádiu 
KISS Publikum a Vám, neznámým 
dárcům za vánoční dárky ze 
Stromu splněných přání, díky 
kterému i naši klienti našli pod 
stromečkem vytoužené dárky.  



Dělání, dělání, všechny smutky zahání…..
aneb Jak se nám to loni dařilo
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Kdo by neznal slavnou písničku z pohádky 
„Princové jsou na draka“ – Dělání, dělání. Zdeněk 
Svěrák, který k ní napsal text, v písničce krásně 
vyjádřil, jak je práce pro člověka důležitá, a to nejen 
z hlediska vydělávání peněz.

Lidé se zdravotním postižením to s prací ale nikdy 
neměli jednoduché a Naděje se rozhodla přispět svou 
pověstnou „troškou do mlýna“ a alespoň pro část lidí 
s postižením to změnit. Celý uplynulý rok se proto 
Naděje, otrokovická o.p.s. snažila podnikat. Podnikat 
kroky k tomu, abychom mohli zaměstnat lidi se 
zdravotním postižením. Podnikat všechno pro to, 
abychom pro své zaměstnance měli peníze. Podnikat 
cesty za svými zákazníky. Podnikat na trhu…

Všechno bylo pro nás nové, ale snažili jsme se, seč 
to šlo, abychom mohli rozvíjet své dva programy 
zaměstnávání lidí s mentálním a kombinovaným 
postižením – venkovní úklid a Svačinkárnu Naděje, 
která připravuje občerstvení studené kuchyně.

A jak se nám to všechno dařilo? 
V programu venkovního úklidu jsme po celý rok se 

čtyřmi lidmi se zdravotním postižením uklízeli 
sídliště Štěrkoviště v Otrokovicích. Odpracovali jsme 
při tom téměř 800 člověkohodin. Odměnou nám je 
nejen čisté sídliště v blízkosti Domova Naděje, ale 
také příležitostné pochvaly od obyvatel sídliště. Ti 
nám už několikrát říkali, že by byli rádi, kdybychom 
uklízeli i v dalších lokalitách, kde už takový pořádek 
nepanuje… A co na to naši muži v reflexních vestách, 
kteří úklid provádějí? Největší radost jim letos 
udělalo to, když byli požádáni, aby uklízeli odpadky 
také u nového lanového centra vedle Domova Naděje. 
Je to pro ně ocenění, že svou práci odvádějí dobře, 
a proto někdo chce, aby pracovali i někde jinde než 
dosud.

Náš druhý program - Svačinkárna Naděje byl 
zahájen v dubnu loňského roku. Tento program 
představuje 90 % naší činnosti, čemuž odpovídá i to, 
kolik práce jsme do něj v minulém roce vložili. 
Zařizovali jsme prostory pro Svačinkárnu, sháněli 
vybavení, zaměstnance, zákazníky, psali projekty, 
vymýšleli nabídku občerstvení, kupovali suroviny, 
připravovali občerstvení, rozváželi hotové výrobky, 
tiskli letáčky a spoustu a spoustu dalšího. A co je 
výsledkem našeho snažení? V číslech - více než 5 500 
dodaných svačinek, asi 30 veřejných i soukromých 
akcí, na které jsme dodávali občerstvení. Ale hlavně – 
spokojení zaměstnanci. Lidé se zdravotním postiže-
ním, kteří udělali velký krok v životě, neuvěřitelně se 
zlepšily jejich dovednosti – tak, že teď už i nás mohou 
inspirovat v tom, co udělat třeba na večeři. A jaké 
máme ohlasy na naše svačinky? Posuďte sami 
na základě některých e-mailů, které jsme dostali:

„…litovali jsme, že jsme si nedali větší porci...“
„…zapečená jablíčka jsou úžasná ještě v kombinaci s 
banketkou – opravdu podařená kombinace. Moc díky 
za zajímavé a chutné svačinky. Jste holky (možná i klu-
ci) šikovné…“
„…moc děkujeme za suprové svačinky...“
„…děkuji za dnešní výborný čočkový salát. Fakt moc 
dobrý…“

Každá pochvala od zákazníka nás velmi těší a je 
pro nás povzbuzením do další práce. Stejně jako to, 
když se někdo rozhodne podpořit nás finančním 
nebo věcným darem, protože bez toho se neobej-
deme, stejně jako bez podpory a vstřícnosti města 
Otrokovice. A tak jsme rádi, že se nám prostřednic-
tvím projektů podařilo získat podporu GE Money 
Bank, a.s., Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a 
Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením – programu Srdcerváči. 
Klíčovou roli však pro nás hrají sponzoři a na tomto 
místě bychom chtěli poděkovat dvěma nejvýzna-
mnějším – společnosti Continental Barum s.r.o. 
a Teplárně Otrokovice a.s. Co pro nás bylo ale 
nejmilejším překvapením, tak když se hejtman 
Zlínského kraje, MVDr. Stanislav Mišák, rozhodl 
podpořit nás osobním darem. Za to mu patří velký 
dík, stejně jako starostovi města Otrokovice, 
Mgr. Jaroslavu Budkovi, jehož přízeň nám umožňuje 
pokračovat v našich aktivitách a který je také naším 
věrným zákazníkem odebírajícím naše svačinky.

A co bychom si přáli do roku 2015? Plánů máme 
hodně. Patří k nim záměr zaměstnání dalších lidí se 
zdravotním postižením, rozšíření služeb a získání 
nových zákazníků, budování nového programu 
zaměstnávání lidí se zdravotním postižením atd. 
K tomu budeme samozřejmě potřebovat další 
vybavení, auto, peníze… Ale hlavně chceme, aby nám 
zůstali nakloněni ti, jejichž přízeň jsme si získali, a 
abychom společně mohli pracovat na tom, aby náš 
svět byl otevřenější a vlídnější a nabízel příležitost 
k uplatnění všem.



Jak pro někoho již zdánlivě nepotřebné věci mohou pomáhat? 
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O tom, že pro někoho zdánlivě nepotřebné věci 
mohou pomáhat, se přesvědčili návštěvníci „Hravého 
a nedrahého dobročinného bazaru“,  který 
pod záštitou starosty města Otrokovice Jaroslava 
Budka a za finanční podpory města Otrokovice 
v předvánočním čase uspořádala otrokovická 
pobočka NADĚJE. Ve čtvrtek 11. prosince 2014 měli 
možnost zájemci v kinosále Otrokovické BESEDY 
nakoupit za pár korun kromě oblečení, hraček, knih, 
nádobí i originální kousky s nádechem doby. 
K nákupu je lákaly také figuríny rozmístěné 
po náměstí, kterým malovala vtipné hlavy Žaneta, 
klientka naší dílny. Náročné nakupování si návštěv-
níci mohli zpříjemnit v improvizované kavárničce 
u teplého nápoje a vánočního cukroví. Pro děti byl 
připraven dětský koutek.

Výtěžek z této v Otrokovicích zatím ojedinělé akce 
ve výši 11.417,- Kč poputuje společně s výtěžkem 
3.416,- Kč z veřejné sbírky na zakoupení antide-
kubitních matrací. Veřejná sbírka probíhala formou 
sbírkových kasiček od 21.11 do 22.12.2014 
v supermarketech Albert, Kaufland a Planeo.

Děkujeme všem dárcům přineseného zboží i těm, 
kteří si ve čtvrtek 11.12.2014 přišli nakoupit či se jen 
v sychravém počasí zastavili na kus řeči nebo přispěli 
finanční částkou do našich sbírkových kasiček. Velké 
díky patří všem, kteří se na přípravě Dobrobazaru 
podíleli.  Náročné přípravy byly odměněny milým 
setkáním s lidmi, kteří přišli podpořit dobrou věc. 
Poděkování rovněž patří zlínské pobočce NADĚJE, 
která nás přizvala ke spolupráci a poskytla nám 
spoustu cenných rad nasbíraných během před-
chozích ročníků Dobrobazaru.

Co by to bylo za Vánoce bez jarmarku v NADĚJI?
Vánoční jarmark je tradiční akce, kterou pořádá 

každý rok v době adventu otrokovická pobočka 
NADĚJE. Cílem je prezentovat dílny zaměstnávající 
lidi s handicapem nebo jinak znevýhodněné osoby 
a umožnit tak prodej výrobků nejen otrokovické 
pobočky NADĚJE.  V letošním roce bylo otevřeno 12 
stánků, což je zatím největší počet v historii. 
Návštěvníci měli možnost nakoupit spoustu malých 
drobností a dárečků, které jistě potěšily obdarované. 
Že se lidé s handicapem nezabývají jenom výrobou 
předmětů, se mohli návštěvníci přesvědčit u stánků 
s občerstvením. Teplé nápoje, grilované maso, bram-
boráky, pečená jablka a spousta dalších dobrot bylo k 
dostání ve stáncích Café NADĚJE a Svačinkárny. 
Příjemnou předvánoční atmosféru dokreslila cim-
bálová muzika ZUŠ Uherské Hradiště. Nechyběla ani 
mikulášská družina a vánoční tvoření pro děti. 

Jsme rádi, že si otrokovičtí občané v předvánoč-
ním shonu našli čas na krátké zastavení a podpořili 
tak dobrou věc. Věříme, že si od nás kromě dárků 
odnesli i dobrý pocit a naladili se na vánoční 
atmosféru. Výtěžek z prodeje bude věnován zpět 
na činnost dílen.

– Liduška, klientka sociálně terapeutické dílny 

Tak jsme se opět dočkali,
na jarmark si opět počkali.
Udělali jsme při naší činnosti výrobky.

Na ten den krásný vyšlo nám počasí,
a bylo nám všechno jasný.
Výrobky se podařily a my
se na jarmark těšili. 

Vánoční jarmark 



Předvánoční koledování
Advent a Vánoce jsou časem setkávání se, rozjímá-

ní, dárků. Ne jinak tomu je i v NADĚJI. O tradičním 
jarmarku jsme již psali, ale za zmínku stojí i řada 
dalších krásných akcí, jako je zpívání vánočních koled 
s pěveckým sborem Základní školy Mánesova, které 
se již stává tradicí. To se tak na schodiště poskládá 
třicet štěbetajících dětí, které po mávnutím taktovky 
paní učitelky Dohnalové a za doprovodu kytary pana 
učitele Jordána rozezpívají celý Dům NADĚJE. 
Vánoční koledy, ale i píseň o zamilovaném sněhuláko-
vi pohltila klienty i pracovníky Domova. 
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Když Continental Barum s.r.o. a fotbal pomáhá
Že je společnost Continental Barum jedním 

z největších průmyslových podniků a zaměstnavatelů 
v regionu není potřeba zdůrazňovat. Co je ale potřeba 
zdůraznit, je skutečnost, že v rámci svých nezisko-
vých aktivit se nemalou měrou podílí i na podpoře 
sociální oblasti. Že tato podpora může být i zábavná, 
se přesvědčili účastníci turnaje v malé kopané, který 
byl již potřetí spojen s charitativní akcí „Vystřel si 
na svého ředitele“. Ředitel společnosti Continental 
Barum pan Libor Láznička v roli brankáře střežil 
branku, na kterou mohli libovolně střílet diváci, hráči, 
prostě všichni příchozí. Podmínkou bylo vložení 
stokoruny „do banku“. Když hráč trefil branku, byla 
mu stokoruna vrácena a platil pan Láznička. Výtěžek 
byl věnován na provoz Domova NADĚJE.  Druhý 
fotbalový dar obdržela Naděje otrokovická o.p.s. 
Odměnu za 2. místo v koncernovém mistrovství světa 
ve fotbale Conti Team Cupu 2014 věnovalo mužstvo 
otrokovických fotbalistů Continental Barum na pod-
poru zaměstnávání lidí s handicapem. Společensky prospěšnými aktivitami svého za-

městnavatele se nechávají inspirovat i jeho zaměst-
nanci. Již několik let nám pracovníci zkušebny 
Continental Barum přináší sponzorský dar. Díky této 
finanční podpoře si naši klienti z Květinového světa 
mohou dovolit jet dvakrát ročně na rekreaci, a to vždy 
na jaře a na podzim.  Poděkování patří rovněž iniciá-
torovi této sbírky, panu Vlastimilu Minaříkovi. 

Děkujeme společnosti Continental Barum s.r.o. 
za dlouhodobou podporu, díky níž můžeme pomáhat 
lidem s handicapem, aby se v co nejvyšší možné míře 
mohli zapojit do života společnosti, včetně života 
pracovního. Celková podpora aktivit NADĚJE, 
pobočky Otrokovice a Naděje, otrokovické o.p.s. 
v roce 2014 přesáhla 120 tis. korun. A to nepočítáme 
výtěžek z prodeje více jak 1 000 kusů přání, které 
pro Continental Barum s.r.o. vyrábí klienti v sociálně 
terapeutické dílně.

Renata Zezulková
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Za Motýlkem do Kopřivnice
V sobotu 8. listopadu 2014 se v Kulturním domě 

v Kopřivnici uskutečnil 18. ročník přehlídky drama-
tické, taneční a hudební tvorby zdravotně handicapo-
vaných dětí MOTÝLEK. Letošní ročník se nesl ve spor-
tovním duchu a představilo se zde 280 účinkujících, 
kteří předvedli své dovednosti a navzájem se inspiro-
vali pestrými vystoupeními, tentokrát zavítali 
i tanečníci z Anglie, Francie a Polska. Již tradičně se 
i my s klienty z naší taneční skupiny účastníme této 

přehlídky. Po prostorové zkoušce jsme měli chvíli čas 
zavítat do místního technického muzea Tatra 
Kopřivnice a prohlédnout si nádherné vozy, u kterých 
jsme se fotili snad ze všech stran. Pak už nás čekal 
slavnostní program. Za tanec, který se nám povedl 
na výbornou, jsme získali patřičný potlesk, spoustu 
dárků a hlavně nezapomenutelných zážitků. 

Iveta Bláhová

Byli jsme součástí Mezinárodního atletického mítinku
Ve čtvrtek 22. ledna 2015 se v Městské sportovní 

hale v Otrokovicích uskutečnil XVII. METAL-PS 
mezinárodní atletický mítink, který na start přilákal 
spoustu školáků z okolí, stejně jako řadu hvězd 
světové atletiky. Do Otrokovic se sjeli atleti z deseti 
zemí tří světadílů. Mezi největší hvězdy mítinku patřil 
bezesporu Americký atlet James Harris. V letošním 
roce se nám podařilo navázat spolupráci s realizač-
ním týmem mítinku. A v jaké disciplině jsme závodili? 

Jelikož podmínky v Městské sportovní hale zatím 
neumožňují ve větší míře uspořádat závody handica-
povaných sportovců, utkali jsme se v disciplíně 
kavárenské. V průběhu celé akce klienti a pracovníci 
Café Naděje společně s Nadějí, otrokovickou o.p.s. 
zajišťovali občerstvení pro účastníky i diváky v Měs-
tské sportovní hale. Byla to pro nás velká zkušenost.

 
Renata Zezulková



a povídali si o práci v dílně. Návštěvníkům jsme 
popisovali výrobu a činnosti v dílně. Akce byla velmi 
úspěšná, po celý den se nám v dílně střídali návštěv-
níci. Za rok akci zopakujeme a budeme rádi, když se 
stane tradicí.

Jana Bárová

Den otevřených dveří se v úterý 20. ledna 2015 
uskutečnil v Kreativní dílně, kam docházejí klienti 
Domova NADĚJE. Nabízeli jsme dekorativní před-
měty, které jsme v dílně vyrobili. Někteří si s námi 
vyzkoušeli techniku drátkování. Odpoledne za námi 
přišla paní vychovatelka s dětmi z družinky a také oni 
drátkovali a zkoušeli i zažehlovací korálky. Prodali 
jsme výrobky, nabízeli občerstvení, vařili kávu 

Den otevřených dveří v Kreativní dílně
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Ovocný punč
0,3 l například hruškový, pomerančový či jablkový 
6 hřebíčků 
1 menší skořice vcelku

Pokud chcete, můžete přidat libovolné ovoce: 
třeba jablíčko, hrušku, mraženou tropickou směs. 
Všechny ingredience smícháme v kastrůlku a chvíli 
povaříme. Když nepřidáváte ovoce na kousky, stačí 
nechat krátce projít varem. Jinak vařte o chvíli déle, 
aby ovoce změklo. Nebo si přijďte na punč do naší 
kavárny. 

  Kavárníci Café Naděje

Máte děti a nevíte co s nimi podniknout v pátek 
dopoledne? Máte rádi dobrou kávu, posloucháte 
francouzské šansony a nechce se vám nechat zahálet 
ruce? Máte radost z tvoření, rádi zkoušíte různé 
výtvarné techniky a nemáte prostor nebo materiál? 
Nebo se vám nechce doma dělat nepořádek? Pak se 
dívejte na program Tvořivých pátků v Café Naděje. 
Určitě si tam najdete i něco pro sebe a pak už jen 
stačí přijít. V prosinci jsme si například zkoušeli 
rybičku z pedigu, jednoduchý svícen, vystřihovali 
jsme vánoční filigrány do oken, děti mohly udělat 
jednoduchá přáníčka pro babičky, dědečky, či koho-
koliv třeba z rodiny. Ve spolupráci s mámou dokáží 
děti téměř cokoliv, a když si výrobek doděláte, tak si 
děti mohou hrát v dětském koutku a máma si může 
dát v klidu svou oblíbenou kávu. Některé dny děláme 
činnosti vhodné pro všechny, některé dny spíše 
pro děti, některé dny zase spíše pro dospělé. Tak si 
každý může svůj čas v kavárně užít a odnést si něco 
hezkého, vyrobeného vlastníma rukama. Děláme to, 
co baví nás i vás. 

Jana Ondráčková

V Kavárně Café Naděje máme pro chladné zimní 
dny spoustu nápojů, které vás prohřejí. Pokud se 
chcete prohřát i s vašimi dětmi, udělejte si jednodu-
chý ovocný punč podle následujícího receptu: 

Tvořivé pátky v Café Naděje: Děláme to, co máme rádi



Děkujeme městu Otrokovice za významnou 
finanční podporu našich služeb, festivalu Jeden den 
a Dobrobazaru v roce 2014.

Naše služby chráněného bydlení a domova pro o-
soby se zdravotním postižením v roce 2014 finančně 
podpořil Zlínský kraj. 

Statutární město Zlín finančně podpořilo v roce 
2014 služby domova pro osoby se zdravotním 
postižením, týdenního stacionáře, denního stacioná-
ře a chráněného bydlení.

Mezi významné dárce, kteří finančním darem 
podpořili naši pobočku, patří rovněž společnost SMO 
a.s., Lesy města Zlína, C&A, město Napajedla a obec 
Tlumačov. 

Poděkování

Pozvánka 
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17. února Fašankový průvod na Baťově
19. února Slavnostní otevření sociálně   

terapeutické dílny v Uherském Hradišti
26. března Velikonoční jarmark
27. dubna Kabelkový veletrh

Kam se chystáme 

Únor

Březen 

Duben

Návštěva výstavy ve zlínském zámku pod názvem 
HRY A KLAMY a výstavy hraček v Batově institutu.
Návštěva hradu v Malenovicích

Výlet do Břeclavi na country karneval
Výlet na Hostýn s výšlapem do lesa 
Návštěva Kroměříže a výlet na Modrou

17. dubna Taneční vystoupení v rámci Prezentace 
sociálních služeb na nám. Míru ve Zlíně
Třídenní rekreace v Bulharech
Návštěva zámku v Holešově a ve Vizovicích

Děkujeme všem dalším obcím, firmám a dárcům za jejich finanční i nefinanční podporu a spolupráci v roce 2014.



Líbí se Vám to, co děláme? Chcete nás podpořit? Staňte se členy Klubu přátel NADĚJE nebo 
využijte on-line dárcovský formulář na stránkách naší pobočky www.nadeje.cz/otrokovice

Činnost NADĚJE, pobočky Otrokovice podpořili:
Autoservis Adamík, C&A Moda, s.r.o., Continental Barum s.r.o., Chropyňská strojírna, Lapp Kabel s.r.o., Lékárna Baťov 
s.r.o., Lesy Města Zlína, spol. s.r.o., OBSIDIAN, a.s., UNTRACO, v.o.s.,  SK Sokol Žlutava, SMO a.s., MPSV, město Brumov-
Bylnice, město Fryšták, město Napajedla, město Otrokovice, město Slavičín, město Veselí nad Moravou, obec Hostišová, 
obec Jablůnka, obec Sazovice, obec Tlumačov, obec Zborovice, obec Žlutava, Statutární město Zlín, Bláhová Iveta, 
Brsciková Veronika, Černý Albert Antonín, Dubovský Petr, Jordánová Jana, Jugas Jiří,  Kotík Petr, Klub důchodců Veselá, 
Kubíčková Hana, Nedbal Lumír, Odstrčilová Lenka, Patík Zdeněk, Plesar Milan, Poláková Zuzana, Pšenčíková Eva, Slavíček 
Aleš, Straka Martin, Šimek Filip, Vrba Karel, Vrlová Michaela, Wasserbauerová Zdenka.

Sociální služby:
§Domov pro osoby se zdravotním postižením
§Týdenní stacionář
§Denní stacionář
§Chráněné bydlení
§Sociálně terapeutická dílna
§Podporované bydlení

NADĚJE, pobočka Otrokovice
Wolkerova 1274
765 02 Otrokovice
Tel.: 577 112 982
e-mail.: otrokovice@nadeje.cz
www.nadeje.cz/otrokovice
Číslo účtu: 1404621369/0800 (ČS, a.s.)

Tento zpravodaj vyšel díky podpoře firmy Z-STUDIO ve Zlíně, která nám zajišťuje tisk sponzorským darem. Děkujeme.

Rovněž děkujeme za podporu činnosti Naděje, otrokovické o.p.s.:
Město Otrokovice, Teplárna Otrokovice a.s., MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, Ing. Pavel Karhan, GE Money 
Bank, Continental Barum s.r.o., Obsidian a.s., Mit metal, PMS Energo, První otrokovická stavební, a.s., Výbor dobré vůle - 
Nadace Olgy Havlové, Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Sledujte nás na Facebooku a na www.nadeje.cz/otrokovice


