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ilustrační foto: Josef Vrážel

NETRADIČNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Jiná, nová, neznámá, taková byla Tříkrálová sbírka v roce 2021. Nejistota,
se nás držela zuby nehty.
Budou moci koledníci obejít všechny údolí a kopečky, nebo zůstanou doma?
Kdo přinese lidem požehnání? Kde všude umístit kasičky? Co když nám lidé
nepřispějí? Nakonec to nějak dopadlo. Kasičky jsme rozmístili na veřejná
místa a čekali 24 dní. Bylo to napínavé. No, a když jsme 25. den začali rozpečeťovat zmocnil se nás překrásný pocit. Lidé si nás našli. Nezapomněli.
Sice se nevybralo tolik co loni, ale to co se vybralo ta obrovská podpora lidí
je neskutečná. Pocit, že tolik lidí věří v Charitu Nový Hrozenkov, nám dává
obrovskou energii.
Letos pomůže 58 % výtěžku Tříkrálové sbírky klientům Domu pokojného stáří. Finance poslouží na zpříjemnění každodenního života.
Kdybyste chtěli ještě Tříkrálovou sbírku podpořit, máte možnost do 30. dubna
2021
prostřednictvím
ONLINE
KASIČKY
na
stránkách
https://www.trikralovasbirka.cz/.
Eva Čechová
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DĚKUJEME!
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizování sbírky.
Děkujeme vedoucím skupinek, kteří nadepsali nad dveře požehnání.
Děkujeme obcím, které naše pokladničky umístily na úřadě a propagovaly
sbírku ve svých zpravodajích, na webových stránkách
a prostřednictvím rozhlasu.
Děkujeme farnostem, že jsme mohli umístit kasičky v kostelích a za propagaci sbírky (na webových stránkách, ve vývěskách a v ohláškách)
Děkujeme informačním centrům Karolinka a Velké Karlovice,
Děkujeme za možnost umístění kasiček do obchodu JEDNOTA ve Zděchově, ve Velkých Karlovicích a drogerii Jany Holišové v Karolince.
Hlavně děkujeme všem lidem, kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku 2021!

Milí přátelé, dárci,
nevšední Tříkrálová sbírka roku 2021 je u
konce.
Děkujeme všem, kteří si našli způsob, jak
darovat opět do „tříkrálové“ pokladničky finanční příspěvek na pomoc do našich služeb, na pomoc potřebným, na humanitární
pomoc do zahraničí, na pomoc těm, kteří
se dostanou do svízelné situace a budou
potřebovat tzv. „první pomoc“ na pomyslný
nový začátek.
To všechno je možné zajistit již více jak 20
let z vašich darů a jako každý rok vám za
to ze srdce děkujeme.
Ing. Danuše Martinková,
ředitelka Charity Nový Hrozenkov

Rozdělení výtěžku
Tříkrálové sbírky
5%

5%

10%

15%

58%
7%

místní charity - 58%
krizový fond charit z arcidiecéze olomouc- 7%
diecézní charity - 15%
pomoc do zahraničí - 10%
zákonné režie sbírky - 5%
projekty charity ČR - 5%
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VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2021
VELKÉ KARLOVICE…………………………………51 921 Kč
KAROLINKA…………………………………….........30 917 Kč
NOVÝ HROZENKOV……………....…………..…….83 105 Kč
HALENKOV….………….…….....…………..............71 513 Kč
HUSLENKY…………………..…….…………………10 630 Kč
ZDĚCHOV…….…………….….….…………………..29 607 Kč
HOVĚZÍ……………….………….…………………....62 663 Kč
online koleda*…………………….……….…...…….46 080 Kč
CELKEM …………………….………………………386 436 Kč
*Výsledek online koledy je k datu 27. 1. 2021. Na Tříkrálovou sbírku můžete
přispívat prostřednictvím ONLINE KASIČKY až do 30. dubna 2021

„KDYŽ SNĚHU NAPADNE NAD KOTNÍKY, HRÁVAJÍ S
MEDVĚDY NA ČETNÍKY…“
Kdo?
Naše
terénní
pracovnice
(sestřičky a pečovatelky). Jejich auta se proplétají mezi bariérami sněhu po úzkých cestičkách až na "konce světa."
Některé cesty jsou zapadané
sněhem, jiné namrzlé. Stane
se, že občas s autem zapadnou nebo se nevyhnou bouračce.
Prosím, mysleme na ně a na
všechny řidiče. Buďme ohleduplní a dávejme na sebe pozor!

ilustrační foto: Dana Haferníková

Z DENÍKU CHARITNÍ ŘIDIČKY
„Improvizace je naše hobby.“



Když zapadnete, nemůžete vyjet s autem a klouže vám to…
… vytáhněte gumové koberce a dejte je před kola.
Když potřebujete rychle oškrábat namrzlé sklo…
…použijte desinfekci. Rovnoměrně nastříkejte a po chvíli setřete.
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NAŠE NOVÁ VEDOUCÍ
Charitní pečovatelské služby a
osobní asistence
Dobří holubi se vracejí. A tak se
k nám po letech vrátila Dana
Haferníková. Nastoupila na pozici
Vedoucí Charitní pečovatelské
služby a osobní asistence. Co ji
přivedlo k práci v neziskovém sektoru, jaká by chtěla být vedoucí a
při čem si dobíjí baterky? To
všechno se dovíte na následujících
řádcích.

Jak
dlouho
pracuješ
v Charitě Nový Hrozenkov?
Skoro 2 měsíce :)

Nekecej…
Dobře. Už před 5 lety, jsem mohla
být 2 roky součástí „Domečku“
(Dům pokojného stáří) jako sociální
pracovník.

Co tě přivedlo k sociální
práci nebo spíše k práci v nezisfoto z archívu Dany Haferníkové kovém sektoru?
V době kdy jsem studovala zdravotní školu ve Vsetíně, tak mě začaly zajímat některé komplikovanější otázky. Přišlo mi, v nemocnici se všechno nevyřeší. Člověk je bio-psycho-sociální bytost a podle mě ke svému „zdraví“
potřebuje víc, než jen vyšetření a léky. Proto jsem začala studovat VOŠ
Caritas sociální a humanitární obor. Je to škola se širokým spektrem předmětů. V té době jsem poprvé vyjela na zahraniční praxi do Gruzie. Pracovala
jsem tam s vnitřně přesídlenými uprchlíky, kteří se museli kvůli konfliktu vystěhovat z Jižní Osetie a Abcházie. Pro mě nejen vzdělávací období, ale i
kreativní. Ujistila jsem se v tom, že je pro mě sociální práce a humanitární
pomoc to pravé.
 Proč si z „domečku“ odešla?
V domečku jsem trávila spoustu svého času. Pro klienty je Dům pokojného
stáří opravdu domov. Já jsem se snažila jim ten domov co nejvíce zpříjemnit.
Spolu s vedoucí služby jsme organizovali různé výstavy a přednášky. A protože nikdo můj zápal nebrzdil, tak jsem na chvíli potřebovala vypnout. Koupila jsem si letenku do Peru a domluvila si dobrovolnickou činnost na kafe
farmě a v hluboké džungli.
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Máš nějaké první postřehy a dojmy?
Z charity? Více odborných pracovníků – fundraiser nebo tvoje pozice PR,
což je příjemné, před tím jsme si to dělali všechno sami.

Jaká by si chtěla být vedoucí?
Jako vedoucí chci být nad věcí a mít pochopení. Pomoct naší společné Valašské misi. Být pracovníkem v sociálních službách, to není jen tak. Kdo někdy zkoušel pečovat o více lidí, pochopí. Je to úctyhodné řemeslo. Naše
práce není jen o vyplněných úkonech. Pro některé lidi jsme jediný kontakt za
celý den (korona/nekorona), takže je to často i o sdílení dojmů a zážitků.
Občas mi přijde, že se na nás, tady na těch pár dědinek, trošku zapomíná.
Náš terén je plný kotárů, to se nedá porovnávat s terénem ve městě. Proto
bych chtěla co nejvíce přiblížit tuto službu a její specifika v našem kraji nejen
široké veřejnosti.

Co pro tebe teď slouží jako restart? Při čem odpočíváš?
Několika denní chození po horách v různých obdobích, pěstování rostlin,
různé sporty, otužování…
Děkuju, že sis na mě udělala čas.
zpracovala: Eva Čechová

Využijte naši Sociální dopravu na cestu
k lékaři i na očkování!
Jste objednáni na očkování proti Covidu-19 anebo potřebujete k lékaři a
nemáte možnost, jak se tam dostat? Rádi Vám tuto službu zprostředkujeme. Nabízíme odvoz naším sociálním autem, včetně asistovaného doprovodu. Samozřejmě lze odvézt i osoby na vozíčku.

Více informací na telefonním čísle: 734 875 592
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POHÁDKA SE ŠTASTNÝM KONCEM
Bylo, nebylo, za sedmero horami a sedmero řekami v království Valašském
napadlo přes noc metr sněhu. Metr sněhu, to nic není, říkáte si. Ale
v království na ten metr sněhu nebyl nikdo připraven. Kočáry nemohli vyjet,
cesty byly zasypané sněhem a lidé zůstali doma uvězněni až do jara dokud
sníh neroztál. Tak… zazvonil zvonec, ale pohádka má jiný konec. Charitní
pečovatelky v terénu jsou připraveny. Každá z nich má v autě/„svém oři“ lopatu, kterou si ráno může odklidit sníh od auta, prohrabat cestičku ke klientovi nebo při kritickém zapadnutí si můžou lopatou vyházet sníh tak, aby vyjeli. Do jara čekat nemusejí. O dobrý konec se zasloužil eshop Exasoft, který Charitě Nový Hrozenkov daroval celkem patnáct teleskopických hliníkových lopat. Tímto jim Děkujeme!

foto: Dana Haferníková

„Jak je vůbec možné, že Karkulčina na lůžko upoutaná babička bydlela kdesi v hlubokých lesích a ne v nějakém domě pro seniory s pečovatelskou
službou?“
Robert Fulghum

Poradna sv. Rity: Nový Hrozenkov 504, Nový Hrozenkov (nově zrekonstruovaná poradna u hlavní silnice ve středu obce)
tel.: 728 324 494.
Ve dnech: pondělí 8:00-10:00 hod., středa 13:00-15:00 hod.
a čtvrtek terén (mimo poradnu) 10:00-12:00 hod.
SLUŽBA JE BEZPLATNÁ
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ilustrační foto: Josef Vrážel

PROJEKT UČÍME ONLINE ZAJISTIL CHARITĚ NOVÝ
HROZENKOV DESET NOTEBOOKŮ
V průběhu několika let jsme mohli číst v novinách různé titulky na téma děti
a počítač. Z článků plných průzkumů a studií, jsme se dozvídali, jak malým
dětem vzniká závislost, chybí představivost, větší děti tloustnou, nemají
dostatek
zdravého
pohybu,
jsou
méně
společenští…
Hlavní
problém - počítač a jeho nadbytečná konzumace. Nesmíme ale zapomínat,
že každá mince má dvě strany, a tak s „kovidovou krizí“ a přesunutím školní
výuky online se můžeme podívat na tu stranu druhou.
Průzkumy uvedené na webu https://www.ucimeonline.cz/ tvrdí toto: 1/3 žáků
na 1000 školách nemá přístup k online vyučování (zdroj: šetření České
školní inspekce, duben 2020) a až 4000 dětí je doma v rodinách úplně
offline (zdroj: odhady organizace Člověk v tísni a Nadace OSF). Distanční
výuka se tak stává velmi nerovná. Právo na vzdělání má přece každý. Teď
ale má právo na vzdělání jen ten, kdo má počítač. Často se tak některé děti
nemohou výuky zúčastnit. Buď nemají počítač vůbec, nebo se o jeden musí
dělit s několika sourozenci.
Projekt Učíme online je projekt neziskové organizace Česko.Digital ve
spolupráci s dalšími komunitami, které se snaží prostřednictvím sbírky
počítačů těmto dětem pomoci.
Díky kladnému vyřízení žádosti, byla Charita Nový Hrozenkov obdarována
10 kusy vyřazených notebooků v dobré kondici, které jsou nyní zapůjčeny
dětem k online výuce. Držíme vám děcka pěsti, ať tu školu zvládnete!
Eva Čechová
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Charita Nový Hrozenkov hledá zájemce na pozici:
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/CE
Hledáme:






pracovnici/pracovníka s odbornou způsobilostí dle zákona 108/2006
Sb., nezbytné pro kvalifikaci sociálního pracovníka
zájem o sociální práci, kladný vztah k seniorům
organizační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost, schopnost týmové spolupráce
čistý trestní rejstřík
řidičské oprávnění sk. B

Náplň práce:







poskytování sociálního poradenství
metodické vedení sociální práce
provádění sociálního šetření v rámci regionu
podpora týmu pečovatelek
prezentace a propagace služby
stanovení a realizace plánu péče

Nabízíme:









pestrá, užitečná a smysluplná práce
přátelská atmosféra na pracovišti
další vzdělávání a seberozvoj
pracovní smlouva na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou
5 týdnů dovolené
věrnostní odměny
zázemí stabilní neziskové organizace působící již 28 let
nástupní mzda 24.000 - 25.000

Nástup:
 dle dohody

KONTAKTNÍ OSOBA: Mgr. Lucie Kašparová
Tel.: 734 891 156
E-mail: lucie.kasparova@nhrozenkov.charita.cz
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Ještě trochu Vánoc…
NÁVŠTĚVA Z INDONÉSKÉ AMBASÁDY
Třetí adventní neděli po obědě zastavila u zázemí terénních služeb v Novém
Hrozenkově dodávka z Indonéské ambasády. V kufru bylo několik balíků rýže, těstovin, olej, a spoustu dalších základních potravin, bez kterých se doma v kuchyni nikdo neobejde. Vše jsme nanosili pod náš charitní stromeček
v zasedací místnosti. Prostřednictvím ZOOM meetingu jsme se spojili se
samotnou ambasádou.
Paní ředitelka ambasády nám v úvodu popřála vše dobré, krásné Vánoce a
nový rok 2021. Mluvila o tom jak je pro ně důležité sdílení a předávání lásky
v jakékoli době. Poté nastal čas pro nás, k poděkování a symbolickému převzetí daru. Děkovali jsme Indonéské ambasádě a indonéské křesťanské
komunitě za potravinové balíčky. Ty potěšili třináct seniorů, rodin v nouzi a
matek samoživitelek. Pro seniory bylo možno navíc pořídit, díky osobnímu
přispění Laurencie Krismadewi, speciální ošetřovatelskou kosmetiku a vitamíny. Díky patří i kněžímu, otci Karolovi z farnosti Nový Hrozenkov, který
nám tuto pomoc zprostředkoval.
Samozřejmě nechyběla klasická debata mezi dvěma kulturami. Téma bylo
jasné: Vánoce. Směsicí časko-anglicko-indonéských slov jsme diskutovali o
11
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kapru, Popelce, kde se dá v Indonésii nejlépe potápět, o svíčkové nebo o
Karlu Gottovi. Nechyběl ani tradiční film Pelíšky. A že právě Pelíšky, naše
dvě země spojí doslova, jsme netušili. Vánoce máme za sebou a film Pelíšky
jsme si pustili skoro každý. Uvidíme jesti jste dávali pozor a tušíte odkud by
mohl být tento text: Ayo, mama jangan mama marah beta. Dia cuma dia
cuma cium beta. Nevíte? No tak se budete muset na ty Pelíšky podívat
znova
(nebo
použít
nápovědu
zde:
https://www.youtube.com/watch?v=W67kauJYyno), anebo vám to prozradíme. Jedná se o písničku Ajo Mama, která se objevuje hned na začátku filmu,
kdy pan Šebek (Miroslav Donutil) píše jídelníček a jeho syn hraje mrtvého
v posteli.
Tak za rok si popřejeme krásné Vánoce už v indonéštině. Selemat Natal!
Eva Čechová

ZPÁTKY DO MINULOSTI

foto: Dana Haferníková

Charita Nový Hrozenkov už toho zažila tolik, že při pohledu zpátky si
vzpomenete na zajímavé události a okamžiky. Příští rok naše organizace
oslaví krásných 30 let, při té příležitosti budeme určité hodně vzpomínat. My
jsme to ale do příštího roku nevydrželi a vzpomínáme už teď.
17. prosinec je pro Charitu Nový Hrozenkov významný den. V tento den
proběhly dvě důležité události.
V roce 2003 se uskutečnilo slavnostní otevření „domečku“ v Novém Hrozenkově. Dům požehnal při slavnostní mši svaté arcibiskup Graubner v malé kapli, která je součástí domečku. Budova byla ve vlastnictví Charity Nový
Hrozenkov už od roku 1998. Organizaci se ho v té době podařilo získat za
podpory obecního úřadu v Novém Hrozenkově.
Po rekonstrukci a slavnostním otevření byl „domeček“ určen pro 14 klientů
využívajících pobytovou službu V domečku byl umístěn i denní stacionář a
12
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zázemí pečovatelské služby. Za chvíli začal být dům pro všechny služby trochu těsný.
Po třech letech provozu se proto přemístila pečovatelská služba na
„Ingstav“. Pro denní stacionář byl vytipován nový dům v Halenkově (dnes
Víceúčelový charitní dům). Část finančních prostředků na rekonstrukci domu
v Halenkově byla získána z Adventního koncertu České televize pro Charitu
Nový Hrozenkov.

foto z archívu CHNH

Koncert proběhl o tři roky později ve stejný den (17. 12. 2006) v katedrále sv.
Víta. Atmosféra byla úžasná. Koncert moderovali společně paní Fisherová,
paní Kubišová a mistr Kačer, ten s námi vedl rozhovor. Účinkovali Schola
Gregoriana, komorní orchestr Quatro, dětské sbory Kantiléna a Radost. Bylo
to moc příjemné. Zvlášť když nás přijel podpořit celý autobus z Valašska. Po
ukončení koncertu se na nádvoří před katedrálou sv. Víta rozezněly Valašské písně. Na chvíli byla Praha naše. Moc ráda na to vzpomínám.

foto z archívu CHNH
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Další zajímavé „věci“ se děli na začátku roku 2001:

11. ledna 2001 -Tým z České televize přijel do našeho kraje poprvé natáčet
dokument z cyklu Co je to doma? Cyklus se zaobírá dětmi, lidmi s postižením a seniory. Režírovala ho Ljuba Václavová. Dohromady bylo natočeno 83
dílů v letech 1966-2002. Díl o Charitě Nový Hrozenkov se převážně věnuje
terénním službám, které se ze všech sil snaží pomoct lidem dožít život tam,
kde chtějí.
Dokument Jak neztratit domov ani ve stáří je „O lidech, kteří prožívají své
stáří sami, ale ne osamělí.“
11. února 2001 - Jak neztratit domov ani ve stáří byl poprvé odvysílán v
České televizi.
Pokud se chcete podívat na tento dokument i v roce 2021 máte možnost ho
shlédnout na facebooku Charity Nový Hrozenkov nebo na youtubovém
kanálu Charita Nový Hrozenkov.
Ing. Danuše Martinková
ředitelka CHNH

.

Denní stacionář Slunečnice má nový ceník služeb
platný od 1. 1. 2021.
Ceník je k dispozici ke stažení na webu
https://www.nhrozenkov.charita.cz/
Pro více informací kontaktujte
Mgr. Vojtěcha Petroše, vedoucího Denního stacionáře Slunečnice
na telefonním čísle 739 507 126.
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Pomoc srdcem a porozuměním
+ u vás doma i u nás
+ 365 dnů v roce
+ služby od A do Z
Zázemí Nový Hrozenkov
756 04, Nový Hrozenkov 504
 Ředitelka organizace
 Fundraising
 Public relations
 Pokladna

Tel.: 571 451 548
Tel.: 606 771 510
Tel.: 604 211 679
Tel.: 734 685 464
Tel.: 734 875 593

Terénní služby
Tel.: 571 410 087
 Charitní pečovatelská služba, Osobní asistence
o
vedoucí služby Tel.: 734 682 700
o
vedoucí provozu Tel.: 728 324 457
 Domácí zdravotní péče, Domácí hospicová péče
Tel.: 737 572 190
 LÁVKA – sociální rehabilitace
Tel.: 733 685 408
 Poradna sv. Rity - sociální poradenství
Tel.: 728 324 494
 Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek
Tel.: 730 190 401
Víceúčelový charitní dům Halenkov
756 03 Halenkov 191
 Denní stacionář Slunečnice
 Odlehčovací služba
 Pastorační asistence
 Sociální doprava (soc. autobus, minibus, soc. auto)
Dům pokojného stáří Nový Hrozenkov
756 04 Nový Hrozenkov 124
 Vedoucí Domu pokojného stáří
 Sociální pracovnice

Tel.: 571 420 135
Tel.: 739 507 126
Tel.: 603 717 454
Tel.: 605 779 129
Tel.: 734 875 592
Tel.: 571 429 676
Tel.: 603 717 454
Tel.: 734 435 459

Naše služby můžete finančně podpořit. Děkujeme vám!
číslo bankovního účtu: 627344851/0100
reditel@nhrozenkov.charita.cz
www.nhrozenkov.charita.cz
Hlavní partner – Lesy augustiniánského opatství s.r.o.
Charitní listy – vydavatel Charita Nový Hrozenkov,
756 04 Nový Hrozenkov 504
www.nhrozenkov.charita.cz
Zpracovala Eva Čechová, náklad 350 ks.

Příští Charitní listy vyjdou na začátku března 2021. Není-li uvedeno jinak, pochází fotografie
z archívu CHNH. Fotografie plní ilustrační funkci.
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