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NĚŽNÁ KRÁSA FUCHSIÍ V BUCHLOVICÍCH
Ve čtvrtek 8. července jsme se za horkého a slunečného rána vydali našim
charitním autobusem do Buchlovic. Na výlet jsme se těšili, ale zároveň jsme
měli trochu obavy, neboť předpověď slibovala ten den tropické teploty. Cesta
proběhla bez problémů a my jsme zamířili do zámeckého parku, kde probíhala každoroční tradiční výstava fuchsií. Mohli jsme obdivovat množství různých druhů těchto krásek, byli jsme překvapeni, kolik jich existuje. A protože
výstava byla i prodejní, tak si většina z nás odnesla některé kousky domů.
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Po květinových nákupech jsme se ještě příjemně ochladili ve stínech stromů
krásného zámeckého parku.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili na Velehradě, který je od Buchlovic jen
kousíček. Tady jsme všichni načerpali duchovní posilu v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého
Cyrila a Metoděje. I přesto, že
teploty opravdu dosáhly tropických hodnot, jsme vše zvládli
v pohodě. Myslím si, že výlet
se nám vydařil a podle ohlasů
na zpáteční cestě se líbil a
všichni byli spokojeni. Možná si
ho příští rok zopakujeme.
Budu se těšit, že se na některém z našich výletů potkám
třeba i s vámi!
Jana Němečková
Vedoucí sociální dopravy
Poradna sv. Rity: Nový Hrozenkov 504, Nový Hrozenkov (nově zrekonstruovaná budova 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

SLAVIT JE TŘEBA STÁLE!
A zvlášť, když je k tomu důvod.
A ten jsme měli a ne ledajaký.
Jednalo se o krásné kulatiny naší uživatelky Anny. Zazpívali
jsme si, popřáli a předali malou
pozornost. Uživatelka Anna byla
moc potěšená a svou radost dávala celý den najevo. Přinesla
s sebou také pohoštění pro
všechny přítomné. Jedlo se a
pilo a veselo bylo…
Judita Grycmanová
zástupce DSS
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KÁCENÍ MÁJE ZALITÉ SLUNCEM
První červnový den jsme v Halenkově ve stacionáři Slunečnice oslavili tradičním kácením máje. Jelikož jsme celý měsíc májku bedlivě hlídali, zdobila
nám zahradu až do konce května a tudíž jsme ji mohli obřadně pokácet. A
ke kácení máje samozřejmě patří dobré jídlo
a veselá hudba. Koláče
a slané pečivo jsme
s klienty upekli předešlého dne a veselé písničky, které jsme si
všichni s chutí zazpívali, nám zahráli pánové
Lukáš Koňařík a Jiří
Orság. I počasí nám
přálo a umocnilo veselou a přátelskou atmosféru hřejivými paprsky
slunce. Prostě dokonalý den!
Zuzana Lysá

SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ –
25.ČERVENCE
„Já jsem s tebou po všecky dny.“ (srov. Mt 28,20)
Tímto mottem se papež František jako římský biskup a senior na vás obrací
u příležitosti prvního Světového dne prarodičů a seniorů.
„Celá církev je vám nablízku – lépe řečeno je nám nablízku: má o vás starost, má vás ráda a nechce vás nechat samotné.“
„Nezáleží na tom, kolik je vám let, jestli ještě pracujete nebo už ne, jestli jste
zůstal sám nebo máte rodinu, jestli jste se stal prarodičem v mladším nebo
v pozdějším věku, jestli jste ještě samostatný nebo už potřebujete asistenci;
protože neexistuje vek odchodu do penze od úkolu hlásat evangelium, od
úkolu předávat tradice vnukům. Je třeba se vydat na cestu a především vyjít
ze sebe a začít něco nového.“
Charita Nový Hrozenkov se přidává k poselství tohoto Světového dne, děkuje za vaše modlitby a přeje vše dobré.
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Modlitba k prvnímu světovému dni prarodičů a seniorů
25. července
Děkuji ti, Pane, za útěchu tvé přítomnosti:
i v časech osamocení
jsi ty mou nadějí a důvěrou,
jsi mi skálou a útočištěm od mládí!
Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu
a požehnal mi dlouhým životem.
Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí,
za sny, které se v mém životě již splnily,
i za ty, které mě teprve čekají.
Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti,
ke kterému mě voláš.
Dej mi, Pane, více víry,
učiň mě nástrojem svého pokoje,
nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já,
jak nepřestávat snít
a o tvých divech vyprávět novým generacím.
Chraň a veď papeže Františka a církev,
aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa.
Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět,
aby se utišila bouře pandemie,
chudí došli útěchy a skončily se války.
Podpírej mě v mé slabosti
a pomáhej mi žít naplno
každý okamžik, který mi dáváš,
v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny až do konce věků.
Amen.
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TAK JSME SE ZAS
SEŠLI…
Všichni, kteří měli chuť
a čas, vyrazili 11. června
na setkání seniorů. Místo
aut tentokrát pro obyvatele
Velkých Karlovic, Karolinky
a Nového Hrozenkova přijel
nízkopodlažní autobus. Koráb, jak autobus ještě před
cestou překřtila pečovatelka
Maruška, plul až na samé
konce údolí a do svých útrob pouštěl další a další pasažéry. Mohli jsme se
tak pořádně porozhlédnout po kraji, projeli jsme Poďtatým, Leskovým, Miloňovem, Jezerným i Kobylskou. Když ručička na hodinách začala ukazovat
několik minut před půl čtvrtou, dorazili jsme do naší cílové stanice – do Halenkova ke Kostelu Povýšení svatého Kříže. Mši sloužil P. Ján Rušín. Ten
posvětil i naše nová auta. Potom se konvoj vydal do sídla naší organizace
v Novém Hrozenkově, kde bylo pro všechny přítomné připraveno občerstvení. Při vychutnávání kávy a chlebíčku jsme si mysleli, že už to nemůže být
lepší, ale ono bylo. Vedoucí pečovatelské služby vzala do ruky harmoniku,
její sestra housličky a děti se ujaly zpěvu. My jsme z nich nemohli spustit
oči, tak moc jim to šlo. S úsměvem na tváři jsme se pohupovali do rytmu
a postupně se přidávali jeden po druhém. Až se náš zpěv rozléhal celým
domem. Jak už jsme jednou začali zpívat, nemohli jsme přestat. Jenže den
se nenávratně chýlil ke konci. Slunce nenápadně zapadalo za obzor a naše
pečovatelky pomalu odvážely seniory do jejich domovů. Byl čas se se všemi
rozloučit, popřát hezký
zbytek dne a vše uklidit.
N závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli
na přípravě setkání, díky
vám jsme si to totiž užili
ve velkém stylu.
Eva Čechová
Na setkání seniorů otec Ján
požehnal i naše nová auta.
Děkujeme!
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JAKÉ TO BYLO NA BESEDĚ – VSTOUPILA NÁM DO
ŽIVOTA DEMENCE?
Očekávala jsem, že se budu nudit, usnu nebo budu nekonečné hodiny poslouchat odborné tlachání, které mi nebude dávat smysl. Mohu říct, že opak
byl pravdou. Forma besedy mě překvapila. Mezi odbornými fakty se to totiž
hemžilo informacemi „ ze zákulisí“ z běžného života, tak jak to doopravdy je.
Hlasy Lenky Vráželové a Evy Slováčkové nás provázely hodinu a půl
z jednoho tématu do druhého, ani jsme si neuvědomili, že už uběhlo tolik času.
Bylo mi líto, že jsme se sešli na besedě v malém počtu. Přitom neurodegenerativní onemocnění a demence je čím dál větším tématem ve společnosti.
Na následujících řádcích jsem připravila obecné informace a tipy na filmy,
kterými bych vás chtěla nalákat na další dvě přednášky, které proběhnou
na podzim v podobném duchu. Sledujte náš facebook, web nebo Charitní
listy, aby vám přesný termín neutekl. Ale hlavně PŘIJDŤE!

„Víte, koho se týká neurodegenerativní onemocnění?“
Demence se sice vyskytuje většinou u lidí starších 65 let, ale netýká se jen
seniorů, může postihnout i čtyřicátníky. Nejmladšímu pacientovi v ČR je 35
let. Častěji demencí trpí ženy. Výskyt demence se trvale zvyšuje, a to i
v důsledku stárnutí populace.
I co se týká počtu nemocných, nejsou statistiky úplně přesné. Ve společnosti
totiž trpí demencí mnohem více lidí, kteří nejsou diagnostikováni. Je to díky
tomu, že v počáteční fázi si člověk příznaky neuvědomuje, často jsou zaměňovány za chvilkovou zmatenost, únavu, nepozornost, roztěkanost.
Mozek nemocného člověka šálí. Ten totiž neregistruje zhoršování své paměti, dochází ke zkreslení úsudku. Častokrát se cítí pořád stejně, i když okolí
už vnímá, že se s nemocným něco děje.

VAROVNÉ PŘÍZNAKY:
1. Poruchy paměti – zapomínání je častější, nemocný si často nevzpoméně na zrovna vyřčenou větu, hledá věci aj.
2. Problémy s vykonáním běžných činností – člověk si nachystá vodu
na úklid, ale už nevytře podlahu, něco odvede jeho pozornost jinam
3. Problémy s řečí – používání nesmyslných slov, zaměňování významů
4. Časová a místní dezorientace
5. Špatný nebo zhoršující se racionální úsudek
6
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6. Problémy s myšlením – nezvládá mentálně náročnější úkony, které dříve zvládal – použití platební karty, nalezení kontaktu v telefonu,
zvládnutí obsluhy domácího spotřebiče
7. Zakládání věcí na nesprávné místo – klíče do ledničky, hrnce
ve skříni s oblečením
8. Změny v náladě nebo chování – náhlé změny nálad, které jedinec
nedokáže regulovat (pláč, hněv)
9. Změny osobnosti – podezíravost až paranoia, ustrašenost a úzkostnost, strohost a přísnost
10. Ztráta iniciativy – člověk se stává pasivní a přestává vykonávat i dříve
oblíbené činnosti, vyžaduje intenzivní motivaci a povzbuzování
Důležité je onemocnění objevit v počáteční fázi, i když se demence nedá vyléčit, lékaři ji dokážou pomocí léků zpomalit. Pokud se u vás nebo vašich
blízkých objeví některé z následujících příznaků, obraťte se raději na svého
praktického lékaře, který Vás odešle dále na vyšetření k neurologovi nebo
psychiatrovi.

„Nebojte si říct o pomoc“

Pordana sv. Rity poradí:
 na co máte nárok při péči o svého blízkého – pomůžeme Vám
s administrací příspěvku na péči, pomůžeme Vám se zorientovat se
v pomůckách pro vašeho blízkého, využit dlouhodobé ošetřovné a
ostatní příspěvky,
 kdo vám s touto péči může pomoct – pomůžeme Vám nastavit takovou
kombinaci péče, abyste mohli zvládnout péči, rodinu i práci.
 co dělat, když už nemocný nebude moct rozhodovat, možnosti zastupování, opatrovnictví - objasníme Vám všechny možnosti, jak pomoci
Vašemu blízkému rozhodovat dle svých schopností v jednotlivých fázích nemoci
 využití komplexu služeb – přiblížíme Vám služby, které lze využít společně, tak aby bylo možné co nejdéle zachovat samostatnost a ovlivnit
tak kvalitu života
 po předchozí domluvě Vám pomůžeme nastavit domácnost blízkého
tak, aby se mu co nejdéle dařilo fungovat tam, kde je zvyklý a stalo se
bezpečným místem
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„Nikdy není pozdě na to začít se zdravým životním stylem!“
Riziko vzniku neurodegenerativního onemocnění můžeme snížit zdravým
pohybem, stravou a spánkem.
Ale hlavně a to je důležité, zaměstnávejme svůj mozek. 
nadšená posluchačka
Přednášky na téma demence a Alzheimerova choroba pro širokou veřejnost můžeme
pořádat díky projektu Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Lentilka pro dědu Edu
– Knížka nejen pro děti o Alzheimerově
chorobě
Jde o vůbec první ztvárnění Alzheimerovy choroby v české
literatuře pro děti. Příběh je napsaný lehce, citlivě a s humorem. Harmonické soužití několika generací narušuje pouze
jedno, velká zapomnětlivost dědy Edy. Zprvu si všichni myslí, že je to skleróza, která patří k věku, ale posléze se zjistí,
že dědeček trpí Alzheimerovou chorobou. Malý čtenář čte,
aniž by byl poučován, a na pozadí vyprávění si uvědomí, že
takový problém existuje, nebo to dokonce už možná zná ze
svého okolí. Vyprávění mu pomůže v nahlížení na tuto nemoc a v umění s takto nemocnými lidmi jednat.

TIPY NA FILM:
 Daleko od ní
o Film vypráví o manželském páru, jehož fungování naruší Alzheimerova choroba.
Tiché soužití Fiony a Granta se rozpadá v okamžiku, kdy žena, jež trpí množícími se
poruchami paměti, dobrovolně odchází do domu s profesionální péčí.

 Pořád jsem to já
o Uznávaná profesorka lingvistky Alice Howardová má tři dospělé děti a je šťastně
vdaná. Bohužel do jejího života vstoupí Alzhaimerova choroba. Ta se zezačátku projevuje zapomnětlivostí, chvilkovou ztrátou orientace. Alice pomalu přichází o svoji
osobnost a je nucena přehodnotit nejen svůj vztah s manželem, ale i své představy o
tom, kdo je a jaké je její místo v tomto světě.

 Život s Alzhaimerem
o Dokument České televize, který pojednává o životě s neurodegenerativní chorobou. Soustředí se výhradně na všední život čtyř rodin, které se o své blízké starají ve
svém domácím prostředí. Ukazuje, že jakkoli je to těžké, tak za určitých podmínek se
s Alzheimerem dá žít.
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STACIONÁŘ NA CESTÁCH
Léto je v plném proudu, mše svaté u nás ve stacionáři jsou teď jen poskrovnu, tak jsme se spolu s uživateli rozhodli, že se mše svaté budeme účastnit
v kostele. A že si k tomu dáme ještě nějaký malý výlet.
Vybrali jsme si kostel sv. Jana Křtitele v Novém Hrozenkově, kam se dopravujeme na 8 hodinu ráno. Zůstaneme pak ještě na tiché adoraci, abychom
zde Bohu odevzdali vše, co bylo, poděkovali za vše, co nás těšilo a předložili
mu vše, na čem nám záleží. Po mši svaté nás otec Dušan přicházívá
pozdravit až k autu a popřeje nám vždy krásný den a požehnané cesty.
Po mši svaté hned vyrážíme na pouť. Jednou to bylo ke zvonici Nejsvětější
trojice v Uherské, kde jsme se shodou okolností potkali s pracovníky a uživateli našeho Domečku. Podruhé jsme
se podívali ke kapličce Panny Mari
ve Stanovnici a jindy zase do krásného dřevěného kostela Panny Marie
Sněžné ve Velkých Karlovicích.
Všichni máme z těchto společně
strávených chvil radost a hezké
vzpomínky. A že nám to léto ještě
nekončí, těšíme se na další radostná
putování.
Judita Grycmanová, zástupce DSS
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VÝŽIVNÉ MEZI MANŽELY
Dotaz: Dobrý den, jsem vdaná, můj manžel má
daleko větší příjem než já. Jak je to prosím
s výživným mezi manžely.
Úpravu institutu výživného mezi manžely jsme mohli
dříve nalézt v zákoně o rodině - zákon č. 94/1997
Sb., o rodině. V současně je právní úprava obsažena v rámci občanského zákoníku - zákon č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„občanský zákoník“), a to konkrétně v ustanovení §
697
občanského
zákoníku.
Pokud se týká vyživovací povinnosti mezi manžely,
tak tito mají ze zákona právo na stejnou hmotnou a kulturní úroveň, konkrétně na stejnou hmotnou a kulturní úroveň, jak je uvedeno v ustanovení 697
odst. 1 občanského zákoníku, které stanoví, že: „Manželé mají vzájemnou
vyživovací povinnost v rozsahu, který oběma zajišťuje zásadně stejnou
hmotnou a kulturní úroveň. Vyživovací povinnost mezi manžely předchází
vyživovací
povinnosti
dítěte
a
rodičů.“
Předpokladem pro formální uplatnění vyživovací povinnosti mezi manžely je
situace, kdy jeden z manželů není schopen zajišťovat své potřeby, nebo situace, kdy sice oba manželé jsou schopni zajišťovat své potřeby, ale v rozdílné míře.
Pojem výživné neznamená pouze zajištění stravy pro druhého manžela.
Tento pojem zahrnuje i zabezpečení ošacení, zdravotní péče, kulturního
či sportovního vyžití, jakož i bydlení druhého manžela.
Samozřejmě v rámci výživného mezi manžely nejde vždy jen o případ,
kdy má manžel vyživovací povinnost ke své manželce, což se však v dnešní
době objevuje nejvíce, protože ať chceme nebo ne, i když v dnešní době
existuje mnoho soběstačných, a i více výdělečných žen, pořád převládají
s vyššími výdělky muži. Důvodem je jednak skutečnost, že ženy dosahují
na stejných pracovních pozicích menších výdělků, ale hlavním důvodem je
skutečnost, že v převážně většině případů ženy pečují o děti a tím pádem
nemohou po dobu mateřské a rodičovské dovolené vykonávat, alespoň ne
ve větší míře, aktivní výdělečnou činnost. Vyživovací povinnost může být
ovšem
i
ze
strany
manželky
vůči
svému
manželovi.
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A na kolik má druhý z manželů nárok? Je to jednoduché, manželé, dokud
trvá jejich manželský svazek, mají nárok každý na jednu polovinu finančních
prostředků, které každý měsíc přibudou do jejich pomyslného společného
rodinného balíku. Tato jedna polovina se stanovuje následovně. Z výdělku,
kterého oba manželé dosáhnou za příslušný kalendářní měsíc, je nejprve
třeba odečíst nutné výdaje v podobě bydlení aj. Na zbývající peníze mají
manželé k pokrytí svých potřeb nárok rovným dílem.
Eva Slováčková
Sociální pracovnice – Poradna Svaté Rity

NA ČTRNÁCT DNÍ POUTNÍKEM
21. července 2021 jsem si sbalila
svých pár švestek, k tomu přibalila dvě
kamarádky Kláru a Markétu a vydala se
do neznáma.
„Svatojakubská pouť neboli Camino
de Santiago má dlouhou tradici.“
Santiago
de
Compostela
patří
k nejznámějším křesťanským poutním
místům. V místní katedrále jsou uloženy ostatky sv. Jakuba Většího.
Sv. Jakub zemřel mučednickou smrtí
v Jeruzalémě, kde byl i pohřben. Později byly jeho ostatky přeneseny
do Španělska a pohřbeny na tehdy pustém místě. Místo bylo několik staletí
ztraceno. Podle legendy byl hrob
s pravděpodobnými ostatky sv. Jakuba
nalezen 25. července 813 a říká se, že
na toto místo ukázaly zářící hvězdy (proto název Santiago de Compostela –
„sv. Jakub v hvězdném poli“).
Úplně první poutník, který se vydal k hrobu sv. Jakuba, byl král Alfonso II.
Ten v 9. století n. l. vyšel z města Ovieda a 320 km putoval přes hory, řeky,
rokle až do samotného cíle – Santiaga (dnes se cesta nazývá Camino primitivo). I my jsme se vydaly po této cestě. Král Alfonso II. nám tak vlastně
prošlápl cestu.
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„Hřebenataka svatojakubská – mušle, která poutníka provází po celou
jeho cestu.“
Poutnické cesty jsou proslulé svým dobrým značením. Poutník na cestě sleduje buď žluté šipky, nebo svatojakubskou hřebenatku, mušli, která je jedním ze znaků poutě. Předtím, než se poutník vydá na cestu, nechá si vystavit credencial – poutnický pas. Do něho pak po celou dobu putování sbírá
razítka. Credencial slouží k prokázání, že poutník ušel alespoň 100km a může si nechat vystavit potvrzení compostelu. Bez credencialu, vás většinou
neubytují v albergue – ubytovně pro poutníky, zároveň si v restauraci neobjednáte poutnické menu.
„Do Santiaga vede nekonečno cest, žádná není stejná, každý jde po té
svojí.“
Můžete se dočíst, že některá z cest je náročnější, jiná je zas přeplněná
poutníky a tak dále… Vždycky ale záleží na samotném poutníkovi, jaká jeho
cesta bude. Ani naše trio nešlo stejnou cestu. Markéta měla několik dní nateklý nárt a dost puchýřů, mně v půlce cesty natekla achilovka, neměly jsme
stejně těžké batohy, a hlavně, každý byl v jiném rozpoložení mysli. Na začátku pochodu jsem byla často nervózní a dost věcí mi bylo nepříjemných.
Kde budeme spát? Co budeme jíst? Dojdeme to vůbec? Postupem času
jsem se uklidnila. Vždyť o co tady jde, ve výsledku je to jedno, kolik za den
ujdeme, jestli bude místo v ubytovně, kilometry nám neutečou a není kam
spěchat. Začala jsem postupně objevovat tu svoji cestu, po které jdu a která
mě vede. Začala to být opravdová po – ho – da se vším všudy. Většinou
jsme vstaly před půl osmou, v klidu jsme si poležely a vyrazily. Ostatní byli
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už dávno na cestě, tak jsme měly všechno pro sebe – koupelnu, kavárnu,
cestu… Zastavovaly jsme se uprostřed cesty a větraly zpocené rozmočené
nohy na slunci. Dobře jsme jedly, hrály karty a odpočívaly. Večer jsme uléhaly s bolestí, ale ráno vstávaly svěží, jako bychom nic neušly. Chvíli jsem
doufala, že nebude konec, a my se nikdy nezastavíme.
„Svatojakubská pouť končí, ale pouť životem pokračuje, žluté šipky
nás vedou dál…“
Najednou to bylo za námi, celá ta cesta, tolik kilometrů. Stály jsme před katedrálou sv. Jakuba, spolu s ostatními lidmi. Chtěla jsem si zrekapitulovat
všechny zážitky z minulých dvou týdnů. Bylo jich tolik, že jsem si nedokázala
vybavit žádný konkrétní. Jako kdyby se to vůbec nestalo a minulé dva týdny
neexistovaly. Na mši do Katedrály sv. Jakuba jsme se nedostaly, rychle byla
zaplněná kapacita, nastavená koronavirovými opatřeními a my jsme zůstaly
stát v řadě před zavřenou branou. „No nic, musíte jít ještě jednou“, smějeme
se všechny tři a vyrážíme do našeho náhradního chrámu – restaurace. Pouť
zakončujeme sangriou a paellou. Přece jen důležitější je cesta, než samotný
cíl. Vždyť tradiční obejmutí sochy sv. Jakuba, navštívení katedrály, vystavení
compostely je pouhý moment v nekonečném putování životem. Další ráno
se tedy se Santiagem loučíme, konec přišel, my ale jdeme dál … za obzor,
tam, kde nedohlédneme, co nás čeká…
„Pelegrino cuanto más largo es el camino mas corto parece Camino
de Santiago.“
„Poutníče,

čím je delší tvá cesta, tím kratší se zdá Savtojakubská pouť.“
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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| Ing. Danuše Martinková
 Získávání financí pro projekty, péče o dárce| Bc. Lucie Oriňáková
 Public relations| vztahy s veřejností| Eva Čechová
 Pokladna| Dana Ohryzková

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| Bc. Dana Haferníková
Tel.: 734 682 700
o vedoucí provozu| Bc. Zdeňka Kopecká
Tel.:728 324 457
 Domácí zdravotní péče, Domácí hospicová péče| Jarmila Škarpová Tel.: 737 572 190
 LÁVKA – sociální rehabilitace| Barbora Krutilková
Tel.: 733 685 408
 Poradna sv. Rity - sociální poradenství| Eva Slováčková
Tel.: 728 324 494
 Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek| Zdeněk Plánka Tel.: 730 190 401
 Pastorační asistence| Bc. Marie Fedorová
Tel.: 605 779 129
Víceúčelový charitní dům Halenkov
756 03 Halenkov 191
 Denní stacionář Slunečnice| Mgr. Vojtěch Petroš
 Odlehčovací služba |Marie Surá
 Sociální doprava – soc. autobus, minibus, auto| Jana Němečková

Tel.: 571 420 135

Dům pokojného stáří Nový Hrozenkov
756 04 Nový Hrozenkov 124
 Vedoucí Domu pokojného stáří| Marie Surá
 Sociální pracovnice| Bc. Eva Kameniczká

Tel.: 571 429 676

Tel.: 739 507 126
Tel.: 603 717 454
Tel.: 734 875 592

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 září 2021. Není-li uvedeno jinak, pochází fotografie z archívu
CHNH. Fotografie plní ilustrační funkci.
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