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„Neodpírej dobrodiní těm, kteří ho potřebují,
je-li v tvé moci je prokázat.“
Kniha Přísloví 3,27

Vážení přátelé,

prožili jsme opět rok plný zvratů.

Těšili jsme se na Tříkrálovou sbírku, ale ta musela být zrušena. I tak nás potěšilo, že si
lidé našli cestu jak přispět na dobrou věc. Vybralo se 397 029 Kč. Co se nám podařilo,
bylo prostřednictvím vedoucích tříkrálových skupinek napsat pozdrav – požehnání
na dveře domů obyvatel naší oblasti. Setkali jsme se s milou odezvou.
Na jaře byla situace stále těžká. Kolem nás „odcházelo“ plno klientů, přátel, známých,
které jsme často potkávali. Povzbuzením pro nás bylo, že se po těžkém průběhu této
nemoci vrátil z nemocnice arcibiskup Jan Graubner a také kněz jedné z našich farností. Potěšily nás opět dopisy plné naděje.
K MDŽ a ke Dni matek nám firma, která dříve poskytla finanční dar, přivezla plné
auto květin. Jiná zase několik krabic kávy a kávovar.
Abychom se také vzájemně povzbudili, přenesli jsme se jednu polední přestávku na
pláž. Přestože těsně před tím napadl sníh, nic nebránilo tomu dát na sebe letní šaty,
klobouk a lehnout si na pomyslnou pláž. Alespoň tak jsme měli jednu milou vzpomínku, ke které jsme se vraceli a posílali fotky na všechny strany. Měly úspěch.
Pak už to vypadalo, že se dostáváme do lepších časů. Začalo se jezdit charitním autobusem na výlety s našimi klienty, přidávali se i senioři z okolních obcí a také z blízkých
organizací. Vždy ho rády využily. Nastala doba setkávání s klienty z terénu, ale také
na „domečku“ v rámci zahradní slavnosti.
Podzim opět přinesl postupné zhoršení situace, a tak jsme se museli rozloučit s myšlenkou, že tentokrát adventní koncert vyjde. Už druhý rok jsme to smutně oznamovali našim příznivcům. Adventní koncert byl poprvé v roce 2002 a od té doby se bez
něj žádný advent neobešel.
Přesto na „domečku“ společně pracovníci s klienty prožili krásné předvánoční posezení. A do terénu putovala od nás krásná přání od naší milé Lidunky Vaškové, která
nám je již řadu let maluje a s manželem chystá.
V závěru jsme pak všichni s nadějí vyhlíželi lepší rok 2022.
Chtěla bych poděkovat kolegům na všech našich místech za úžasné pochopení, jak
pro své klienty, ale také pro své kolegy. Doba přinášela spoustu změn, na které se
muselo rychle reagovat. Jen díky důvěře, vzájemnému pochopení a obětavosti jsme
vše mohli zvládnout.
Děkuji také našim příznivcům za podporu ve všech formách. Dodávalo nám to sílu jít
dál a vydržet. Děkuji a přeji hodně zdraví a klidnější dobu.
S úctou
Danuše Martinková, ředitelka

„Žádné dílo lásky se Bohu nelíbí více než služba nemocným. Kdo slouží
nemocným, nese zřejmé znamení předurčení pro nebe. Nemocní jsou zřítelnice
oka a srdce samotného Boha. To, co děláte pro nemocné, děláte pro samého
Boha. Kdo slouží nemocným, slouží Kristu Vykupiteli.“
Sv. Kamil de Lellis,
patron Domácí hospicové péče Charity Nový Hrozenkov
V těchto dnech prochází lidstvo velikou zkouškou. Mnozí jsou plni obav, mají strach
o sebe i své blízké. Někteří možná i reptají – jako izraelský lid, když jej Mojžíš vyváděl
z egyptského otroctví. Domnívám se, že jsou ale mnozí lidé právě v těchto dnech
vnímavější a otevírají se úvahám o smyslu svého života. Vidí křehkost a zranitelnost
moderní civilizace, která se ještě před pár týdny zdála neotřesitelná, aby se téměř ze
dne na den propadla do krize, jejíž konec je v nedohlednu. Tito lidé potřebují slyšet,
že Bůh na nás nezapomněl, že je s námi a pomáhá nám. V událostech, které prožíváme, nás vybízí k větší vnitřní svobodě, chce, abychom se oprostili od přílišného
lpění na hmotných věcech, které jsou sice důležité, ale zůstávají pouhým prostředkem k životu, ne jeho cílem. Tím je Bůh sám. A velkorysá a nezištná služba mnoha
profesionálů (zdravotníků, sociálních pracovníků, hasičů, prodavaček…) i dobrovolníků (šijících ústenky, roznášejících nákupy a jídlo seniorům…) ukazuje, jaká cesta
k němu vede – nezištná láska k bližnímu. Prožívat nejen dějiny, ale i svůj vlastní život
a to, s čím se aktuálně každý z nás potýká, znamená být člověkem skutečné naděje.
Naděje, která zahání strach, i ten z koronavirové pandemie. Neboť pro takového člověka platí slova sv. Pavla: „Těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému.“
(Římanům 8,28)
Jan Balík, generální vikář pražské arcidiecéze

LEDEN 2021
„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“
Albert Einstein

NETRADIČNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Malí koledníci v dlouhých bílých halenách, papírové korunky a charitní kasičky. Přinášení Božího požehnání „Christus Mansionem Benedicat“, což v překladu znamená
„Kriste, požehnej toto obydlí“, dům od domu. Toto jsou hlavní atributy staré lidové
tradice tříkrálového koledování. Covidovou situací však bylo vše ohroženo. Nejistota
se nás držela zuby nehty. Budou moci koledníci obejít všechna údolí a kopečky, nebo
zůstanou doma? Kdo přinese lidem požehnání? Kde všude rozmístit kasičky? Co když
nám lidé nepřispějí?
Nakonec se celá Tříkrálová sbírka odehrávala formou statických kasiček, které jsme
rozmístili na veřejná místa a čekali 24 dní. Bylo to napínavé. Během následného rozpečeťování se nás zmocnil překrásný pocit. Lidé si nás našli. Nezapomněli. Sice se nevybralo tolik co loni, ale to co se vybralo je úžasné, ta obrovská podpora lidí je neskutečná.
Lidé přispívali také pomocí online brány www.trikralovasbirka.cz, své finanční dary zasílali prostřednictvím bankovního převodu, pomocí QR kódu či darovacích esemesek.
Leden 2021
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Z výtěžku sbírky jsme podpořili provoz Domu pokojného stáří a část výtěžku putovala
k rodinám, které se dostaly do problematických situací, jako je nemoc nebo nepředvídatelná událost.
O veledůležitou věc, na kterou lidé našeho regionu každoročně čekají, však nepřišli.
Žehnání domů se ochotně ujali vedoucí skupinek, kteří tak trochu tajně v civilu prošli
celé území, aby nadepsali každé dveře čerstvým nápisem K†M†B†2021.
Ivana Hlaváčová

Já jsem až do nedávna neměla tušení, jak moc toto malé gesto udělalo lidem radost. Na začátku léta jsem na zastávce potkala staršího pána. Když se dověděl, že
pracuji v Charitě Nový Hrozenkov, stočil hovor k Tříkrálové sbírce a povídá: „Letos
to byla taková koleda na klik co? Všechno bylo online – Tři králové, koleda, poděkování, i přispět se dalo na internetu. Mně to všechno ukazovala vnučka… Víte, co
mě dojalo nejvíc? To tradiční požehnání nade dveřmi. Myslel jsem, že když nebudou
chodit koledníci, nebudou se ani žehnat domy. Takže, když jsem šel po svátku Třech
králů z obchodu a uviděl jsem nade dveřmi čerstvý nápis K†M†B†2021, úplně mě to
zahřálo u srdce, děkuju vám za to!“
Eva Čechová
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VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2021
OBEC

ČÁSTKA

Velké Karlovice

51 921 Kč

Karolinka

30 917 Kč

Nový Hrozenkov

83 105 Kč

Halenkov, Huslenky

82 143 Kč

Zděchov

29 607 Kč

Hovězí

62 663 Kč

Online koleda
CELKEM

56 673 Kč
397 029 Kč

Leden 2021
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PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH
A ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCEK
Vedoucí: Jarmila Škarpová
Půjčující: Zdeněk Plánka
E-mail: sestra@nhrozenkov.charita.cz
Adresa: Halenkov 755
Mobil: 730 190 401
Náklady:

379 837 Kč

Výnosy:

437 787 Kč

V průběhu roku 2021 proběhlo:

241 zápůjček

Zapůjčením kompenzační nebo zdravotnické pomůcky z naší půjčovny chceme být
nápomocni k ulehčení života nemocného člověka v domácím prostředí, ke zvládání
každodenních běžných úkonů a k aktivizaci jak uživatelů služeb, tak i široké veřejnosti.
Pomoci chceme zejména v začátku zhoršení zdravotního stavu, kdy nemohou potřební čekat na často zdlouhavé vyřízení pomůcky přes zdravotní pojišťovnu. Velmi
důležité je také to, že zapůjčené pomůcky usnadňují péči těm, kteří péči poskytují
a potřebují svoje síly šetřit.
Nejčastějšími zapůjčovanými pomůckami jsou elektrická polohovatelná lůžka, kterých máme v současné době nemalý počet 46 kusů, invalidní vozíky, toaletní židle,
chodítka aj.
Velká poptávka v covidové době byla po oxygenerátorech a odsávačkách. Těší nás,
že i tyto speciální zdravotnické pomůcky jsme mohli nemocným zapůjčit a přispět
k tomu, aby mohli být dříve propuštěni z nemocnice a doléčit se doma.
Často totiž slýcháme, že domácí prostředí dělá zázraky. Dnes už i z vlastních zkušeností můžeme potvrdit, že je to naprostá pravda.
Jarmila Škarpová
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ÚNOR 2021
„Když chceš poznat člověka, podívej se na jeho práci.“
Johann Christoph Friedrich von Schiller

PODÍVEJ…
Našimi charitními službami prošlo mnoho klientů, každý se svým originálním životním příběhem. Mnoho lidí v našem regionu má svůj život spojený s vírou. Víra je
pro ně něco zásadního. Ráda vzpomínám na paní Ludmilu. Svou víru žila, nedávala
ji na odiv světu. Byla to klientka stacionáře. Potřebovala doprovázet, protože velmi
špatně viděla. Po příchodu do stacionáře chvilku trvalo, než si na nové prostředí
zvykla, ale brzy se v něm naučila pohybovat a našla si spřízněné duše. Rozpovídala
se i o svém trápení s očima a o možnosti operace, která by jí dle lékařů mohla pomoct. Když se jí ostatní ptali, proč operaci nezkusí, tak odpovídala, že má strach, že
přijde i o zbytky zraku. Přesto jí sem tam někdo z nás operaci, jako možné řešení
jejich problémů, připomněl. Asi po půl roce nám paní Ludmila řekla: „Příští týden
nepřijdu, jdu do nemocnice, mám termín operace.“ A s trochou nadsázky dodala:
„Jste mě vyhecovali, tak se modlete, ať to dobře dopadne. Ale uvidíte, jestli neuvidím!!!:))).“ S napětím jsme očekávali její návrat. Jednoho dne se objevila paní

ÚNOR 2021
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Ludmila ve dveřích stacionáře a řekla prostě: „Já vidím.“ A z uzdravených očí se
jí kutálely velké slzy štěstí. A nám taky. Už nepotřebovala doprovázet, byla téměř
soběstačná. A byla šťastná. Říkala, že je jako ten slepý z Bible, kterému byl navrácený zrak. A byla za to neskonale vděčná. Do stacionáře chodit nepřestala. Díky ní
nám nastaly dny úžasu. Nikdy jsem neviděla nikoho, kdo by se díval na svět jako
ona. Žasla nade vším a učila žasnout i nás. Dokázala se dlouze dívat na jeden květ,
ráda sledovala pohyb mraků na nebi, fascinovaly ji barvy. Na jedné procházce jsem
byla svědkem jejího rozhovoru s druhou paní: „Aničko, podívej, motýl.“ „No, motýl.“
„Podívej se, jak je krásně barevný.“ „No, vidím.“ „Aničko, ty se díváš, ale nevidíš…“
Paní Ludmila nás ještě dlouho učila dívat se na svět očima slepého, kterému byl
vrácen zrak. A nikdy nepřestala být vděčná. Bohu i lidem.
Marie Fedorová
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PASTORAČNÍ SLUŽBA
Pastorační asistent: Bc. Marie Fedorová
E-mail: marie.fedorova@nhrozenkov.charita.cz
Adresa: Nový Hrozenkov 504
Mobil: 605 779 129

POSLÁNÍ:

Pastorační asistent nabízí a zprostředkovává duchovní službu pro klienty i zaměstnance Charity Nový Hrozenkov. Vede s nimi rozhovory, zajišťuje kněze ke sloužení
mše svaté a k zprostředkovávání svátostí, organizuje duchovní obnovy a přednášky
pro zaměstnance, pro klienty zajišťuje poutě atd.

ÚNOR 2021
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DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE DOMA
Vedoucí zdravotního sektoru: Jarmila Škarpová
E-mail: sestra@nhrozenkov.charita.cz
Sociální pracovnice: Eva Slováčková
E-mail: eva.slovackova@nhrozenkov.charita.cz
Adresa: Nový Hrozenkov 504
Mobil: 737 572 190, 728 324 494
Telefon: 571 410 087
Počet klientů – u všech služeb:
Počet návštěv DZP:
Počet návštěv CHPS, OA:
Počet hodin CHPS, OA:

8
94
338
83

POSLÁNÍ:

Posláním Domácí hospicové péče Charity Nový Hrozenkov je pomoci nemocnému
a jeho rodině zvládnout nelehkou situaci spojenou s posledním obdobím života
člověka a umožnit nemocnému strávit tyto dny v jeho domácím prostředí v kruhu
blízkých. Poskytujeme zdravotní, sociální a duchovní péči a pomoc těžce nemocným, umírajícím a jejich rodinám v domácím prostředí. Důležitou součástí je také
doprovázení pozůstalých.

MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM POSKYTUJÍCÍ PÉČI A POMOC:

•
•
•
•
•

sociální pracovník
zdravotní sestry
pečovatelky a osobní asistenti
pastorační asistent
dobrovolníci

Nutná je spolupráce s praktickými lékaři a specialisty na léčbu bolesti, duchovními
i psychology. Zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pro klienta je bezplatná. Sociální služby jsou hrazeny klientem dle platného ceníku.
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BŘEZEN 2021
„Láska je jako karavanní tábor, nenajdeš tam nic, co jsi s sebou nepřinesl.“
perské přísloví

SLOVO

Antonín Sova
Jedno jedno slovo najít v pravý čas,
a uzdravit jím k smrti smutnou duši.
Najít, za horou když někdo čeká nás,
a uhodnout, kde srdce skrývá se a buší.
To slovo najde se však těžko proklatě:
být musí přesné, jako klíč, jenž v zámek vpadne.
Jen jednou v životě snad zázrak potká tě,
že zvíš, jak slovem uzdravit je snadné.

BŘEZEN 2021
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NĚKDY STAČÍ MÁLO
Jednoho dne za námi přišla paní Marie se synem. Chtěli se poradit a zjistit informace o možnostech pomoci naší služby DOMA pro manžela a tatínka pana Jaroslava.
Pan Jaroslav měl nevyléčitelnou nemoc a možnosti léčby už byly vyčerpány…
Paní Marie pronesla: „My chceme VÁS.“ Strohá věta vyjadřující velkou důvěru, potěšující a hlavně zavazující.
Prošli jsme možnosti pomoci, požádali jsme praktického lékaře o schválení péče
a nastavení paliativní léčby a domluvili se na první návštěvě u pacienta.
Paní Marie bydlela se svým manželem sama. Synové jí byli hodně nápomocni, ale
největší břímě péče bylo na ní. Pan Jaroslav ještě v této chvíli nebyl upoutaný na
lůžku, ale postupně síly ubývaly. Na konci této návštěvy jsme došli společně k tomu,
že paní Marie má především obavy, aby manžel netrpěl nesnesitelnou bolestí, aby
zvládla péči o něj a aby se měla v případě potřeby na koho obrátit o radu nebo konkrétní pomoc. Přicházeli jsme asi 3 týdny za panem Jaroslavem denně na návštěvu,
ta se týkala sledování bolestí a fyziologických funkcí, prevenci vzniku proleženin
a zejména podpory jak pacienta, tak jeho manželky.
Nebylo potřeba žádných ani odborně ani technicky náročných výkonů. Někdy
opravdu stačí málo. Pan Jaroslav pokojně zemřel za přítomnosti své manželky.
Slova paní Marie zněla: „Moc jste mně pomohli, protože jsem věděla, že vás mám
za zády, že mohu kdykoliv zavolat o radu nebo pomoc. Buďte dál, abyste mohli
pomáhat a být oporou dalším nemocným a jejich blízkým. Manžel se na sestřičky
vždycky moc těšil.“
Jarmila Škarpová
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DUBEN 2021
„Člověk nemůže žít bez lásky. Je sám sobě nepochopitelnou bytostí a jeho
životu chybí smysl, nepozná-li lásku, nesetká-li se s ní, nezakusí-li ji,
nepřivlastní-li si ji nějak a neprokazuje-li ji aktivně druhým.“
Jan Pavel II.

SOCIÁLNÍ DOPRAVA V ROCE 2021
Rok 2021 byl pro naši Sociální dopravu rokem docela složitým. Mysleli jsme si, že
po minulém roce, kdy nás v plné síle zasáhla covidová pandemie, se vše navrátí do
starých kolejí, ale skutečnost byla jiná.
Přišla další covidová vlna s různými zákazy a omezeními, které samozřejmě ovlivnily
naše výletování i v tomto roce.
Jakmile se opatření trochu uvolnila a bylo to jen trochu možné, hned jsme začali
plánovat, kam vyrazíme. První naše cesta vedla, jak jinak, na naši „srdcovku“, oblíbený Svatý Hostýn. Tento poutní výlet jsme do podzimu zopakovali ještě několikrát.
Nesmím zapomenout zmínit i velmi vydařený výlet do Buchlovic, kde jsme si za
hodně horkého počasí prohlédli v areálu zámecké zahrady krásnou výstavu fuchsií
(někteří si tyto krásky nakoupili i domů). Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili
DUBEN 2021
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na nedalekém Velehradě, abychom v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila
a Metoděje načerpali i trochu duchovní podpory a klidu. Výlet to byl opravdu vydařený a krásný. Stejně tak potěšil výlet na poutní místo Svatý Kopeček u Olomouce,
ten jsme uskutečnili ještě v teplém létě, v polovině srpna.
A protože se velké oblibě těší i putování na Slovensko na poutní místo Živčáková
na Turzovce, kde stojí nádherný kostel Panny Marie Matky Církve, tak jsme ani toto
místo nemohli opomenout. I přes komplikace, které ztěžovaly cestu na Slovensko,
jako například, že do země mohli přicestovat pouze naočkování lidé s platnou registrací, což samozřejmě obnášelo daleko více vyřizování a papírování než dříve,
jsme i tento výlet zopakovali vícekrát. Odměnou nám pak byla spokojenost našich
výletníků a klid, pohoda a síla, kterou jsme mohli načerpat na tomto krásném duchovním místě.
Náš speciální nízkopodlažní autobus využíváme nejen my k výletům s klienty, ale
i jiné organizace nebo ostatní Charity z okolí. Stejně tak tomu bylo i v tomto roce,
i když v menší míře než jindy. Například členy Sdružení postižených civilizačními
chorobami z Jablůnky jsme vyvezli na Hostýn, Domov seniorů ze Vsetína Jasenky do
Buchlovic a Domov pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm vyrazil na výlet dokonce
vícekrát. A v létě jsme, jako i minulé roky, opět vozili děti postižené SMA a svalovými dystrofiemi, které trávily prázdniny na táboře v Hostětíně. Díky našemu autobusu se děti mohly podívat například do ZOO v Lešné u Zlína. Není nad to, když vidíte
tu upřímnou radost v očích dětí.
I přes všechny těžkosti, které byly způsobené hlavně covidovou situací, jsme byli
schopni nějaké výlety uskutečnit, a jsme za ně vděčni. Vždycky nám to přinese něco
nového a neskutečně nás to obohatí a nabíjí energií do dalších dnů.
Jana Němečková
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SOCIÁLNÍ DOPRAVA
Vedoucí soc. dopravy: Jana Němečková
E-mail: socialnidoprava@nhrozenkov.charita.cz
Adresa: Halenkov 191
Mobil: 734 875 592
Telefon: 571 420 135

SOCIÁLNÍ AUTOBUS  
Pro poskytovatele sociálních služeb nabízíme k zapůjčení malý nízkopodlažní autobus s úpravou pro převoz buď 6 vozíčkářů nebo 16 cestujících na sedadlech. Pro
bezpečnost vozíčkářů se využívají podlahové upevňovací lišty a kotevní pásy vozíků
spolu s tříbodovým pásem vozíčkáře.
Dle počtu cestujících se po domluvě upravuje počet sedadel. Autobus má dvoje
dvoukřídlové dveře, u kterých jsou nájezdové vyklápěcí plošiny. Ukotvení vozíků
a úpravu sedadel zajišťuje řidič autobusu.

PŘÍKLADY VYUŽITÍ:

•
•
•
•
•
•

jedno či vícedenní zájezdy a výlety
kulturní a společenské akce
divadla, koncerty, výstavy, přednášky
církevní programy a návštěvy poutních míst
pobyty v přírodě, lázeňské, rehabilitační, léčebné pobyty
veletrhy, zoologické a botanické zahrady, hrady, zámky, termální koupaliště

SOCIÁLNÍ AUTO
Sociální auto slouží k přepravě osob, kterým cesta hromadnou dopravou dělá potíže a které nemají možnost vlastní dopravy. Auto je speciálně upravené, vhodné
i pro osoby na vozíku. V případě potřeby poskytujeme i doprovod na místo.

DUBEN 2021
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PRO KOHO:

•
•
•
•
•

pro lidi hůře pohyblivé
pro lidi na vozíku
pro rodiče s malými dětmi
pro starší lidi, kteří mají z cestování obavy
pro lidi ze vzdálených koutů vesnice

PŘÍKLADY VYUŽITÍ:

•
•
•
•
•

k lékaři, do nemocnice, na rehabilitace
do města, na úřady, na nákupy
do škol, za vzděláním
na hřbitov, do kostela
lázeňské, léčebné pobyty
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KVĚTEN 2021
„Láska je znovunarození.“
německé přísloví

JAK JSME STAVĚLI MÁJKU
Toho rána se nesla naším „domečkem“ příjemná atmosféra, jako každý den. Dnes
však byla jiná, plná očekávání, příprav, těšení se. Naším společným cílem bylo, tak
jako každý rok, postavit májku. Snídaně proběhla rychleji než obvykle, oblékli jsme
se a vyrazili na zahradu. Vítr sice silně foukal, ale sluníčko se hlásilo o slovo. David
nažhavil kytaru. Vše ostatní již bylo připraveno, takže jsme začali opravdu zvesela,
což vylákalo ven i některé „odpůrce“ venkovních akcí. Zdobilo se, zpívalo, dokonce
i tančilo. Nesměla chybět ani malá lahvinka, která se zavěsila do koruny májky. Pan
údržbář májku pečlivě osadil. Naším velkým úkolem tedy bylo dobře ji hlídat. A hádejte, na co jsme se všichni těšili? No přece, jak ji budeme na konci měsíce zase kácet
a zažijeme opět tu úžasnou nezapomenutelnou atmosféru. Ovšem pokud nás někdo
nepředběhne a neodnese nám ji…
Eva Kameniczká
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DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ
Vedoucí: Marie Surá, Mgr. Lenka Kopřivová (od 1. září 2021)
E-mail: lenka.koprivova@nhrozenkov.charita.cz
Adresa: Nový Hrozenkov 124
Mobil: 603 717 454
Telefon: 571 429 676
Kapacita DPS:

19

Počet uživatelů v průběhu roku 2021:

22

Náklady:

13 820 605 Kč

Výnosy:

13 818 896 Kč

POSLÁNÍ:

Posláním Domu pokojného stáří je umožnit seniorům, aby mohli dále prožívat plnohodnotný život bez narušení rodinných vazeb. Při péči uplatňujeme přístup zaměřený na klienta a jeho bio, psycho, sociální a spirituální potřeby ve všech fázích
jeho života.
Ke každému přistupujeme individuálně, respektujeme jeho duchovní hodnoty
a v co největší míře jej podporujeme v samostatnosti.
Všichni pracovníci se snaží, aby ti, kdo přijdou, u nás našli nový domov, pocit, že
jsou milováni, že nám na nich záleží, že nám mohou věřit a že my jim pomůžeme
s bolestí, trápením i smířením.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Dům pokojného stáří je určen pro seniory nad 60 let, kteří nemohou ze zdravotních
či sociálních důvodů zůstat ve svém rodinném prostředí. Zařízení slouží lidem, kteří
mají zájem jak o trvalý, tak i přechodný pobyt.

DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ NENÍ URČEN PRO OSOBY, KTERÉ:

•
•
•
•

potřebují celodenní zdravotní péči (součástí smlouvy je vyjádření lékaře)
nejsou z našeho regionu
jsou závislé na alkoholu, drogách
ohrožují sebe nebo své okolí
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ČERVEN 2021
„V životě nejde o to, jak přežít bouři, ale jak tančit v dešti.“
Kristy Bromberg

MALÉ KRŮČKY KE ŠTĚSTÍ
Rok 2021 byl pro službu sociální rehabilitace v několika ohledech velmi náročný.
Kromě epidemie, která velmi ovlivnila podobu služby, jsme z finančních důvodů
museli přistoupit i k jejímu dalšímu omezení. Právě potřebnost služby a její smysl
byl zásadní pro část místních samospráv, které se závěrem roku rozhodly službu
podpořit a tím pomoci v zajištění péče pro další měsíce. Naše organizace dále bude
usilovat o rozvoj této služby a věříme v lepší zítřky. Zveme vás k příběhu, který
možná zní obyčejně, ale pro naše klienty právě zvládnutí obyčejných věcí a malých
radostí není vždy zcela samozřejmé.
Kdo z vás si vzpomene na svou maturitu či státnice, nebo nějakou velkou změnu
ve svém životě, jistě mně dá za pravdu, že není lehké zvládnout své obavy a nejistoty. A strach se nám s největší pravděpodobností podařilo odehnat, nadechnout
se a pokračovat dál v životě. Často ale ani nevíme, že někde kolem nás jsou lidé,
kterým se nedaří překonávat svoje nejistoty, někdy to co nám připadá jako jedno-
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duchý životní úkol, je samotné stojí velké úsilí. Jedno máme ale společné, když se
něco povede, když máme více světlých dnů než těch chmurných, dává to našemu
životu smysl, radost a naději. Od našich klientů se tak učíme radosti i z malých kroků
a toho, jak si vychutnat zdánlivě obyčejné věci.
Jednoho červnového dne klienti Lávky vyrazili na blízkou rozhlednu Súkenická. Počasí toho dne bylo trochu sázkou do loterie, na obloze bylo dost mraků, ale riskli
to. Ono za kopcem může být jinak… Po příjezdu k hotelu, od kterého vede stezka
k rozhledně, se volným krokem vydali na cestu. Máme mezi sebou i klienty, kterým
jejich nemoc pohyb ztěžuje. Aby se mohli co nejčastěji účastnit všichni, vybírají se
většinou trasy, jež zvládnou. Příjemnou procházkou dorazili k cíli. Až na místě vyšlo
najevo, že dva z klientů se bojí výšek. Další měl obavy, zda to zvládne fyzicky. Těžko
vás napadne, že se k tomu, proč je nutná podpora služby, přidají vlastně takové
běžné strachy. Tak co teď? Domluvilo se, že to zkusí. S podporou pracovnice Báry
stoupali schůdek po schůdku a k pocitu nejistoty se stále více přidružovala radost.
Vystoupali až nahoru. Oddechli úlevou a nadechli pocit uspokojení. Výhled do krajiny stál za to, ale myslím, že daleko větší odměnou jim byl pocit, že to dokázali. Překonali své obavy a nejistotu a zvítězili sami nad sebou. Mohli zažít pocit hrdosti na
sebe samé. A s větší sebedůvěrou se žije člověku lépe. Přináší pokoj i elán do života.
Lenka Vráželová
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE LÁVKA
Vedoucí: Iva Kudriková
E-mail: lenka.vrazelova@nhrozenkov.charita.cz
Adresa: Nový Hrozenkov 504
Mobil: 733 685 408
Počet uživatelů:
Počet poskytnutých intervencí:
Celkový čas poskytnutých intervencí:

5
43
77 h

Náklady:

118 124 Kč

Výnosy:

42 291 Kč

POSLÁNÍ:

Posláním Sociální rehabilitace Lávka je pomáhat lidem žít plnohodnotný život. Snažíme se o nácvik dovedností nutných v každodenním životě. Doprovázíme na místa,
kam je to potřeba. Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Služba je určena dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním, mentálním postižením, tělesným postižením a seniorům. Její ambulantní a terénní forma
je dostupná každé pondělí. Patronem služby je Sv. Linhart, který chrání všechny
fyzicky i duševně nemocné.
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ČERVENEC 2021
„Každý den je jen jednou za život.“
autor neznámý

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V ROCE 2021
Rok 2021 v pečovatelské službě prošel různými změnami. Náš tým se potýkal s onemocněním Covid-19 jak ze strany klientů a jejich příbuzných, tak spolupracovníků
či nás samotných. Provázelo nás očkování, časté testování, dodržování karantény.
Pracovníci i přes všechna opatření v sobě nosili obavu, že i tak nemusí zabránit
nákaze. Bylo tu velké riziko nakažení našich klientů a negativní dopady izolace.
V mnoha případech se naopak díky naší službě v ochranných pomůckách pomohlo
osobám nemocným covidem zajistit potřebnou péči.
Dík patří všem jídelnám základních škol za umožnění používat nerezové jídlonosiče.
Nemuseli jsme tak dovážet jídlo v krabičkách, které byly z hygienických důvodů v covidovém období doporučovány. Tyto neekologické, jednorázové nádoby neměly vhodný
uzávěr, jídlo se vylévalo a většina klientů nebyla spokojena s dováženým obědem.
Jsem ráda, že se náš tým aktivně zapojoval na poradách, supervizích a vzdělával se
v oblasti tématu demence a inkontinentních pomůcek. Opět se hledal stabilní so-
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ciální pracovník. Dlouholetá pracovnice Eva Slováčková, sociální pracovnice, která
u nás působí 12 let, byla přivolána zpět do služby a bude dále pokračovat v Poradně
sv. Rity.
Po peripetiích v normách a financích se konečně našel pro terénní pracovníky vhodný typ pohodlné pracovní obuvi. Po dlouhém čekání a odkládání veřejné zakázky
jsme byli v květnu potěšení novými auty Ignis Hybrid z projektu financovaného Evropskou unií s přispěním společnosti Moneta Money Bank. Pár vozů se tímto posunulo na večerní terény nebo pro jednání s novými klienty a bohužel dva nejstarší,
nejopotřebovanější vozy, se po dlouhých technických problémech daly k likvidaci
a na náhradní díly.
Všem našim pracovníkům děkuji za trpělivost, empatii a pružnost, se kterou přijíždějí denně a bez předsudků ke všem klientům.
Dana Haferníková

NEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK
Dlouhodobě jsem chodila jako pečovatelka vykonávat službu do jedné rodiny ve
Velkých Karlovicích. Pán byl pro svůj zdravotní stav už delší dobu upoutaný na lůžko.
Jeho paní každodenně, krásně a s velkou láskou o něho pečovala.
Vždycky nás ráno s úsměvem přivítala. Byla vděčná za pomoc s ranní hygienou, kterou jsme společně prováděly. Jak už to chodí, zdravotní stav manžela se zhoršoval.
Paní byla připravená na vše a nikdy by ho nedala do žádného hospicu či nemocnice,
ani v tom nejhorším.
Poté mi paní vedoucí přidělila ještě dalšího klienta. Začala mě zastupovat kolegyně.
Do této rodiny docházela ráda, s paní si při službě měly co povídat. Vždy mě informovala o stavu nemocného. Nastal čas dovolených, a tak jsem po delší době mohla
tohoto pána pozdravit. Těšila jsem se.
Nad ránem se mi promítnul v hlavě sen. Po probuzení jsem na to stále myslela.
Nešlo to z hlavy ven. Byl to živý sen. Jako vždy jsem přišla k němu domů vykonávat
službu. Pozdravila jsem a šla si napustiti teplou vodu ke dřezu v kuchyni. Najednou
jsem uslyšela vrzání postele. Co se to děje? Ohlédla jsem se a vidím, jak sedí na
posteli a upřeně se na mě dívá. Proč se tak dívá? To mě nepoznává? Trochu jsem se
bála. V tom se zvedne a jde ke dveřím, kde byla ložnice. Mezitím už přišla jeho paní,
a když ho uviděla, s otevřenou pusou na něho zírala a zvolala jeho jméno. Bylo to
neuvěřitelné. Pak jsem se probrala a vstávala do práce. U prvního klienta mi zvonil
telefon. Paní vedoucí mi volala, ať už do Karlovic nejezdím, že pán zemřel. Byla jsem
v šoku. Měla jsem ten sen stále v hlavě. To není možné: On mi přišel říct, že moji
pomoc už nepotřebuje.
Marie Orságová
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Vedoucí: Bc. Dana Haferníková
E-mail: chps@nhrozenkov.charita.cz
Adresa: Nový Hrozenkov 504
Mobil: 734 682 700
Telefon: 571 410 087
Pracovní doba: po–ne, 6–21 h
Počet obyvatel v oblasti:

14 543
275

Počet uživatelů v průběhu roku 2021:
Počet obědů:
Počet hodin přímé péče (i s cestou ke klientovi):
Počet ujetých kilometrů:

33 557
9 081
181 086

Náklady:

12 868 068 Kč

Výnosy:

12 759 270 Kč

POSLÁNÍ:

Posláním Charitní pečovatelské služby je zajištění pomoci těm, kteří se ocitli v obtížné sociální situaci z důvodu svého věku, zhoršení zdravotního stavu nebo schopnosti se dále o sebe postarat. Tato služba je poskytovaná v domácnostech s láskou
a porozuměním. Umožňuje žít podle zvyklostí a pomáhá co nejdéle zůstat ve společnosti svých blízkých.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Charitní pečovatelská služba poskytuje služby lidem od 18 let, jejichž zdravotní stav
a sociální situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

HLAVNÍ CÍLE SLUŽBY:

•
•
•
•

oddálit nutnost umístění člověka v pobytovém zařízení sociální péče
zachovat co nejvíce dosavadní způsob života, na jaký jsou uživatelé zvyklí
podporovat soběstačnost uživatelů služby
poskytnout pomoc a podporu lidem v obtížné situaci
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SRPEN 2021
„Buďte změnou, kterou chcete ve světě vidět.“
Mahátma Gándhí

NELEHKÉ ÚKOLY V OSOBNÍ ASISTENCI
Ve službě Osobní asistence se často potkáváme s nepředvídatelným chováním
u osob trpící demencí.
U každého člověka, který trpí Alzheimerovou nemocí nebo podobným postižením,
se tato nemoc projevuje jedinečným způsobem. To znamená, že se nedá dopředu
určit, které příznaky nemoci se u nemocného projeví a jak rychle bude nemoc postupovat. Některé i často popisované příznaky se nemusí projevit vůbec. Je těžké
poznat, kdy nemoc vstoupila do dalšího stádia a jak dlouho bude trvat.
I když už nemocný člověk ztratil schopnost vykonávat mnohé z činností, stále vnímá
okolí a je schopen se z něčeho těšit. Proto bychom se měli zaměřit na to, aby jeho
fyzické, psychické i duchovní potřeby byly uspokojeny. Člověk s touto nemocí, která
je spojená s demencí a zhoršujícími se obtížemi, většinou potřebuje celodenní péči.
S postupem nemoci se mohou objevit další změny chování či další potřeby nemocného, péče může být složitější. Chování nemocného může jeho blízké i naše pracovSRPEN 2021
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níky překvapit či zaskočit. Lidé s demencí mohou například odkládat oblečení ve
chvílích, kdy je zima, nebo si v létě obléci zimní oblečení. Setkáváme se se situacemi,
kdy nemocný přeskládává a schovává všechny možné věci, které rodina či pečující
potřebuje, podezírá je ze ztráty peněz a podobně.
Rodinní příslušníci k nám přicházejí zoufalí, s velkým pocitem strachu, neví co v takové situaci dělat. Většinou chodí do práce nebo jsou sami nemocní.
Pokud si osoba trpící demencí vždy přála a přeje dožít doma, doporučujeme v tomto případě Osobní asistenci. Tato služba má větší časový prostor pro péči a podporu klienta a umožní tak dohled v jeho domácnosti, naladí se na jeho prožívání
a potřeby, vytvoří mu pocit bezpečí a důvěry. Pečující může dělat s klientem to, na
co byl zvyklý, může použít přístup zaměřený přímo na něho, který vychází z priorit, přiměřených rizik a přání konkrétního člověka. Preventivně doporučujeme, aby
lidé nezapomínali na cvičení paměti, dbali na vhodný pohyb a vyvážené stravování
a naučili se mezi sebou si porozumět a potěšit se. S úsměvem jdou zvládnout i ty
nejtěžší situace a humor bývá často tím nejlepším řešením.
Dana Haferníková
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OSOBNÍ ASISTENCE
Vedoucí: Bc. Dana Haferníková
E-mail: oa@nhrozenkov.charita.cz
Adresa: Nový Hrozenkov 504
Mobil: 734 682 700
Telefon: 571 410 087
Počet uživatelů:
Počet hodin přímé péče (i s cestou ke klientovi):
Počet ujetých kilometrů:

18
2 323
12 212

Náklady:

2 406 659 Kč

Výnosy:

2 390 425 Kč

POSLÁNÍ:

Posláním Osobní asistence je poskytnout individuální podporu a pomoc lidem, kteří pro své omezení nebo postižení potřebují ke svému životu dopomoc druhé osoby.
Tím jim umožníme žít nadále důstojným a hodnotným životem. Rovněž jim pomůžeme vykonávat činnosti, které by dělali sami jako kdyby své postižení nebo omezení
neměli. To vše ve svém přirozeném prostředí a v začlenění do okolní společnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Služba je určena dětem, dospělým a seniorům s postižením tělesným, mentálním či
kombinovaným, kteří potřebují pomoc druhého člověka.

SRPEN 2021

| 33

34 | SRPEN 2021

ZÁŘÍ 2021
„Vidět svět v zrnku písku a nebe v polním kvítí...“
William Blake

TEN DEN VYSVITLO SLUNCE
Dne 2. září proběhla v „domečku“ na Čubově naše již tradiční zahradní slavnost.
Vzhledem k nepříznivému počasí, které bylo pro konec prázdnin netypické, velmi
chladné a deštivé, jsme měli všichni obavy o její zdárný průběh. Věřili jsme v lepší
slunné zítřky a přípravy probíhaly již od pondělka. Domečkem se linula vůně právě
pečeného chleba, frgálů a jiných dobrot. Společně jsme krásně vyzdobili venkovní
prostory a očekávali první hosty. Samozřejmě jsme nezapomněli na kulturní vystoupení, o které se postarala Hela Václavíková. Velmi milým zpestřením bylo i folklorní vystoupení Tomáše a Vlastíka Koňaříkových s maminkou Jitkou. Jejich hra na
housle a krásný zpěv se rozléhal široko daleko… A jak to všechno dopadlo? Krásně.
Tančili, zpívali, hodovali všichni bez rozdílu. Ani se nám nechtělo domů.
Eva Kameniczká

ZÁŘí 2021
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ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Vedoucí: Marie Surá, Mgr. Lenka Kopřivová (od 1. září 2021)
E-mail: lenka.koprivova@nhrozenkov.charita.cz
Adresa: Halenkov 191
Mobil: 603 717 454
Telefon: 571 429 676
Lůžková kapacita:
Počet uživatelů v průběhu roku 2021:

3
23

Náklady:

2 482 025 Kč

Výnosy:

2 440 399 Kč

POSLÁNÍ:

Posláním Odlehčovací služby je poskytnutí krátkodobého pobytu seniorům na dobu,
kterou jejich pečovatelé potřebují k regeneraci sil, popřípadě k úpravám bytu apod.
Při poskytování pomoci se snažíme zachovávat zvyklosti jednotlivých uživatelů
a podporovat jejich samostatnost.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Senioři, jejichž schopnost sebeobsluhy, orientace v čase a prostoru je omezena zejména z důvodu stáří a kteří žijí v jedné ze sedmi pohraničních obcí Valašska (Velké
Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Zděchov, Hovězí). V návaznosti na to se stávají cílovou skupinou také pečovatelé.
Senioři, kteří žijí na odlehlých místech a v zimním období je dostupnost služeb pro
ně ztížená.
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ŘÍJEN 2021
„Člověk je zrozen k vzájemné pomoci.“
Seneca

POTŘEBA ROZLOUČENÍ
Zvoní telefon. Mladá žena na druhé straně linky se tichým hlasem ptá, jestli se dovolala správně. Vzápětí se omlouvá, že nechce rušit. Ujišťuji ji, že neruší, a ptám se,
co pro ni mohu udělat. Již první věta je doprovázena slzami a já se dovídám, že její
tatínek zemřel a jelikož ona i její dcery mají covid, nemůže se zúčastnit pohřbu. Do telefonu říká, že hlavně holky se s dědou nerozloučí. Z druhé strany telefonu však cítím,
že její srdce, srdce dcery, toto rozloučení potřebuje mnohem víc. Navíc v průběhu
hovoru zjišťuji, že je s dcerami sama. Tuším, že tento človíček má v kárce života velký
náklad. Domlouváme se, že se ozvu za malou chvíli, ať si najde pohodlné místo, deku,
čaj a papír s tužkou. Kapesníky nebyly potřeba, ty už byly poblíž díky covidu. Společně
plánujeme, jak bude vypadat JEJICH rozloučení doma, přesně v den pohřbu. Občas je
místo pro pláč nebo dlouhé ticho. Na další telefon se moc těším, slíbily jsme si, že si
dáme vědět, jak vše dopadlo. Tentokrát se v telefonu ozve zvonící hlas a já vlastně
ten úsměv vidím i na tu dálku. Slyším, s jakou láskou líčí, jaké bylo právě to jejich

ŘÍJEN 2021

| 37

rozloučení s tátou. V čas pohřbu doma zapálily svíčku, maminka dcerám vyprávěla
o svém tátovi, na stole bylo fotoalbum. Upekly tátovu nejoblíbenější dobrotu a holky dostaly úkol nakreslit nebo napsat vzkaz dědovi a „covid necovid“ večer společně pustit po vodě. „Víte, kolik jsme se nasmály,“ říká do telefonu. „Táta miloval
vtipy, a tak jsme seděly u notebooku a hledaly, které by se mu líbily.“ Moc se mně
líbilo, jak zcela mimochodem na konci hovoru poznamenala: „Byl to krásný pohřeb.“
Rozloučení je nesmírně důležité a máme mnoho možností, jak o něj nepřijít. Tátu
a dědu s láskou vyprovodily na jeho poslední cestě.
Lenka Vráželová
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PORADNA SV. RITY – ODBORNÉ
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Vedoucí poradny: Mgr. Lenka Vráželová
E-mail: poradna@nhrozenkov.charita.cz
Adresa: Nový Hrozenkov 504
Mobil: 728 324 494, 739 726 109
Počet uživatelů:

155

Počet poskytnutých intervencí:

187

Celkový čas poskytnutých intervencí:
Náklady:
Výnosy

286 h
144 086 Kč
51 222 Kč

Způsob poskytování: ambulantní, terénní

Poradna nabízí pomoc lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci a nemohou ji vyřešit vlastními silami.

POSLÁNÍ:
Cílem služby je poskytnout odborné informace, konzultace, psychosociální podporu a doprovázení v situacích jako jsou osamělost, zlomové a náročné situace související se zdravotním postižením nebo vyšším věkem, rozhodování se pro péči o blízké, v době poskytování péče v domácím prostředí, doprovázení při vážném a život
limitujícím onemocnění, podpora v procesu truchlení.

CÍLOVÁ SKUPINA:

•
•
•
•
•

senioři
neformální pečující
osoby se zdravotním postižením
osoby s chronickým onemocněním
osoby v krizi
ŘÍJEN 2021
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ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
•

•

•
•
•

•

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Každý klient je pro nás unikátní, a tak i jeho životní příběh a potřeba. Naše práce je přizpůsobena jeho možnostem.
EMPATIE
Ke každé životní situaci přistupujeme s porozuměním, cítěním pro osobní motivy a pocity člověka bez ohledu na postoje, hodnoty a názory pracovníků.
BEZPLATNOST
Služba je poskytována bez úhrady.
ODBORNOST
SPOLUPRÁCE
V případě potřeby a v zájmu klienta spolupracujeme a odkazujeme na jiné služby či odborníky.
BEZPEČNÉ A DŮVĚRNÉ PROSTŘEDÍ
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LISTOPAD 2021
„Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života.“
Mark Twain

JAK NEZTRATIT SESTŘIČKU
Název zní trochu jako pohádka, ale není to pohádka. Je to realita ze života, běžného
pracovního dne sestřičky z Domácí zdravotní péče.
Pacienta, kterého má zdravotní sestřička ošetřit v nemocnici, najde sestřička vcelku
snadno. V ambulanci si sestřičku většinou najde sám pacient. V domácí péči je to
někdy oříšek. Naši pacienti jsou k nalezení někdy u hlavní cesty, někdy u vedlejší
cesty, někdy u polní cesty, na rovině, na kopci větším či menším. Nezřídka také
téměř na hřebeni našich krásných kopců a kopečků.
Naše sestřička měla tehdy přijet na první pracovní návštěvu k pacientovi bydlícímu
pár kroků od turistické hřebenové trasy Javorníků. Už den dopředu hledala cestu na
mapě, ale bylo zřejmé, že tak jednoduché to nebude.
Řeknete si, že v dnešní době mobilních telefonů, internetu, GPS snad není možné
někam netrefit.

LISTOPAD 2021
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Ale ouha!
Naše krásné kopce a kopečky jsou často protkány spoustou lesních cest a chodníčků. Telefonní signál se zde někam zatoulá, a ač máte z domova nastudováno kudy
kam, přímo na místě v lese je všechno jinak. A to ještě máte pod koly třeba sníh
a led.
Manželovi se své ženy zželelo. V obavách, aby se mu v horách neztratila, a coby
rodák z této obce, který měl cesty a chodníčky v této oblasti prochozené a proježděné, nastartoval terénní auto a vzal svoji ženu na poznávací projížďku. Přispěl
k tomu, že v noci klidně spala, v horách se mu neztratila a my jsme nepřišli o sestřičku, kterých je mimochodem velký nedostatek.
Jarmila Škarpová
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DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Vedoucí: Jarmila Škarpová
E-mail: sestra@nhrozenkov.charita.cz
Adresa: Nový Hrozenkov 504
Mobil: 737 572 190
Telefon: 571 410 087
Doba poskytování služby:

24 hodin denně, 7 dní v týdnu
249

Počet pacientů v průběhu roku 2021:
Počet návštěv:

10 417

Neoddělitelnou součástí terénních služeb Charity Nový Hrozenkov je Domácí zdravotní péče. Je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví
a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti.
Péči poskytujeme nemocným v domácím prostředí, pokud jim ji lékař schválí.
Službu si nemocní neplatí, je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

LISTOPAD 2021
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PROSINEC 2021
„Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky
a ne časem.“
Seneca

VÁNOČNÍ ČAS VE STACIONÁŘI
Čas na konci roku jsme prožívali ve stacionáři přípravou na Vánoce. Nejprve jsme si
vyrobili jednoduché adventní věnce, které jsme nabídli i do dalších služeb. Prostory
jsme adventně vyzdobili.
Taky jsme navštívili výstavu dřevěného betléma v Horním Lidči. Měli jsme domluvenou prohlídku před oficiální otevírací dobou, abychom se z důvodu epidemie nepotkali s žádnými jinými návštěvníky. Mechanický betlém nás ohromil. Žasli jsme
nad věrnými modely známých moravských a slovenských staveb i nad důmyslným
systémem pohybu figur. Nejprve jsme zhlédli dokument, který se k betlému vázal,
potom nám paní průvodkyně popsala jednotlivé prvky betlému a okolnosti jeho
vzniku. Měli jsme možnost si jej důkladně a nerušeně prohlédnout. Pak jsme se
naším bezbariérovým autobusem vydali nazpět.

PROSINEC 2021
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Další dny ve stacionáři voněly Vánocemi. Pekli jsme perníčky i jiné cukroví. Uživatelé si brali napečené cukroví také domů, aby tak mohli vlastními kousky doplnit
sváteční tabuli ve svých rodinách.
Tradiční slavnostní předvánoční posezení s uživateli bylo obohaceno tím, že dva
uživatelé si z domu vzali harmoniky. Společně jsme si mohli zazpívat koledy i lidové písně.
Všem uživatelům jsme nabídli možnost trávit ve stacionáři také dny mezi svátky.
Potěšilo nás, že někteří toho rádi využili a tento slavnostní čas prožívali v naší
službě.
Vojtěch Petroš
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DENNÍ STACIONÁŘ SLUNEČNICE
Vedoucí: Mgr. Vojtěch Petroš
E-mail: dss@nhrozenkov.charita.cz
Adresa: Halenkov 191
Mobil: 739 507 126
Provozní doba: 7–18 h v pracovních dnech
Počet uživatelů za rok 2021:
Kapacita:
Počet návštěv:
Počet hodin služby:

19
10 klientů/daný okamžik
720
1 960

Náklady:

2 304 246 Kč

Výnosy:

2 270 872 Kč

POSLÁNÍ:

Posláním Denního stacionáře Slunečnice je umožnit seniorům nebo nemocným lidem mezigenerační setkávání s vedeným programem za účelem udržování či zlepšení jejich soběstačnosti. Zásadou je individuální přístup s ohledem na potřeby
každé osoby. Někdo potřebuje procvičovat motoriku, někdo se naučit větší samostatnosti, jiný přečkat samotu nebo pomoci s péčí o vlastní osobu, někoho trápí
zapomínání, někdo bez pomoci druhých ztrácí chuť k životu. Denní stacionář Slunečnice nabízí všem uživatelům aktivní prožívání času, procvičování, zábavu, zpěv,
rozhovory, výlety, zahradu, kontakt s druhými, ruční práce, nácviky činností, odpočinek a pozorné srdce všech pracovníků.

CÍLOVÁ SKUPINA:

•
•
•
•

senioři
osoby s tělesným postižením
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s mentálním postižením lehkého stupně

PROSINEC 2021
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PODĚKOVÁNÍ
HLAVNÍ PARTNER

FIREMNÍ DÁRCI
FINANČNÍ DARY

Advokátní kancelář Mgr. Aleše Gnidy, Google LLC, Lékárna PharmDr. Hana Ptáčková, Nábytek Vaculík s.r.o., Štec SVT s.r.o., UNIVERZ Zlín s.r.o., Z-PRECIS s.r.o.
VĚCNÉ DARY
Anna Pavelková Tomková, ExaSoft Holding a.s., Nadační fond Svět oken, Papírnictví
Stanislav Olšák, Vinotéka Na Kruháči, Zelená lékárna – Lenka s.r.o.

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI:

Bednář Ondřej, Bretšnajdrová Milena, Haas Jakub, Hejzlar Tomáš, Kocurek Radek,
Kubík Zdeněk, rodina Laresova, rodina Nedělníkova, Trtíková Ludmila, Vrážel Michal, Šiška Milan a mnoho dalších nejmenovaných dárců
ZA SPOLUPRÁCI DĚKUJEME
IC Velké Karlovice, IC Nový Hrozenkov, IC Zvonice Soláň, IC Karolinka
ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ
Dárcům Tříkrálové sbírky
Dárcům Postní almužny
Ježíškovým vnoučatům
Koledníkům a vedoucím Tříkrálové sbírky

PODĚKOVÁNÍ
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DĚKUJEME ZA PODPORU STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

Obec Halenkov

Obec Hovězí

Městys Nový Hrozenkov

Obec Huslenky

Obec Velké Karlovice

DĚKUJEME ZA PODPORU ZŘIZOVATELE
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Město Karolinka

Obec Zděchov

HOSPODAŘENÍ
PŘEHLED ROZSAHU VÝNOSŮ V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ:
Přehled výnosů v členění podle zdrojů
Příjmy z vlastní činnosti

za rok 2021 v Kč
15 263 753

- tržby od zdravotních pojišťoven (ZP)

6 621 416

- ostatní tržby z vlastní činnosti

8 642 337

Ostatní výnosy¹

2 721 676

Přijaté příspěvky, dary²

384 425

Provozní dotace

22 681 636

- dotace z MPSV prostřednictvím Zlínského kraje

14 249 990

- dotace z ostatních ministerstev

3 941 928

- dotace od obcí v působnosti Charity NH

2 656 000

- dotace z Fondu Zlínského kraje

1 745 200

- dotace z Úřadu práce
Celkem

88 518
41 051 490

1 - Výnosy vzniklé odepisováním investičního majetku pořízeného z dotací a darů včetně výnosů
z pojistných událostí.
2 - U této položky není uvedena celá suma, protože část darů je zohledněna jak ve vývoji fondů,
tak v ostatních výnosech.

VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ A JMĚNÍ:
Fond
Stav k 1. 1. 2021
Přírůstek
Úbytek
Stav k 31. 12. 2021

v Kč
30 282 702
2 160 940
998 138
31 445 504

HOSPODAŘENÍ
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STAV A POHYB MAJETKU (mimo nedokončených investic):
Majetek

v tis. Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2021
Zařazení a technické zhodnocení budov a staveb
Vyřazení majetku

68 925
1 704
0

Konečný stav

70 629

PŘEHLED NÁKLADŮ:
Náklady

za rok 2021 v Kč

Materiál a DHM³

2 487 824

Nájemné

0

Energie, voda, stočné

481 940

Cestovné

67 418

Mzdové náklady

23 683 941

Zákonné odvody z mezd

7 679 458

Ostatní osobní náklady

328 232

Opravy

929 423

Provozní režie ostatní

4

1 632 375

Odpisy majetku

2 636 903

Ostatní náklady5

679 460

Celkem
3 - spotřební materiál, DHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek
4 - PHM, nákup služeb
5 - pojistné, silniční daň
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40 606 974

ÚPLNÝ OBJEM NÁKLADŮ V ČLENĚNÍ NA NÁKLADY
VYNALOŽENÉ PRO PLNĚNÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB,
PRO PLNĚNÍ ČINNOSTÍ DOPLŇKOVÝCH A NA VLASTNÍ
ČINNOST:
Náklady

Činnost v tisících Kč
obecně prospěšné služby

Materiál a energie
Zboží
Služby
Mzdové náklady
Soc. a zdrav. pojištění
Ostatní náklady

doplňková

3 336

289

0

0

1 857

40

23 096

588

7 484

195

952

133

Odpisy

2 600

37

Celkem

39 325

1 282

ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2021 (v tisících Kč)
AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
B. Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem
II. Pohledávky celkem
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
IV. Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM

1. 1. 2021 31. 12. 2021
34 017
33 183

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
II. Výsledek hospodaření celkem
B. Cizí zdroje celkem
I. Rezervy celkem
II. Dlouhodobé závazky celkem
III. Krátkodobé závazky celkem
IV. Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

1. 1. 2021 31. 12. 2021
31 085
31 893
30 283
31 446
802
447
4 309
4 330

68 986

70 789

-34 969
1 377
1
677
403
296
35 394

-37 606
3 040
1
888
1 761
390
36 223

567
3 738
4
35 394

375
3 952
3
36 223
HOSPODAŘENÍ
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY KE DNI 31. 12. 2021 (v tisících Kč)
NÁKLADY
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Daň z příjmů celkem
NÁKLADY CELKEM

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Změny stavu vnitro organizačních zásob celkem
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
a opravných položek celkem
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
VÝNOSY CELKEM
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění
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3 625
1 897
31 691
44
666
2 674
10
40 607
14 810
3
2 720
2
384
23 135
41 054
448
448
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ZÁVĚR
POSLÁNÍ CHARITY

Základním posláním Charity je milosrdná pomoc potřebným lidem, jejich podpora
a doprovázení. Potřebností se rozumí zejména situace nebo stav ohrožení, tísně,
krize, nouze, závislosti nebo jiného oslabení či vyloučení člověka z běžného života
a předcházení těmto stavům a situacím.
Charita, jako milosrdná láska, je naplněním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné
a pomáhat bližním v nouzi.
(výňatek ze stanov ACHO)

VZNIK CHARITY NOVÝ HROZENKOV

Charita Nový Hrozenkov byla založena v únoru 1992. Je účelovým zařízením
Římskokatolické církve a právní subjektivita jí byla udělena 13. 7. 1993 arcibiskupem
olomouckým Mons. Janem Graubnerem. Je jednou ze třiceti samostatných charit
Arcidiecézní charity Olomouc, která pak spadá jako všechny charity diecézí pod
Charitu Česká republika. Charita Česká republika je jednou ze 123 národních
organizací, které se řadí k mezinárodní Caritas International.
Oblast působení Charity Nový Hrozenkov zahrnuje sedm obcí pohraničního regionu
Valašska – Hovězí, Huslenky, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka, Velké Karlovice,
Zděchov.
Statutárním zástupcem je ředitel charity. Závažná rozhodnutí jsou podmíněna
schválením Radou charity, (členové rady nejsou zaměstnanci organizace). Kon-trolu
provádí revizní komise.
Hlavní náplní činnosti Charity Nový Hrozenkov je zajištění komplexních sociálních
služeb převážně osamělým a nemocným seniorům, nedílnou součástí je Domácí
zdravotní péče.
Členové charitní rady: PharmDr. Hana Ptáčková, Sylva Šarmanová, Ing. Zdeňka
Sezimová, Bc. Alena Janotová, Jitka Gnidová

Ve Výroční zprávě 2021 Charity Nový Hrozenkov byly použity snímky fotografa Josefa Vrážela a z archivu
Charity Nový Hrozenkov. Všechny fotografie plní funkci ilustrační.
Tisk Z Studio Zlín
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Název právnické osoby: Charita Nový Hrozenkov
Právní forma: Církevní organizace
Adresa: Nový Hrozenkov 504, 756 04
Tel.: 571 451 548
IČ: 48773514
Datum registrace: 30. 10. 1996 u Ministerstva kultury
Statutární zástupce: Ing. Danuše Martinková
Číslo účtu: 627344851/0100

„Když děláte věci ze srdce,
cítíte v sobě pohybující se řeku – radost.“
Rúmí

