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oni poprvé spatřil světlo světa nástěnný kalendář Charity Nový Hrozenkov, jenž sklízel jednu pozitivní recenzi za druhou a bezezbytku jej zveřejnil i server Aktuálně.cz. Jeho autor, fotograf Josef Vrážel, na adresu hrozenkovské Charity říká: „Fascinuje mě tento svět, který byť se to možná někomu
nezdá, může být stále ještě pln radostí, humoru, moudra, přání i snů…“
A i o tom je již zmiňovaný kalendář, jenž nám bude malým „průvodcem“
touto výroční zprávou…

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,

jako každý rok, tak i letos je mou milou povinností napsat úvod do výroční zprávy. V období, kdy proběhl rok ve znamení oslav dvacátého pátého
výročí založení organizace, to může být poměrně lehká záležitost. Jen vyjmenovat všechny akce a setkání, významné osobnosti, které se jich zúčastnily, a co všechno jsme při tom zhodnotili, zabere nějaký ten řádek. Nejspíš
se k tomu vrátíme na dalších stránkách naší VZ 2017, události stály za to.
Mně ale dovolte zamyslet se nad něčím jiným. Nad tím, že jsme dostali tu
šanci s naší organizací do tohoto období vůbec dojít a v takovém rozsahu
služeb. Stojí za tím poctivá a obětavá práce všech pracovníků přímé péče,
kteří pečují o potřebné v domácím prostředí s láskou a porozuměním. Pokud
by to totiž nebylo opravdové, tak by je po tak dlouhé době už nikdo nechtěl.
Patří sem skvělá práce sociálních pracovnic, které ví, kde poradit, kam nasměrovat, aby člověk nezůstal se svým problémem sám. Všichni na „domečku“ se snaží nahradit domov našim seniorům, kterým již jiné služby nestačí.
Vedoucí profesionálně plánují všechno tak, aby služby na sebe navazovaly
a nikdo nepocítil žádný výpadek (i když je to často náročné, zvlášť v době
vysoké nemocnosti a dovolených). Zdravotní sestry, působící podobně jako
pečovatelky, pak urychlují návrat z nemocnice a naopak zpomalují nebo
úplně zamezí nastoupení do nemocničního zařízení či hospice. No a v těch
kancelářích sedí lidé, kteří všechny ty výsledky práce zapisují, dělají různé
propočty, statistiky a dávají vědět na úřadech o našich službách, abychom
pak na ně mohli získat další finanční prostředky, protože ty od klientů pokryjí
jen část nákladů na provoz organizace. Tato práce je též nepostradatelná.
Velmi si vážím našich partnerů na „obcích“, kterým záleží na jejich obyvatelích, aby měli zajištěné služby. Děkuji za spolupráci lékařům, paní lékárnici v Karolince a našim kněžím v jednotlivých farnostech, kteří nám pomáhají potěšit potřebné v jejich samotě.
Především ale děkuji našim klientům, bez nich bychom tu nebyli a neměli motivaci se rozvíjet. Jsme moc rádi, že jsme tu našli pro ně své místo.
Díky Vám všem!
V tomto i dalších letech hodně zdraví, spokojenosti a radosti
přeje
DANUŠE MARTINKOVÁ
ředitelka
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MILOVANÍ BRATŘI A SESTRY,

na Valašsku jsem něco přes dva roky v službě duchovního správce na
Halenkově. Do této farnosti patří také Charita Nový Hrozenkov a i mne se
dotýká toto Bohu milé dílo. O Charitě jsem ve svém životě slyšel mnoho
krásných věcí, ale po pravdě, nikdy jsem se osobně nesetkal nějak blíže
s lidmi, kteří tuto službu vykonávají, až zde. Pomaličku jsem začal poznávat personál, který se věnuje té nejkrásnější službě, a to je služba našim
babičkám a dědečkům, ale i lidem, kteří jsou odkázáni na pomoc jiných. Nemohu nevzpomenout citát z Božího Slova: „My silnější jsme povinni ujímat
se slabších.“
Pomáhat lidem, protože nám to mohou vrátit, je a mělo by být normální,
ale pomáhat lidem, kteří už ztrácejí na síle a nemohou nic vracet, si vyžaduje
srdce plné lásky a oběti. A právě tato láska dokáže vidět mnohem víc, než
vidí jen lidské oko a možná lidská mysl.
Je známo, že každý člověk, aby mohl existovat, potřebuje jíst a přijímat
tekutiny. A tak existují mnohá zařízení, kde se takto o lidi v naší společnosti
staráme. Je to dobře, ale člověk potřebuje k plnohodnotnému životu něco víc
než „jen“ kousek dobrého jídla. Potřebuje vědět, že je milován a že má stále
své místo v naší společnosti, neboť navzdory své fyzické nemohoucnosti má
svou jedinečnost a hodnotu.
TÍMTO VŠÍM BYCH CHTĚL ŘÍCI, ŽE JSEM PRÁVĚ ZDE NA CHARITĚ
POZNAL LIDI, KTEŘÍ SE NEBOJÍ MILOVAT A UMÍ UKAZOVAT VŠEM, KTEŘÍ TO POTŘEBUJÍ, ŽE ČLOVĚK JE HODEN LÁSKY AŽ DO POSLEDNÍHO
DECHU.
Nesmírně si vážím toho, že láska zaměstnanců jde za hranici tohoto světa,
a to proto, že dbají s velkou zodpovědností i o duchovní život svých klientů.
Všichni mají možnost přistupovat ke svátostem a z tohoto světa odcházejí k našemu Stvořiteli zaopatřeni milostmi Svátosti nemocných. Ano, to je láska, která
překračuje hranici světa a vidí to, co člověk nedokáže vidět očima a chápat
rozumem, ale může to všechno přijmout svým srdcem a vidět vírou, kterou nám
dal náš Pán Ježíš.
Všem Vám chci touto cestou poděkovat a vyprošuji Vám hojné Boží požehnání a ochranu naší Nebeské Matky Panny Marie.
P. JÁN RUŠIN
SVD
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LEDEN 2017

„Ať už vezete na výlet děti či babičky s dědečkama, vždycky ve zpětném zrcátku uvidíte totéž: jiskřičky
radosti v očích. Snad jen ti v pokročilejším věku je mívají občas zalité slzami dojetí. To proto, že se ještě
podívali na místa, která pro ně byla vzhledem k jejich omezení už pouhým snem. Vzpomínám si, jak mi
jedna asistentka klientů ze zařízení pro seniory, kde si náš autobus často objednávají, řekla: ´…Pane
řidič, i kdybychom nejeli na určité místo, pro naše klienty je největším potěšením a útěchou ta cesta
samotná. Kdybychom je jen naložili a svezli bez zastávky 50 km tam a zpět, budou šťastni, že mohou
zase pozorovat míhající se krajinu za oknem.´ Připomnělo mi to výrok, že někdy i cesta může být cíl...“
MIROSLAV SUCHAN, řidič sociálního autobusu

VÝJIMEČNÁ „TŘÍKRÁLOVKA“
Jako každý rok v lednu, tak i letos proběhla v našich obcích Hornovsacka Tříkrálová sbírka. Byla výjimečná nejen tím, že proběhla v období velkých
mrazů, kdy teploty klesaly až k minus 29 stupňům, ale také svým výtěžkem
615 967,– Kč, který byl nejvyšší za celou dobu konání této sbírky. Na tomto
výsledku má zásluhu spousta lidí, kteří přispěli ať už svým darem, pomocí
či modlitbou. Za to všechno přijměte naše poděkování! Děkujeme rovněž
sponzorům, kteří věnovali věcné dary našim koledníkům, ale také finanční
prostředky či slevu na vstup, díky čemuž si děti mohly užít bruslení na vsetínském stadionu. Z finančních darů byla také uhrazena doprava do Vsetína,
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kde jsme se v chrámu Nanebevzetí Panny Marie zúčastnili společného požehnání koledníkům. Toto požehnání již tradičně sbírku předchází.
Z výtěžku sbírky se zase radovali naši klienti, zvláště ti, kteří pobývají
v Domě pokojného stáří v Novém Hrozenkově – Čubově. Mohli jsme za něj
vybavit jejich pokoje novým nábytkem, který se lépe přizpůsobil již omezenější soběstačnosti našich seniorů. Nábytek byl pořízen po důkladné konzultaci s pracovníky přímé péče a na základě jejich zkušeností a doporučení.
Další část z výtěžku sbírky pak jako vždy putovala k těm našim spoluobčanům, kteří se ocitli v tíživé finanční situaci.
Ještě jednou Vám, přátelům charitního díla, děkujeme za přízeň. Věříme,
že Tříkrálová sbírka je obohacením pro všechny. Je to velké dílo, z kterého
těží jak obdarovaní, tak dárci, jak pořadatelé, tak dobrovolníci. Všechny nás
spojuje, všem něco dává. Děkuji a těším se na spolupráci v dalších letech,
možná i na jiných, podobných charitních akcích.
DARIA EXNEROVÁ, koordinátorka TKS

Leden 2017
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VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2017
OBEC
Velké Karlovice
Karolinka
Nový Hrozenkov
Halenkov
Huslenky
Zděchov
Hovězí
CELKEM

ČÁSTKA
123 854,– Kč
74 491,– Kč
139 375,– Kč
101 094,– Kč
54 441,– Kč
29 506,– Kč
93 206,– Kč
615 967,– Kč

DĚKUJEME ZA VAŠE DARY

SOCIÁLNÍ DOPRAVA
Vedoucí soc. dopravy: Mgr. Lucie Krajčová
Adresa: Halenkov 191
Telefon: 571 420 135
Mobil: 734 875 592
E-mail: socialnidoprava@nhrozenkov.charita.cz
Sociální doprava zahrnuje následující služby:

SOCIÁLNÍ AUTOBUS

Pro poskytovatele sociálních služeb nabízíme k zapůjčení speciálně vyvinutý nízkopodlažní malý autobus s úpravou pro převoz buď až šesti vozíčkářů,
nebo max. 16 cestujících. Pro upevnění vozíčkářů se využívají podlahové
upevňovací lišty a kotevní pásy vozíků spolu s tříbodovým pásem vozíčkáře.
Celková kapacita míst pro sedící je 16 osob nebo max. 6 vozíků + max. 3 asistenty = 9 osob (vozík = -2 sedící).
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.
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Příklady využití:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

SOCIÁLNÍ AUTO

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

Leden 2017
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ÚNOR 2017

„S mojím chlapem jsme spolu vjec jak 60 roků. Není to s ním lehké. Nekdy mu říkám: ´Kdybych měla
zuby, zakúsím ťa´ (smích). Ale abych mu nekřivdila. To on, když vidí, že sa mně neco nelíbí, podruhéj to
neudělá. A já mu zas odpustím. Jináč by to nešlo. A láska? Asi je. Ale mezi sebú o ní nemluvíme, není
proč. Nejak si to říkáme přes to, co pro teho druhého děláme…“
MARIE ONDRUŠOVÁ, spolu s manželem klienti pečovatelské služby

I PEČUJÍCÍ POTŘEBUJÍ PÉČI ANEB
PODPORA PROJEKTU SDÍLENÉ PÉČE
Víme, že péče o blízkého člověka v domácím prostředí je náročná a chceme pečujícím jejich situaci ulehčit. I v roce 2017 pokračoval projekt Podpora sdílené péče. Onou sdílenou péčí je myšlena kombinace péče rodinných příslušníků a profesionálních poskytovatelů sociálních služeb. Prostřednictvím tohoto
projektu se snažíme sami aktivně vyhledávat osoby, kterým mohou naše služby
odlehčit. Hovoříme s pečujícími, kteří již naše služby využívají. Zjišťujeme, jak
dále můžeme být nápomocni. Pořádáme informativní setkání, kde se mohou
účastníci dovědět nejen o našich službách, ale také o možnostech státní podpory. Kde a jak vyřídit příspěvek na péči, jaké jsou jeho výhody. Kdy je možné
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žádat o příspěvek na kompenzační pomůcky a další. Velmi důležitou součástí
projektu je i vzdělávání jak pro pečující i pro naše zaměstnance, které zároveň
přináší možnost podělit se o své zkušenosti a prožitky, které péče přináší.
Tento projekt je financován z ESF, OP Zaměstnanost.
VERONIKA MACHÁLKOVÁ

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH
A REHABILITAČNÍCH POMŮCEK
Vedoucí: Jarmila Škarpová
Půjčující: Zdenek Plánka
Adresa: Karolinka, Nábřežní 175
Mobil: 730 190 401
Náklady na činnost střediska činily:
Výsledek hospodaření:
V průběhu celého roku bylo podepsáno 233 smluv o výpůjčce.

171 465,– Kč
49 791,– Kč

POSLÁNÍ:

Půjčovna nabízí krátkodobé i dlouhodobé zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, popřípadě také jejich montáž a demontáž.

Je možné si zapůjčit:
•
•
•
•
•
•

invalidní vozík
berle
šlapadla
sedačku na vanu
matrace
polohovací postele aj.

ÚNOR 2017
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„V životě každého z nás přijdou okamžiky, kdy se zamýšlíme nad smyslem svého pozemského putování,
uvažujeme o příčinách utrpení, přemítáme o smrti... A právě v těchto chvílích, možná záměrně, možná
jen tak mimoděk, pozvedáme své oči ´vzhůru´. V Bibli (Jr 29,11) se píše: Neboť to, co s vámi zamýšlím,
znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do
budoucnosti.“
MARIE FEDOROVÁ, pastorační asistentka

JEN NEBÝT SÁM…
Je páteční odpoledne 23. března. Sluníčko svítí, ptáci pějí jak z gramodesky a červená auta Charity Nový Hrozenkov se řadí do štrúdlu na
parkovišti před kostelem Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích.
Pečovatelky právě svážejí seniory ke mši svaté, která je obětována za
všechny klienty Charity Svaté rodiny a také za její zaměstnance. Mši
sv. celebruje P. Rastislav Kršák.
„Jak je ten kostelík krásně opravený – i uvnitř, ani nevím, jak dlouho
jsem tu nebyla,“ nechala se slyšet jedna z žen po mši svaté. I ona se, spolu
s ostatními, zastavila u východu kostela, aby si vybrala pohlednice a propagační materiály o kostele, jak je k tomu vyzval P. Rastislav na závěr mše.
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Pak už kroky všech směřují do vedlejšího pastoračního centra, kde pečovatelky připravily bohaté občerstvení. Hostů je na pětadvacet od Karlovic
až po Hovězí. „Podobná setkání organizuje Charita Nový Hrozenkov čtyřikrát do roka a účastní se ho nejen klienti Charity, ale všichni její příznivci či
klienti budoucí,“ říká Jana Orságová, vedoucí Charitní pečovatelské služby.
Ve své krátké uvítací řeči neskrývá radost nad tím, že se od posledního
setkání, které proběhlo před Vánoci, zase všichni sešli. Dorazili i ti ze vzdálených kotárů, odkud je pečovatelky svezly charitními vozy.
A proč vlastně senioři na podobné akce chodí?
„Já už tady chodím přes čas,“ vtipkuje sedmaosmdesátiletá paní Boženka.
Vždycky se ale prý na setkání těší a s místní Charitou jezdí i na poutě.
„Žena mě vycvičila v kultuře a chodit mezi lidi. Jinak bych byl jak ten poustevník,“ dělí se o svou motivaci pan Jiří, sedící u stolu naproti.
„Víte, já mám muža po mrtvici a nemůžu si s ním moc popovídat, a tak jsem
ráda za každé takovéto setkání, co Charita pořádá,“ vysvětluje důvod své
účasti paní Eva. „Potkám sa tady s dcérkami, to sú kámošky. Povykládáme,
zasmějeme sa. Je nám spolu dobře.“

Zdánlivě různé důvody, které však mají jedno společné – touhu člověka
po společnosti milých lidí. Krátce a výstižně řečeno jedním z klientů: „jen
nebýt sám…“ A právě o to se Charita Nový Hrozenkov při zmiňovaných setkáních snaží.

BŘEZEN 2017
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POSTNÍ ALMUŽNA
Co je Postní almužna? Církev své věřící vyzývá, aby prostřednictvím
Postní almužny pamatovali na potřebné nejen modlitbou, ale i skutkem lásky.
Finanční prostředky, které se objeví v papírových schránkách, tzv. „postničkách“, jsou prostředky, které věřící ušetří odříkáním si během čtyřicetidenního postního období a věnují je potřebným. V roce 2017 do „postniček“ dárci
z farností, v nichž Charita Nový Hrozenkov působí, vložili celkem 35 260 Kč.
Prostřednictvím Charity se tyto finanční prostředky i v roce 2017 do farností
opět vrátily např. formou příspěvku na dofinancování mobilní schodišťové
plošiny, dofinancování elektrického vozíku, jako finanční pomoc při dostudování střední školy, zaplacení obědů sourozencům ze základní školy, nákup
dětské obuvi atp.
Postní almužna je dobrá příležitost, jak se cvičit v odříkání něčeho pro
mě příjemného ve prospěch druhého, který potřebuje pomoc.
MARIE FEDOROVÁ

PASTORAČNÍ SLUŽBA
Pastorační asistent: Marie Fedorová
Adresa: Halenkov 191
Telefon: 571 420 135
Mobil: 605 779 129
E-mail: marie.fedorova@nhrozenkov.charita.cz

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.
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„Nevidím dobře, ale ten její úsměv uvidím vždycky. Už bych aj umřel, ale ona, ta dobrá duša pečovatelská,
mňa furt drží při životě. Tak co mám dělat. Na světě je přece krásně…“
JOSEF KUČERA, klient pečovatelské služby

DEN ZDRAVÍ S CHARITOU
Ve čtvrtek 20. dubna se konal Den zdraví s charitou, jehož součástí
bylo i slavnostní otevření venkovního fitness pro seniory, které se nachází
v bezprostřední blízkosti Víceúčelového Charitního domu na Halenkově.
Mrazivé počasí „posilování na vzduchu“ příliš nepřálo, přesto se našli tací,
kteří „mučicí“ přístroje vyzkoušeli. Například několikanásobný mistr Československa a držitel bronzové medaile ve štafetě z Mistrovství světa (1970) v orientačním běhu Svatoslav Galík či účastník celkem tří Olympijských her (2006,
2010 a 2014), bývalý reprezentant v alpském lyžování, Martin Vráblík.
Právě tito dva pánové byli hlavními aktéry besedy, která následovala
v prostorách stacionáře Slunečnice, za účasti seniorů i žáků halenkovské
Základní školy.
VERONIKA MACHÁLKOVÁ
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA
Vedoucí CHPS: Iva Prejzková, DiS.
Adresa: Karolinka, Nábřežní 175
Telefon: 571 410 087
Mobil: 728 324 457
E-mail: iva.prejzkova@nhrozenkov.charita.cz
Pracovní doba: po–ne, 6.00–21.00 hod
Počet obyvatel v oblasti
Počet uživatelů v průběhu roku 2017:
Počet kontaktů – obědy:
Počet kontaktů – jiná činnost:
Počet ujetých kilometrů:
Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

15 700
255
38 685
18 841
133 558
6 611 344,– Kč
17 356,– Kč

POSLÁNÍ:

Posláním Charitní pečovatelské služby je zajištění pomoci seniorům, kteří se
ocitli v obtížné sociální situaci z důvodu svého věku, zhoršení zdravotního
stavu nebo nemají možnost se dále o sebe starat. Tato služba je poskytovaná v jejich domácnostech a umožňuje jim dále žít tak, jak jsou zvyklí a pomáhá jim co nejdéle zůstat ve společnosti lidí, kteří jsou jim blízcí.
Při poskytování pomoci se snažíme zachovávat zvyklosti jednotlivých uživatelů a podporujeme jejich samostatnost.

CÍLOVÁ SKUPINA:

•
•
•

senioři, kteří už nezvládají péči o svou osobu
osoby se zdravotním omezením
osoby mladší 18 let – ve výjimečných případech, kdy se ocitli v těžké
životní situaci

HLAVNÍ CÍLE SLUŽBY:

•

•
•
16 |

prodloužit setrvání uživatelů v jeho domácím prostředí a oddálit nutnost
jejich umístění v pobytovém zařízení sociální péče
zachovat co nejvíce dosavadní způsob života, na jaký jsou uživatelé zvyklí
udržet nebo zlepšit soběstačnost uživatelů služby

DUBEN 2017

•
•
•

poskytnout pomoc a podporu lidem v obtížné situaci
podporovat uživatele ve využívání běžných služeb, které jsou v jejich
okolí k dispozici
pomoci seniorům, aby mohli ulevit svých rodinným příslušníkům, kteří
o ně pečují

HALENKOVSKÝ FRZEGUL…
…neboli valašská konzumní olympiáda ve třech disciplínách: frgál, zelí,
guláš měla svou úspěšnou premiéru v neděli 30. dubna 2017 na Halenkově.
Do Frzegulu, jehož organizátory byli OÚ Halenkov a Charita Nový Hrozenkov, se přihlásilo celkem 7 gulášových týmů, 11 soutěžních frgálů a 12
soutěžních zelí.
A kdo v jednotlivých kategoriích vyhrál? Podle porotců uvařili nejlepší guláš DDD – Dobří důchodci z Dinotic, nejlepší zelí měl SDH Halenkov
a nejlepší frgál upekla paní Ludmila Koňaříková.
„Jsme spokojení. Musíme být. Akce se skutečně vydařila. Bylo to takové
pohlazení na duši,“ pochvaloval si starosta Halenkova Jiří Lušovský.
Výtěžek z prodeje soutěžních pochutin byl hned před zraky všech diváků
spočítán – činil krásných 20 206,– Kč. Tato částka byla následně rovným
dílem rozdělena mezi dva místní handicapované chlapce a Charitu Nový
Hrozenkov.
V pátek 12. května, za účasti starosty Halenkova Jiřího Lušovského
a ředitelky Charity Nový Hrozenkov Danuše Martinkové, byly částky dvakrát
6 800,– Kč předány oběma chlapcům. Zbylých 6 606,– Kč půjde ve prospěch Víceúčelového charitního domu v Halenkově.
Hlavní myšlenka duchovního otce Frzegulu M. Moravčíka: „Společně se
pobavit, něco pojíst a hlavně pomoci,“ byla skutečně bezezbytku naplněna.

DUBEN 2017
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KVĚTEN 2017

„Nemusí být vždycky všechno tak, jak se na první pohled zdá... Běžná noční služba. Rutina - práce jako
každý jiný den. Sedím u své klientky, stařičké ženy, která si už delší dobu žije ´ve svém světě´. Dnes se
mi zdá být nějak více neklidná. Snažím se upokojit její rozrušení, či snad úzkost? Podávám jí každodenní
léky. Držím ji za ruku. Znenadání ucítím silnější sevření. Žena se na mě upřeně dívá a tiše hlesne: ´Buď
tu se mnú, mám jen strach.´ A hned je zase zpět ´ve svém dalekém světě´. Nemusí být vždycky všechno
tak, jak se na první pohled zdá...“
EVA KAMENICZKÁ, pracovnice v přímé péči

„BYLO TO KRÁSNÉ, DĚKUJI…“
Swingové rytmy, mikrofon á la „briketa“, móda první republiky, elegance, šarm… tak to všechno bylo k vidění i slyšení 6. května v sále Lidového
domu v Novém Hrozenkově při koncertu kapely Melody Gentlemen. Koncert
s „vůní“ dob dávno minulých pořádala Charita Nový Hrozenkov a byl určen
především maminkám k jejich svátku. Nechyběli však ani další hosté. Hned
s prvními takty bylo z výrazů hostů v hledišti zřejmé, že výběr hudebního
tělesa byl správný. Dámy i pánové pokyvovali hlavami, pohupovali nohama,
a když americký swing vystřídal ten český, začali i pobrukovat.
Při písních známé trojky Ježek, Voskovec a Werich to vypadalo, jako
by byli všichni na trní. „Škoda, že nám nezajistili i tanečníky,“ okomentovala
18 |
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atmosféru jedna ze starších žen. „Já bych si tak skočila. To je hudba podle
mého gusta.“
Živo však bylo i na balkóně – mladým dívkám evidentně, mimo swingu,
učaroval také mladý šarmantní zpěvák. Člověk by řekl, že zaslechl Kristiána
z filmu pro pamětníky: „zavřete oči, odcházím…“
Svůj obdiv vedle mládí sklízel i třiašedesátiletý bělovlasý bubeník s bílým karafiátem v klopě, který to uměl opravdu „rozbalit“. S Melody hraje už
šest let, moc ho to baví a hlavně dobíjí…
Konečně, zdálo se, že podobně působila hudba na všechny přítomné. Krásně to vystihla slova písně, která zazněla na koncertě jako poslední: “…děkuji,
bylo to krásné, děkuji…“

KDYŽ SE PEČE CHLEBA V KOSENCE
„Bylo to přesně jak za našeho mládí,“ pochvalovali si někteří z klientů charitního stacionáře Slunečnice z Halenkova spolu s dalšími seniory. Řeč byla o pečení chleba, kterého se měli možnost zúčastnit
v dřevěnici Kosenka ve Valašských Kloboukách. Na výlet se tam vydali
naším charitním sociálním autobusem.
„Ten barák, ta dřevěnica, je z roku 1811 a je zachovaná v původním stavu. Aj s tými vysokými prahy tak na zakopnutí,“ směje se paní Marie. „Je to
tam tak, jak to bývalo – lavice, stoly a hlavně pec, na které sa dá i spávat,“
podotýká paní Marie, která byla v Kosence už podruhé a vždycky se jí výlet
moc líbil. „Komu by sa nelíbilo? Mohli jsme si zkusiť, jak sa zadělávalo tým
kopystem, a zatým, co byl chleba v peci, pojedli jsme kyselicu, popili slivovicu a eště jsme dostali chleba dom. A chutnal – no též jak zamlada…“
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DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Vedoucí CHPS: Jarmila Škarpová
Adresa: Karolinka, Nábřežní 175
Telefon: 571 410 087
Mobil: 737 572 190
E-mail: jarmila.skarpova@nhrozenkov.charita.cz
Doba poskytování služby:
Počet pacientů v průběhu roku 2017:
Počet návštěv:
Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

24 hod. denně, 7 dní v týdnu
170
7661
2 428 164,– Kč
-198 507,– Kč

Neoddělitelnou součástí terénních služeb Charity Nový Hrozenkov je Domácí zdravotní péče. Je prováděna v domácím prostředí pacienta, na základě
ordinace praktického lékaře pro dospělé, praktického lékaře pro děti a dorost nebo lékaře při propuštění z nemocnice. Zdravotní výkony jsou hrazeny
z veřejného zdravotního pojištění. Vykonávají je zdravotní sestry s praxí.

JAK A V ČEM DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE POMÁHÁ?

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. Slovo domácí v názvu
napovídá, že všechno jmenované se děje v domácím prostředí nemocného.
Nejčastější výkony, které naše zdravotní sestry provádějí, jsou převazy ran,
ošetřovatelská rehabilitace, aplikace injekcí, odběry biologického materiálu,
nácvik a zaučení aplikace inzulinu, ošetřování stomií.
Důležitou součástí Domácí zdravotní péče je péče paliativní = ošetřovatelská péče o těžce nemocné a umírající pacienty.
Díky širokému komplexu služeb, které má Charita Nový Hrozenkov v terénu k dispozici / sociální poradenství sociálním pracovníkem, ošetřovatelská
služba, pečovatelská služba, služba osobní asistence, služba pastoračního
pracovníka / nabízíme od roku 2015 potřebným klientům Domácí hospicovou
péči DOMA.
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„Není lidskou slabostí nechat se doprovázet…“
JARMILA ŠKARPOVÁ, koordinátorka Domácí zdravotní i hospicové péče

CHTĚLA ZEMŘÍT DOMA
„Tváře“ domácí hospicové péče
Byla sobota a paní Graclíková, jako každý týden o tom čase, s přeplněnou nákupní taškou v každé ruce si to zamířila do nedaleké trafiky,
aby si ještě koupila „periodikum svého syna“. Pak se posadila na lavičku
autobusové zástávky a čekala na spoj, který ji odveze do kopců. Kousíček
od lesa tam měla svou chalupu se záviděníhodnou skalkou a zahradou.
„Na charitu bych nikdy nic nedala,“ nechala se slyšet při rozhovoru
s řidičem autobusu – sedávala vždycky na sedadle hned u dveří. „Člověk
nikdy neví, kde ty peníze skončí. To raděj nakrmím zvěř v lese a své čtyřnohé mazlíčky doma,“ dodala rázně a za souhlasného přikyvování řidiče, vytáhla z tašky obrovskou štangli psího salámu. Silná osobnost, šarmantní,
za všech okolností upravená dáma, která měla pro strach uděláno, vždyť
žila sama, na samotě u lesa. Všechno však svou vůlí ovlivnit nedokázala.
ČERVEN 2017
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Třeba zdraví. To se časem velice zhoršilo a bylo zapotřebí využít služeb
místní Charity, včetně domácí hospicové péče, kterou poskytuje.
„O Charitě jsem věděl pouze to, že v Novém Hrozenkově existuje a že
rozváží seniorům obědy,“ vzpomíná na dobu před několika měsíci Mirek,
syn paní Graclíkové. „Žil jsem v Praze, šéfoval úspěšnému časopisu, psal
knížky, které se dobře prodávaly, a bezstarostně šel od úspěchu k úspěchu.
Všechno, na co jsem sáhl, se mi dařilo, a když to přeženu, tak jsem si myslel,
že smrt se mých blízkých netýká,“ připouští M. Graclík. Až náhlé a nečekané
zhoršení zdravotního stavu stále vitální a soběstačné maminky jej - podle
jeho vlastních slov - vrátilo na zem a on začal vzniklou situaci velmi intenzivně řešit. „Hledal jsem pomoc, zjišťoval, co je možné, brouzdal po internetu,
navštívil v Karolince kancelář Charity a objevil pro mě do té doby zcela neznámý svět,“ tvrdí pan Mirek a po chvíli dodává: „Hluboce před pracovnicemi
Charity smekám, protože vím, že sám bych nebyl schopen se o těžce nemocného člověka postarat. Vlastně bych nemohl splnit mamince její přání,
aby zemřela doma. Když ještě v nemocnici komunikovala, řekl jsem jí, že
zařizuji Charitu, která o ni bude doma pečovat, a tak se na návrat těšila.“
Bohužel její zdravotní stav se poté zhoršil a pan Graclík si maminku
domů přivezl už jako nepohyblivou a takřka neschopnou komunikace.

DÁT MAXIMUM

„Na to, že je to chlap, byl v péči o maminku naprosto úžasný,“ říká na
adresu M. Graclíka pečovatelka Charity Nový Hrozenkov Dana Kocurková.
„Vpluli jsme do té rodiny tak nějak přirozeně, a přesto, že jsme tam nepůsobili
příliš dlouho, bylo to, jako bychom tam byli snad odjakživa. Vládl tam velký klid
a pokoj, což za podobných situací vždycky nebývá. Víte, on chtěl dát mamince
maximum, což opravdu měla. Tak, jak by to asi mělo být vždycky,“ uvažuje nahlas pečovatelka. Po krátké odmlce přiznává, že den, kdy paní Graclíková zemřela, má stále v živé paměti. „Udělala jsem všechny úkony, jako jiné dny, ale
pořád jsem nějak nemohla jen tak říct na shledanou a odejít. Něco uvnitř mi to
nedovolovalo. Já vám to neumím vysvětlit, ale jako bych podvědomě cítila, že
už ji živou neuvidím. Držela jsem ji za ruku a nedokázala ji pustit. Vybavuji si,
jak se za mými zády potichu otevřely dveře, byl to syn paní Graclíkové, asi mi
chtěl něco říci, ale nerušil nás. Chtělo se mi plakat, ale musela jsem vydržet,
jsem přece profesionál,“ říká D. Kocurková. „Až potom, v autě, jsem tomu nechala volný průběh. Tam už moje slzy nikdo neviděl“.
22 |

ČERVEN 2017

Za dvě hodiny na to informovala pečovatelku její vrchní sestra, že paní
Graclíková zemřela. Syn byl u ní.

NIKDY NEODSUZOVAT

„Řekla bych, že moci zemřít ve svém prostředí je ideální stav. A právě
o to se prostřednictvím domácí hospicové péče v Charitě Nový Hrozenkov
snažíme. Nehledě na to, že zdravotní péče, která je součástí hospicové péče,
je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pro klienta je tedy zdarma,“ vysvětluje Jarmila Škarpová, vrchní sestra. „V žádném případě však nechceme
a nesmíme v lidech vyvolat pocit viny, pokud se na to snad necítí,“ dodává
hned vzápětí. Důvody mohou být podle jejich dlouholetých zkušeností různé:
strach ze smrti, z umírání nebo i fyzické či psychické vyčerpání. „Kdybychom
předem věděli, jak dlouho bude ten stav trvat – ale to nevíme. Můžeme snad
jen tušit,“ říká J. Škarpová. Na dokreslení uvádí příklad z praxe: Paní se jim
svěřila, že je toho na ni i přes pomoc Charity hodně a že by si potřebovala
jen na pár dnů odpočinout. Rozhodla se tedy pro hospitalizaci svého muže.
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Manžel po pěti dnech v nemocnici zemřel. „Jsem si téměř jistá, že kdyby to jen
tušila, jistě by těch pár dnů ještě síly sesbírala. To ale nikdo dopředu nevíme,“
opakuje znovu vrchní sestra a razantně upozorňuje, že v žádném případě si
dotyčný člověk nesmí nic vyčítat, a už vůbec ho za to nemůžeme odsuzovat.

MOZAIKA POSLEDNÍCH DNŮ

„Umřít doma nebo na „eldéence“ je absolutně nesrovnatelné. Přál bych
každému, aby mohl odejít doma, kde to zná, má rád a může být v posledních dnech na tomto světě obklopen svými nejbližšími,“ uvažuje nahlas Mirek
Graclík. Vždyť jedině díky tomu mu zůstala mozaika posledních dnů, jež mu
sice, jak přiznává, vhání slzy do očí, ale přesto nebo právě proto je za ni
vděčný. „Mohu si vybavit, jak jsem mamince přehrával písničky jejího oblíbence Bedřicha Čuby. Vidím, jak sedím u postele s vlčákem Rexem, kterého
měla moc ráda a pokládám jí ruku na jeho hlavu, aby cítila jeho blízkost. Mimochodem, máma odešla před necelými devíti měsíci a Rex se s tím dodnes
nevyrovnal a chřadne mi před očima. Nebo když jsem jí dával do postele
Macka, chlupatou pokojovou kočku, a nořil do jeho hebké srsti máminy ruce.
Děkuji za to, že když odcházela na druhý břeh, mohl jsem ji přitom držet za
ruku…“
P.S. Od včerejšího večera je opět u své paničky i vlčák Rex.

DOMA – DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
Zdravotní sestra: Jarmila Škarpová
Sociální pracovnice Eva Slováčková
Adresa: Karolinka, Nábřežní 175
Telefon: 571 410 087
Mobil: 737 572 190, 728 324 494
E-mail: jarmila.skarpova@nhrozenkov.charita.cz
E-mail: eva.slovackova@nhrozenkov.charita.cz
Počet klientů - pro všechny služby:
Počet návštěv (DZP):

POSLÁNÍ:

13
135

Umírání je přirozenou součástí života. Zároveň je to ale náročné období jak pro
umírajícího, tak i pro jeho nejbližší. Posláním Domácí hospicové péče Charity
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Nový Hrozenkov je pomoci nemocnému a jeho rodině tuto situaci zvládnout
a umožnit nemocnému strávit poslední období života v jeho domácím prostředí v kruhu blízkých. Důležitou součástí je také doprovázení pozůstalých.
Poskytujeme zdravotní, sociální a duchovní péči a pomoc těžce nemocným,
umírajícím a jejich rodinám v domácím prostředí.
Multidisciplinární tým poskytující péči a pomoc:
• sociální pracovník
• zdravotní sestry
• pečovatelky
• osobní asistenti
• pastorační asistent
• dobrovolníci
Spolupracujeme s:
• praktickými lékaři
• odborným lékařem – specialistou na léčbu bolesti
• duchovními
• psychologem
Zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pro klienta je tak
péče bezplatná.
Sociální služby jsou hrazeny klientem dle ceníku pečovatelské služby nebo služby osobní asistence – 125,– Kč/hod.
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„Směju sa. Proč bych sa nesmála, šak sa na mňa všeci kolem usmívajú. A i kdyby ne, začnú! Věřte, že
začnú, když sa na nich smějete vy! Začnú…“
MARIE VAŠUTOVÁ, klientka Domu pokojného stáří

PAMATUJU, PAMATUJEŠ, PAMATUJEME…
„Představte si, že mne pan Hrubeš poznal, a to jsme se nevím jak dlouho
neviděli,“ neskrývala svou radost paní Píšková. A poznal ji pouze po hlase
– pan Hrubeš totiž nevidí. S paní Píškovou se v Domě pokojného staří v Novém Hrozenkově – Čubově potkávali, když sem před dvěma lety vozila svého
nemocného manžela na odlehčovací pobyt.
Dnes do Domečku zavítala opět, a to i se svou dcerou. Přišly, aby se
zúčastnily setkání zaměstnanců hrozenkovské Charity s klienty Domečku,
jejich rodinnými příslušníky, a to jak těmi současnými, tak bývalými. „Nevím,
jak bychom to tenkrát bez Charity vůbec zvládli,“ vzpomíná paní Píšková.
„Moc nám pomohli a jsme rádi, že můžeme zůstat i nadále v kontaktu.“
Hostů se poslední červnový pátek odpoledne sešlo na třicet. Počasí
přálo, stoly se na zahradě Domečku doslova prohýbaly pod dobrotami a se-
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střičky ostražitě dbaly na to, aby skleničky ani talíře přítomných nezůstávaly
dlouho prázdné. Povídalo se, vzpomínalo, poslouchaly se Coutry písně i lidovky v podání kapely OK Country.
„Jsem si jistá, že podobná setkání mají svůj velký smysl. Rádi vzpomínáme na ty, kteří s námi tady v Domečku prožili část života. A věřte, že
když odešli, i nám chyběli,“ přiznává ředitelka hrozenkovské Charity Danuše
Martinková. S ní si „notuje“ vedoucí domu Marie Surá: „Víte, když si projdete
fotografie, různé momentky našich klientů, kteří mezi námi už nejsou, hned
se vám vybaví, kdo jaký byl, jejich průpovídky, co mívali rádi. I oni nás různě
ovlivnili,“ vypočítává M. Surá a přiznává, že nezřídka ukápne i nějaká ta slzička. „Setkáváme se proto, abychom si na ně společně zavzpomínali, oprášili pozapomenuté historky, prostě prožili příjemné odpoledne. Škoda, že
někteří z příbuzných tentokrát nemohli přijít,“ posteskne si. Tak třeba příště…

ZRODILA SE NEOBYČEJNÁ KUCHAŘKA
„Mně se nejvíc líbí asi stěrky v mléku,“ zubí se tmavovlasý klučina. U jeho
spolužačky zase vedou bramboráky ze suchého chleba a paní učitelka by
nepohrdla borůvkovými knedlíky…
Různé pokrmy, které však mají jedno společné – recepty na ně, stejně jako
na spoustu dalších dobrot, „vyzvěděly“ děti halenkovské Základní školy u svých
babiček a dědečků a naleznete je v kuchařce s názvem Vaříme s babičkou aneb
Kuchařka (nejen) valašských receptů sesbíraných dětmi z Halenkova a okolí.
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Křtu této pozoruhodné knihy, kterou vydala Charita Nový Hrozenkov, se
zúčastnili nejen tvůrci – tedy žáci sedmé třídy Základní školy Halenkov – ale
také ilustrátorka kuchařky Jana Náhlíková, klienti Stacionáře Slunečnice či
senioři z blízkého okolí.
Na programu byla kromě prezentace knihy také přednáška známé bylinkářky, paní Vandy Vrlové. Ta zaujala především starší ročníky. Ti mladší
zase neodolali zátiší, kde paní Jindra Zvěřinová z Velkých Karlovic předváděla výrobu Hořických trubiček, jež bylo možné i ochutnat.
Kuchařka „Vaříme s babičkou“, o kterou byl hned na jejím křtu nebývalý
zájem, je k dostání na všech pobočkách hrozenkovské Charity, ale také například v infocentru ve Velkých Karlovicích či Novém Hrozenkově. Výtěžek
z prodeje knihy byl použit na zvedací stropní systém do Domu pokojného
staří v Novém Hrozenkově.

LÁVKA – SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Vedoucí SR Lávka: Marcela Cholevíková, DiS.
Adresa: Karolinka, Nábřežní 175
Telefon: 571 410 087
Mobil: 733 685 408
E-mail: marcela.cholevikova@nhrozenkov.charita.cz
Počet uživatelů:
Počet poskytnutých intervencí:
Celkový čas poskytnutých intervencí:
Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

6
308
588 hodin
247 895,– Kč
-45 655,– Kč

POSLÁNÍ:

Posláním Sociální rehabilitace je pomáhat lidem žít plnohodnotný život,
i když následky nemoci zůstanou už napořád. Snažíme se o nácvik dovedností nutných v každodenním životě. Doprovázíme na místa, kde je to potřeba. Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Služba je určena dospělým lidem a seniorům s duševním onemocněním,
mentálním postižení.
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„Neměl jsem žádný med v životě. Nadřel jsem sa hodně. Ono sa říká, že práca šlachtí, enemže též
hrbatí kostru. Ale tož, dyť člověk nemože byť na světě a nic nedělať. Nebyť nijak užitečný. To dá rozum,
že ne…“
LUDVÍK STOKLASA, klient pečovatelské služby

PEČOVATELKA NOMINOVÁNA MEZI
OSOBNOSTI ROKU 2016
Možná jste někde v médiích zaznamenali, že osobností roku 2016
Zlínského kraje se stal lékař František Zábranský, vynikající operatér
a školitel mladých lékařů v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně. Nejspíš
ovšem netušíte, že mezi 29 nominovanými osobnostmi 12. ročníku této
ankety byla také pečovatelka Charity Nový Hrozenkov Marie Orságová.
V neskutečné konkurenci: lékařů, ředitelů, prezidentů firem… jí porota
„přidělila“ úžasnou 15. příčku. Jaká byla její první reakce, když se dozvěděla, že byla nominována do této prestižní ankety? Nejen o tom jsme si
s Marií Orságovou povídali:
Byla jsem v šoku a velice překvapená. Netušila jsem, jak se to vlastně stalo.
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Kdo vás nominoval ovšem víte?
Ano. Nominoval mě Josef Kvasnička, reportér České televize.
Tušíte proč?
Česká televize chtěla zdokumentovat, jak naše Charita zdolává zimní počasí
v terénu Velkých Karlovic. Při této příležitosti jsme se poznali. Měl možnost
pozorovat práci pečovatelky přímo v terénu. Tato práce ho velice zaujala,
a to je nejspíš důvod, proč se mě rozhodl nominovat.
Jak dlouho už pracujete jako pečovatelka?
Dvanáct let.
Co pro vás toto ocenění znamená?
Znamená hodně. Mám obrovskou radost z toho, že si někdo všiml, jakou
cenu tato práce má.
Jedná se o práci velice náročnou – fyzicky, psychicky, navíc finančně
ne zrovna adekvátně ohodnocenou – proč to vlastně stále děláte?
Je pravdou, že práce je to velmi náročná. Dělám ji, protože mám radost, mohu-li někomu pomoci v tíživé situaci. Tato práce se nedá vykonávat pro peníze, vyžaduje především velké srdce, porozumění a lásku ke starším lidem.
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OSOBNÍ ASISTENCE
Vedoucí OA: Iva Prejzková, DiS.
Adresa: Karolinka, Nábřežní 175
Telefon: 571 410 087
Mobil: 728 324 457
E-mail: iva.prejzkova@nhrozenkov.charita.cz
Počet uživatelů:
Počet hodin přímé péče:
Počet ujetých kilometrů:
Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

10
3 574
15 086
1 398 722,– Kč
-26 391,– Kč

POSLÁNÍ:

Posláním Osobní asistence je umožnit lidem žít i nadále co nejvíce tak, jak byli
zvyklí v době, kdy ještě naši pomoc nepotřebovali. Službu poskytujeme v domácnostech i na veřejných místech.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Služba je určena dětem, dospělým a seniorům s postižením tělesným, mentálním a kombinovaným, kteří potřebují pomoc druhého člověka.
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„Žil asi hodně smutně, ale zemřel šťastný. Nikdy jsem ho neviděla tak spokojeného, jako poslední roky
při pobytu v Charitě. Pořád opakoval, že žít sám nebyla výhra. Kdyby to prý býval věděl dřív…“
LENKA HOLČÁKOVÁ, neteř Metoděje Maliny, klienta Víceúčelového charitního domu

ANDĚLÉ S ČERVENÝMI AUTY
Metodovy prsty se rozeběhly po klapkách harmoniky. Písně hrál
a zpíval jen ty oblíbené. Hlavu sklopenou. Nemohl se na ně dívat. Nedokázal to. Bylo mu jich líto. Seděli tam na vozíčcích, leželi na polohovacích postelích. Nemohoucí, odkázáni na pomoc druhých. A přesto to
pro něj bylo to nejúžasnější publikum, jaké kdy v životě měl.
Radost v očích těch lidí ho dojala doslova k slzám. A ani se za ně nestyděl. Život mu nastavil zrcadlo a on si musel přiznat, že je jako oni – starý, odkázaný na pomoc druhých. „Myslím si, že tenkrát, když hrál klientům
Charity, se konečně smířil s tím, že už opravdu doma sám být nemůže. Víte,
přicházel o zrak a měl spoustu dalších zdravotních problémů,“ vzpomíná na
vyprávění svého strýce Metoda jeho příbuzná Marie. Připouští, že pro něho
muselo být velice těžké opustit svoji chalupu, kterou si vlastníma rukama
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postavil. A co teprve jeho les, kde byl dennodenně. „Víte, on byl starý mládenec, celý život žil sám. Sám se naučil i hrát na harmoniku. Bylo jen těžko
představitelné, že by si někde zvykl, navíc měl už přes osmdesát. Přesto si
pak pobyt v charitním domě na Halenkově nemohl vynachválit. Neustále mi
opakoval, že kdyby věděl, jak se bude mít, udělal by to už dávno. Nevím,
jestli jsem ho někdy viděla tak spokojeného – vlastně šťastného.“
Dalo by se říci, že lidé jako Metod jsou typičtí klienti Charity Nový Hrozenkov. Osoba vyššího věku, žijící v kopcích, často na samotě, která se bez
pomoci druhého neobejde, a proto využije služeb místní Charity.

VZPOMÍNÁNÍ I VÝLETY
Další pomocí je nejen pro místní seniory, ale i jejich rodinné příslušníky
charitní Denní stacionář Slunečnice, který v průměru využívá na 20 osob –
převážně seniorů. Zde mohou babičky a dědečkové pobýt se svými vrstevníky během dne. A nejen oni – další cílovou skupinou jsou osoby s tělesným
postižením i s mentálním postižením nižšího stupně (od 16 let).
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Pro všechny je připraven pravidelný program, který je přizpůsobený jejich věku i výjimečnosti. Velký důraz je kladen na vzpomínky, jež jsou často
společnou nití k rozhovorům u všech… a tak se poslouchají vinylové desky
s hity let dávno minulých, zpívá se, tančí, čte „červená knihovna“, ale třeba
taky dere peří, kroutí březové metly, pečou a vaří se tradiční valašské dobroty nebo se jezdí na výlety. Nemalým přínosem je v tomto směru šestnáctimístný charitní autobus pro sociálně potřebné, jenž získala Charita Nový
Hrozenkov díky Programu švýcarsko-české spolupráce. „Víte, já normálním
autobusem jezdit nemůžu – nenastoupím do něho. Ale ten náš, charitní, co
je i pro vozíčkáře, to je jiná,“ vychvaluje si službu paní Ludmila (82 let), jež se
pohybuje za pomoci chodítka. Na výlety prý jezdí moc ráda. Asi nejraději na
poutní místa. Letos si užila například zájezd na Turzovku a Svatý kopeček.

JEN V ZIMĚ
„Přijďte se podívat na moje kvítečka, ještě než odjedu,“ mrkne na mě
spiklenecky téměř devadesátiletá paní Veronika. V charitním domě strávila
loňskou zimu. Nastěhovala se v listopadu a v dubnu se vrátila zpět do svého
domku v kopcích. Využila tak další ze služeb, které místní Charita starousedlíkům nabízí. Zimy tady na Valašsku totiž umějí být velice tvrdé, konečně
jak to ukázala zrovna ta poslední. „Těším se domů, to víte, že jo. Ale je tam
i strach. Mám problémy s dýcháním, špatně chodím,“ neskrývá své obavy
usměvavá žena a pyšně mi ukazuje květinami přeplněnou okenní římsu ve
svém charitním pokojíčku. „Ale do stacionáře budu chodit i tak. Je tu veselo.
Popovídáme, zazpíváme, něco pěkného vyrobíme. Všichni jsou tu hodní.
A kdyby bylo zle, pomůžou,“ odmlčí se na chvíli. „Škoda, že jste nepřišla
dřív, dala bych vám kočku, co jsem uháčkovala. Teď už nemám. Tady ty jsou
zamluvené,“ kývne hlavou směrem k televizi, vedle které leží natažené – jak
dlouhé tak široké – háčkované kočky. „A nebo se stavte, letos v zimě tu zase
budu, udělám vám nějakou.“
Asi jen těžko je možné si představit, jak by všichni tito lidé mohli na valašských kotárech bez denní pomoci místní Charity fungovat. I z jejich reakcí
je zřejmé, že si to sami uvědomují. Svérázně to vystihl jeden z nich, šestadevadesátiletý pan Ludvík: „Oni jsou jak strážní andělé, jenom nemají křídla.
Místo toho jezdí červeným autem.“
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VÍCEÚČELOVÝ CHARITNÍ DŮM
(VCHD) – ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Vedoucí OS: Marie Surá
Adresa: Nový Hrozenkov 124
Telefon: 571 429 676
Mobil: 603 717 454
E-mail: marie.sura@nhrozenkov.charita.cz
Kapacita OS:
Počet uživatelů v průběhu roku:
Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

3
28
1 491 614,– Kč
11 684,– Kč

POSLÁNÍ:

Posláním této služby je poskytnutí krátkodobého pobytu seniorům na dobu, kterou jejich pečovatelé potřebují k regeneraci sil, popřípadě k úpravám bytu apod.
Jedná se tedy o seniory se sníženou soběstačností, kteří potřebují celodenní
péči a žijí v jedné ze sedmi pohraničních obcí Valašska /Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Zděchov, Hovězí/. Dalšími uživateli
mohou být senioři, žijící na kopcích a daleko v údolích, kteří často v zimě zůstávají „odříznuti od světa“ a zajištění jiné služby je v tuto dobu velmi náročné.
Při poskytování pomoci se snažíme zachovávat zvyklosti jednotlivých uživatelů
a podporovat jejich samostatnost.

CÍLOVÁ SKUPINA:

•

•

senioři, jejichž schopnost sebeobsluhy, orientace v čase a prostoru, apod.,
je omezena zejména z důvodu stáří, 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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„Žádný člověk neztrácí svou důstojnost pro různá omezení, která přicházejí s přibývajícím věkem,
a není ponižující, když potřebuje pomoci s jídlem nebo s výměnou pleny. Ponižuje ho však přezíravé
a nadřazené chování, necitlivé jednání a hrubý přístup lidí kolem. Starý a nemohoucí člověk je podobný
dítěti – je také závislý na pomoci druhého. On však zůstává stejná osoba a osobnost, a to i se svou
důstojností. A pokud o ní někdo pochybuje, prozrazuje, bohužel, spíš něco o sobě…“
MARIE SURÁ, vedoucí Domu pokojného stáří

CENA MAKROPULOS JE „NAŠE“
Již tradičně se u příležitosti Mezinárodního dne seniorů na scéně
Stavovského divadla v Praze uskutečnilo předávání Ceny Makropulos
za péči o seniory, které každý rok pořádá občanské sdružení Život 90.
Cenu Makropulos představitelům Charity Nový Hrozenkov předala náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.
Na slavnostní ceremoniál navázalo benefiční představení Audience
u královny od Petera Morgana.
„Prodloužení lidského života představuje pro české zdravotnictví nesporný
úspěch. To však nestačí, je nutné vytvářet podmínky pro to, aby přidaná léta,
o která dnešní senioři žijí déle, byla také kvalitní. A právě o takový výsledek se
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snaží i letošní vítěz Ceny Makropulos,“ řekla při předávání ceny náměstkyně
ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.
„Byl to úžasný zážitek! Minuta slávy za všechno, co se nám v hrozenkovské Charitě podařilo,“ neskrývala své emoce po předání ceny ředitelka Charity
Nový Hrozenkov Danuše Martinková. „Jsem ráda, že se o naší práci ví a že je
tak vysoce hodnocena. Velice pozitivní ohlas sklízí především návaznost našich
služeb, a pak jejich rozsah – od 6 do 21 hodin 365 dnů v roce. To zajišťuje opravdu jen málokdo,“ dodává ředitelka.
To všechno by podle jejich slov však nebylo nikdy možné bez obětavé práce všech zaměstnanců Charity a především jejich lidského přístupu, kterého si
klienti velice cení a kvůli kterému jsou služby hrozenkovské Charity tolik žádány.
„Nejraději bych na prknech Stavovského divadla, po kterých kdysi kráčel
Mozart, odehrály se zde velké premiéry, měla všechny své zaměstnance,“ rozohňuje se D. Martinková. „To ale z pochopitelných důvodů nebylo možné. Proto
chci alespoň částku, která je spojená s cenou Makropulos, věnovat právě na
jejich odměny,“ říká Danuše Martinková a dodává, že toto jsou jediné finanční
prostředky, které takto může použít, a udělá to velice ráda. „Cena Makropulos,
inspirovaná divadelní hrou Karla Čapka Věc Makropulos, představuje poselství
o snaze všech, kteří se věnují péči o naše zdraví a tím se také významně podílejí nejen na prodloužení délky, ale i na zvýšení kvality lidského života. Vybrané
projekty z oblasti zdravotně sociální péče mohou díky tomuto ocenění získat
mimo jiné i potřebnou publicitu, která pak v praxi pomáhá bořit mýty a stereotypy v přístupu ke stáří,“ píše se v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví ČR.
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„GASTROFESTIVAL“ V NAŠÍ CHARITĚ
„Ty vdolky jsou moje? Opravdu? A zadarmo?,“ tak nějak se sypaly otázky
u všech klientů Charity Nový Hrozenkov, když jim pečovatelky k obědu přivezly jako pozornost dva celé frgály. Jednalo se o dobře zvolený dar Resortu
Valachy, pořadatele známého Karlovského gastrofestivalu. „Vlastně tak udělali gastrofestival našim babičkám a dědečkům,“ směje se pečovatelka Danka
a popisuje, jak byli klienti překvapeni, šťastní a nezřídka i dojati k slzám. „Pán,
se kterým vždycky při hygieně řeším politiku, neměl na jazyku nic jiného než
frgály. Zas a znova se k nim vracel.“ Rozvést několik stovek frgálů nebylo vůbec jednoduché, ovšem jak dokazuje barvité líčení pečovatelek, vynaložené
úsilí bylo pozitivními emocemi náležitě odměněno.
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DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ
Vedoucí DPS: Marie Surá
Adresa: Nový Hrozenkov 124
Telefon: 571 429 676
Mobil: 603 717 454
E-mail: marie.sura@nhrozenkov.charita.cz
Kapacita DPS:
Počet uživatelů v průběhu roku:
Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

19
30
9 442 157,- Kč
-121 690,- Kč

POSLÁNÍ:

Posláním Domu pokojného stáří je umožnit důstojně prožít stáří seniorům ze
sedmi pohraničních obcí Valašska (Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Zděchov, Hovězí), kteří pro své zdravotní či sociální
omezení již nemohou zůstat ve svém vlastním rodinném prostředí.
Při poskytování služeb se snažíme zachovávat zvyklosti jednotlivých uživatelů
a podporujeme jejich samostatnost.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Dům pokojného stáří je určen pro seniory nad 60 let, kteří nemohou z důvodů
zdravotních nebo sociálních 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 regionu výše jmenovaných obcí
• jsou závislé na alkoholu, drogách
• ohrožují sebe nebo své okolí
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„Když vám funguje to doma - vztah s manželkou, dětmi... zvládnete všechno. Klidně i tu svou slepotu!
Máte totiž kde brát, odkud čerpat. Žijete ze vzpomínek, z lásky. Lásku nepotřebujete vidět, musíte ji cítit.
A já to štěstí mám…“
JAROSLAV HRUBEŠ, nevidomý klient Domu pokojného stáří

MLSÁNÍ SE TŘEMI KRÁLI
„Bylo to tolik milé, příjemné a taky dobré… měli byste něco podobného brzy zopakovat,“ zněly hlasy z řad účastníků Valašského mlsáni se
Třemi králi. Akci uspořádala Charita Nový Hrozenkov ve spolupráci s restaurací „U Vleku“ v Karolince v sobotu 18. 11. 2017.
Na své si mohl přijít skutečně každý: k vidění byly výtvarná dílka mladých
koledníků i fotografie tříkrálového koledování Josefa Vrážela. Pamětníci spolu
s etnografkou Miladou Fohlerovou z Muzea regionu Valašska zavzpomínali na
dobu dávno minulou: jak se kdysi žilo, slavilo i jedlo. A to už jsme u dalšího bodu
programu – ochutnávky valašských specialit připravených šéfkuchařkou podle charitní kuchařky „Vaříme s babičkou“. Nabídka byla pestrá – slaná i sladká.
Namátkou vzpomeňme: podlesníky, kontrabáš či trnčená máčka s fazolemi,
zátřepky ve mléku aj. Po všem se jen zaprášilo a chutnalo všem, i těm malým.
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Ani děti, a že jich bylo, při této akci nepřišly zkrátka – karolinská Základní
umělecká škola se postarala nejen o hudební vložku, ale paní učitelky z výtvarného oboru vedly výtvarnou dílničku.
Výsledkem byl krásný třípatrový dort – celý z papíru. Jen svíčky na něm byly
pravé… jedním dechem se o jejich sfouknutí postarali protagonisté večera – naši
duchem stále mladí senioři.

PODAŘILO SE: ZVEDACÍ SYSTÉM JE NA
„DOMEČKU“
Je to tak. Tajné přání se stalo skutečností. Řeč je o stropním zvedacím
systému, který usnadní manipulaci
a transport klientů do koupelny, umožní snadněji zabezpečit každodenní hygienu, ale také polohování, což má zásadní vliv při prevenci tvorby dekubitů.
„Musím říct, že se nám původně zdála cena za zvedák, který je pouze pro jeden pokoj, velmi vysoká. Mysleli jsme si,
že by možná bylo lepší pořídit víc zvedáků
pojízdných, které bychom využili pro více
lidí,“ uvažuje nahlas Marie Surá, vedoucí
Domu pokojného stáří na Čubově. Ale
když jsme tento systém začali využívat,
okamžitě jsme objevili jeho velké výhody.
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Velmi lehce se s ním manipuluje, pro klienta je přeprava v něm pohodlnější, nic
vám nepřekáží pod nohama a hlavně je neustále po ruce. Je to asi takový rozdíl,
jako když máte robot schovaný v ‘kredenci‘ a nebo stále po ruce na kuchyňské
lince. Vůbec bychom se nezlobili, kdyby přibyl další,“ směje se M. Surá.
Díky finanční podpoře z Ministerstva zdravotnictví ČR a firemních dárců
přibyl na domečku také elektrický zvedák, invalidní vozíčky, antidekubitní
matrace a bezkontaktní teploměr.

UKLIDOVÁ FIRMA U3 (SOCIÁLNÍ
PODNIK)
Vedoucí U3: Marcela Cholevíková, DiS
Adresa: Karolinka, Nábřežní 175
Mobil: 739 507 121
E-mail: marcela.cholevikova@nhrozenkov.charita.cz
Máme již dlouholeté zkušenosti s úklidem u našich klientů. Teď jsme tady
také pro vás.
V rámci našeho sociálního podnikání chceme nabídnout pracovní místa také
pro zdravotně znevýhodněné a zisk z této činnosti vložit do našich sociálních
služeb, tzn. do zajištění provozu.
Stále nižší dotace na sociální služby nás vedly právě k myšlence založit sociální podnik za účelem alespoň částečného zpětného financování některé
sociální služby, která je stále v ohrožení.
Co vám nabízíme:
• Úklid kanceláří
• Úklid vašeho bytu či domu
• Úklid firemních prostor
• Úklid bytu či domu vašich rodičů
• Mytí oken
• Úklid chaty či chalupy
• Údržba trávníků
• Úklid společných prostor
• Odklízení sněhu
• Úklid nebytových prostor
Cena činí 150,– Kč za hodinu
Další služby:
• Čištění koberců – 22–28,– Kč/m²
• Čištění sedaček – 100,– Kč/1 místo
• Komplexní čištění autosedaček a interiéru vozidla – 950,– Kč
V ceně jsou zahrnuty čisticí prostředky a PHM.
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„Na všem záleží. I na tom, jak se zatváříme. Na slovech, která použijeme. Například na lidi s demencí
obzvlášť negativně působí, vzpomenete-li něco smutného... Co z toho pro nás plyne? Že hodnotu
okamžiku, který tito lidé prožijí, máme naprosto ve svých rukou...“
LUDMILA HERIÁNOVÁ, vedoucí Denního stacionáře Slunečnice

SVĚCENÝ SE V NOVÉM HROZENKOVĚ MODLIL
Zimní podvečer. Tradiční adventní koncert Charity Nový Hrozenkov – účinkující Jaroslav Svěcený se svým hostem, kytaristou Miloslavem Klausem. Je beznadějně vyprodáno. Ticho v kostele sv. Jana
Křtitele v Novém Hrozenkově by se dalo krájet. Úžasná atmosféra:
emoce, slzy, nekončící potlesk… „Bylo to jako modlitba,“ hlesne žena
ve druhé řadě.
„Jeden z největších houslových virtuózů na světě a přece tak skromný,“
uvažuje nahlas další z účastnic koncertu. „Je znát, že si uvědomuje, jak je
třeba hudbu rozdávat dál. O to jde. Hudba není jen pro úzký okruh kritiků či
odborníků. Muzika je tak silná, že zaujme i člověka, který v této oblasti není
orientovaný a třeba jde na koncert jen jednou za život. A to právě pan Svě-
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cený na Hrozenkově dokázal, zaujal všechny Valachy bez rozdílu.“ Chválou
nešetřil ani sám Mistr. A to nejen na výbornou akustiku v chrámu ale především na úžasné publikum. „Cítil jsem zvláštní pozitivní energii, hrálo se
nám oběma opravdu velice dobře. A jsem si jist, že zde nejsem naposled.
Nevím, jak mi mohl tak krásný kousek naší malé zemičky uniknout,“ směje
se J. Svěcený.
Touto bezesporu vydařenou akcí Charita Nový Hrozenkov slavnostně
uzavřela rok 2017, jenž se celý nesl v duchu oslav 25. výročí jejího vzniku.
Součástí koncertu bylo také kratičké seznámení s aktivitami Charity, kterého
se ujala její ředitelka Danuše Martinková, a především poděkování vedoucím
a dlouholetým pracovníkům. Zároveň byl všem přítomným představen první
nástěnný kalendář Charity Nový Hrozenkov na rok 2018.
Výtěžek z koncertu, jenž byl díky spolupráci s nadací Divoké husy zdvojnásoben, bude použit na pořízení stropního zvedacího systému do Domu
pokojného stáří v Novém Hrozenkově.
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JAK SE SPLNILY SNY NA VALAŠSKU
Rok 2017 nám uzavřel výjimečný projekt „Cesta za kvalitním životem
seniorů na Valašsku“ z Programu švýcarsko-české spolupráce. Hlavní
myšlenkou a cílem tohoto projektu bylo zkvalitnit a zpřístupnit terénní a ambulantní služby pro seniory na Valašsku. Terén ve zdejší oblasti je náročný
a dlouhý a prvotní myšlenka v roce 2010, kdy se projekt podával, byla zaručit, abychom se mohli skrze více než 10 tisíc km měsíčně dostat k těm,
kteří to nejvíce potřebují a jinak by zůstali bez pomoci. Podobně jako naše
organizace, potřebovaly auta a vybavení i sousední Charity a Diakonie. Původně dvouletý projekt se protáhl na 5 let. Projekt byl ve svém zaměření
unikátní jak svým cílem, tak i finanční podporou, která činila 1 158 070 CHF/
28 488 070,– Kč. Díky jeho zaměření se podařilo významně rozšířit a trvaleji garantovat seniorům možnost setrvání ve svém přirozeném prostředí co
nejdéle a zachovat si soběstačnost a denní aktivity. Nákupem 30 automobilů
4x4 je nyní možné terénní služby dále rozšířit na místa, kde doposud nebylo možné je poskytovat, a přijmout tak nové uživatele nebo navýšit počty
návštěv. Přepravu dále usnadňují 2 vysokokapacitní vozy, 1 pick-up, kola,
moped a speciální nízkopodlažní autobus pro přepravu 16 cestujících nebo
6 vozíčkářů, který navíc mohou využívat i jiní poskytovatelé sociálních služeb. Pracovníci a především domácí pečující mohou využít přes 82 nových
kompenzačních pomůcek a významně se rozšířilo a zkvalitnilo zázemí služeb. A jelikož stejně důležité jako vybavení jsou i znalosti pracovníků, bylo
možné proškolit 87 pracovníků v nových metodách Bazální stimulace, Alternativní a augmentativní komunikace a Reminiscenční terapie, a to v časové
dotaci 300 hodin. Třešničkou celého projektu byla možnost dodatečného
rozšíření projektu, kdy bylo možné zajistit materiálně technické vybavení domácí hospicové péče, která uzavírá komplex služeb pro seniory.
Rok 2017 nám tedy přinesl i možnost ohlédnout se a s odstupem je důležité říci, že všechno úsilí, ochota spolupracovat a mít odvahu pro správnou
věc se vyplatí, protože se nám tak splnil sen – díky projektu „Cesta za kvalitním životem seniorů na Valašsku“ mají uživatelé na Valašsku možnost
zůstat doma, jak dlouho potřebují.
LENKA VRÁŽELOVÁ
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DENNÍ STACIONÁŘ SLUNEČNICE
Vedoucí DSS: Mgr. Ludmila Humlová
Adresa: Víceúčelový charitní dům, Halenkov 191
Tel.: 571 420 135
E-mail: dss@nhrozenkov.charita.cz
Kapacita DPS:
Kapacita
Pracovní doba:
Počet návštěv:
Počet hodin služby:
Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

28 (za celý rok 2017)
3 (klientů/daný okamžik)
8 (vyjadřuje okamžitou kapacitu, při práci ve skupině)
7 hod – 18 hod v pracovních dnech
1 185
7 137,25
1 779 964,– Kč
-68 880,– Kč

POSLÁNÍ DENNÍHO STACIONÁŘE SLUNEČNICE:

•
•

umožnit starým lidem, kteří jsou osamělí, nemocní nebo ohrožení sociálním vyloučením, denní pobyt mezi svými vrstevníky
umožnit dětem a dospělým s lehkým mentálním postižením kontakt se
společenským prostředím a s využitím jejich schopností a dovedností je
vést k samostatnosti.

Zároveň je jim dána možnost návratu zpět do domácího prostředí.
Denní stacionář je určen pro:
• mladší a starší seniory (mladší 65–80 let a starší nad 80 let),
• osoby s tělesným postižením,
• osoby s mentálním postižením nižšího stupně od 16 let do 65 let.
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DĚKUJEME VŠEM NAŠIM DÁRCŮM:
„BEZ VÁS BY TO NEŠLO!“
NADACE:

Diplomatic spouses Association Prague, Nadace Agrofert, Nadace Divoké
Husy, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

FIREMNÍ DÁRCI:

Austin, ESAS AUTO s.r.o., Galvamet spol. s.r.o., Indet safety systems a.s., Innogy energie s.r.o. (prostřednictvím Život 90), Lékárna Karolinka – PharmDr. Hana
Ptáčková, Lesy Augustiniánského opatství s.r.o., Lidový dům Nový Hrozenkov,
Magenta s.r.o., PDDP s.r.o., Štec SVT s.r.o., UNIVERZ Zlín s r.o., Nábytek-Vaculík s.r.o., VIA Pharma s.r.o., Zamet spol s.r.o., Resort Valachy (firma HP Tronic), Hotel Biocel Soláň, Pepi-centrum Velké Karlovice, cukrářka Anna Pavelková Velké Karlovice, Restaurace U radnice Karolinka, Lidový dům Halenkov

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI:

Bártek Ladislav, Bretšnajdr Antonín, Haas Jakub, Hábová Ludmila, Hajný
Michal, Haplová Marie, Holečková Hana, Holečková Jana, Januš Vladimír,
Kantor Karel, Klíma Martin, Kotyzová Vlasta, Křenek František, Labaj Miroslav, Laresová Miluše, Orságová Marie, Ráčková Emilie, Surovec Antonín,
paní Trtíková, Václavík Jaroslav, Voreková Pavlína

DÁRCI NA ODMĚNY PRO MALÉ KOLEDNÍKY TŘÍKRÁLOVÉ
SBÍRKY:

Dary finanční: Lidový dům Halenkov, p. Zapalač, hotel Lidový dům Nový
Hrozenkov – p. Uherková, potraviny Můj obchod Nový Hrozenkov – p. Podešva, Podešva Oil Velké Karlovice – Uhříkovi, restaurace U Pokorných Huslenky – p. Řičičář, Tovomarket Halenkov
Dary věcné: p. Gášková, prodejna Helena glass Karolinka – p. Karešová,
Ponožky Knebl Hovězí – p. Olšák, papírnictví Olšák Vsetín – p. Kováč, potraviny U Kostela Karolinka – p. Zádilská, restaurace Pod Černým Huslenky
– restaurace Sklář Karolinka – p. Ručková, restaurace U Muzea Velké Karlovice – fa Zamet Nový Hrozenkov
PODĚKOVÁNÍ
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ZVLÁŠTNÍ DÍK PATŘÍ…

Josefu Vráželovi za nádherné fotografie a možnost uspořádání výstav
Miladě Fohlerové za vstříctnost a spolupráci při vzniku kuchařky
České spořitelně (pobočka Zarámí 4463, Zlín) a Kulturnímu domu Vsetín za
vstřícnost a možnost uspořádání výstavy fotografií
Všem účastníkům akce Frzegul a hlavnímu organizátoru Miroslavu Moravčíkovi
Účastníkům Adventního koncertu
Všem dárcům TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Všem dárcům POSTNÍ ALMUŽNY
Za skvělou spolupráci děkujeme: IC Velké Karlovice, IC Nový Hrozenkov, IC Zvonice, IC Karolinka, Horská chata Bačkárka, Horský hotel
Portáš, Horský hotel Kohútka, Klub Jarilo, Knikupectví Kalouš, Muzeum regionu Valašsko, Odtadyma o.p.s., Valašské muzeum v přírodě
Rožnov pod Radhoštěm

DĚKUJEME ZA NEPOSTRADATELNOU PODPORU STÁTNÍ
SPRÁVY A SAMOSPRÁVY:

MPSV
ESF – Evropský sociální fond
MZ ČR
Zlínský kraj
Město Vsetín
Hovězí – 180 000,– Kč
Halenkov – 300 000,– Kč
Huslenky – 295 000,– Kč
Karolinka - 80 000,– Kč
Nový Hrozenkov - 300 000,– Kč
Velké Karlovice – 400 000,– Kč
Zděchov – 70 000,– Kč
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PODPORA ZŘIZOVATELE:

•
•

•

•

•
•

Arcibiskupství olomoucké hradí platy pastoračních asistentů, což v Charitách Arcidiecéze olomoucké činí 5 mil. Kč.
Výtěžek z Tříkrálové sbírky (TKS) v Charitě Nový Hrozenkov činil
615 967,- Kč. Sbírka je sice veřejná, ale uskutečňuje se z nařízení olomouckého arcibiskupa a je možné ji provést jen díky množství dobrovolníků, kteří jsou převážně z řad Římskokatolické církve.
Z TKS je vytvořen krizový fond, který je poskytnut jako nenávratná půjčka tam, kde hrozí skončení některé služby z důvodů odmítnutí financování MPSV a Kraje.
Postní almužna v hodnotě 35 260,- Kč jsou prostředky, které si věřící
z farností, ve kterých Charita Nový Hrozenkov působí, během postní
doby odřekli a předali Charitě pro přímou pomoc sociálně slabým spoluobčanům.
Benefity získané z titulu evidované právní osoby, zřízené církví (levnější
energie, apod.)
Příležitostné akce ve farnostech (sbírky šatstva, adventní věnce aj.)
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HOSPODAŘENÍ

A JAK JSME HOSPODAŘILI?

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH V TIS. KČ
Příjmy
státní a obecní
dotace a granty
dary
příjmy z vlastní
činnosti
ostatní příjmy 1
ostatní výnosy 2

Celkem

2017
32 271 139 Kč
13 569 607
1 020 644
10 590 685
215 460
6 874 743

32 271 139

Výdaje
mzdy
zákonné odvody
z mezd
ostatní osobní
náklady
cestovné
materiál a DHM 3
nájemné
energie, voda,
stočné
opravy
provozní režie
ostatní 4
odpisy majetku
ostatní náklady 5
Celkem

2017
33 033 176 Kč
14 888 912
4 907 820
513 175
142 202
1 848 606
47 488
472 802
555 860
2 070 501
6 944 233
641 577
33 033 176

1 příjmy z prodeje dlouhodobého a drobného majetku
2 výnosy vzniklé odpisováním investičního majetku pořízeného z dotací
a darů
3 spotřební materiál, DHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
4 PHM, nákup služeb
5 pojistné, silniční daň
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VÝDAJE

PŘÍJMY
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PŘEHLED ROZSAHU PŘÍJMŮ (VÝNOSŮ) V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ
Přehled výnosů v členění podle zdrojů
Příjmy z vlastní činnosti
tržby od zdravotních pojišťoven (ZP)
tržby z vlastní činnosti mimo platby od ZP
ostatní příjmy
příjmy z prodeje dlouhodobého a drobného majetku
ostatní výnosy
výnosy vzniklé odpisováním investičního majetku pořízeného
z dotací a darů
přijaté příspěvky a dary
státní, obecní dotace a granty
dotace z MPSV
dotace ostatní ministerstva
dotace z Úřadu práce
dotace od krajů
dotace od měst a obcí
dotace z MPSV projekty
Celkem

2017
10 590 685
2 639 960
7 950 728
215 460
215 460
6 874 743
6 874 743
1 020 644
13 569 607
8 427 300
393 172
0
884 000
1 625 000
2 240 135
32 271 139

VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ A JMĚNÍ
Fond
Přírůstek
Úbytek
Stav k 31.12.

Částka
882 874
12 891 291
20 452 400

STAV A POHYB MAJETKU
Počáteční stav k 1.1.2017
Zařazení a technické zhodnocení budov a staveb
Vyřazení majetku
Konečný stav
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Částka
43 759
2 544
866
45 437

ÚPLNÝ OBJEM VÝDAJŮ (NÁKLADŮ) V ČLENĚNÍ NA VÝDAJE
(NÁKLADY) VYNALOŽENÉ PRO PLNĚNÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH
SLUŽEB, PRO PLNĚNÍ ČINNOSTÍ DOPLŇKOVÝCH A NA VLASTNÍ
ČINNOST V TIS.
Výdaje (náklady)
Materiál a energie
Zboží
Služby
Mzdové náklady
Soc. a zdrav. poj.
Ostatní náklady
Odpisy

Činnost
obecně prosp. služby
2 753
2 243
14 398
4 751
1 031
6 909

doplňková
95
46
491
157
124
35
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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.

O CHARITĚ JAKO CELKU

Charita jako církevní instituce je nedílnou součástí katolické církve a byla
zřízena ke službě všem potřebným bez rozdílu. Tato služba je založena na
hodnotách, kultuře a tradici křesťanství, na respektování rovnosti a důstojnosti všech lidí, na ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka.
/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 v Olomouci, 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). Kontrolu provádí revizní komise.
Hlavní náplní činnosti Charity Nový Hrozenkov je zajištění komplexních sociálních služeb převážně osamělým a nemocným seniorům, nedílnou součástí je
služba ošetřovatelská.
Ve výroční zprávě pro rok 2017 Charity Nový Hrozenkov byly použity snímky fotografa Josefa Vrážela a z archivu
Charity Nový Hrozenkov. Všechny fotografie plní funkci ilustrační. Autor textu, není-li uvedeno jinak, Renata Holčáková.
Grafická úprava a tisk Z-studio Zlín
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„Natáčel jsem s prezidenty, předsedy, miliardáři i milionáři,
ale jeden z nejsilnějších zážitků za 22 let novinářské praxe mi
připravily pracovnice hrozenkovské Charity. Prací náročnou
emočně i fyzicky prostě žijí. Bez přikrašlování umí pomoci,
vyslechnout, sdílet radosti i trápení. Bylo mi obrovskou ctí
se s nimi seznámit, pozorovat a předat tuto jejich schopnost
divákům… Reportáže měly velmi silný ohlas. Pozitivní…!“
– JOSEF KVASNIČKA, reportér České televize

Název právnické osoby: Charita Nový Hrozenkov
Právní forma: církevní organizace
Adresa: Nový Hrozenkov 124, 756 04
Tel.: 571 451 548
IČ: 48773514
datum registrace: 30. 10. 1996 u Ministerstva kultury
Statutární zástupce: Ing. Danuše
číslo účtu: 627344851/0100
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