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Vážení přátelé
Je březen a já dostávám na stůl poslední články, fotky a informace od kolegů z jednotlivých zařízení. Už je mám všechny a tak nezbývá, než napsat několik slov na úvod a dát
letošní Výroční zprávě nějakou formu.
Každým rokem se musíme jako nezisková organizace vypořádat tu s menším, tu s větším
deﬁcitem ﬁnančních prostředků na provoz jednotlivých služeb. V loňském roce však deﬁcit
narostl do té míry, že jsme začali uvažovat u některých služeb o omezení provozu. Tato
situace si od nás vyžádala nemalé úsilí ji zvládnout. Byli jsme nuceni přistoupit několikrát
ke zvýšení plateb za služby a přes nárůst klientů zajistit vše se stejným počtem zaměstnanců.
Žádosti o navýšení ﬁnančních prostředků odcházely nejen na MPSV, ale také na kraj
a obce naší oblasti. Některé z obcí nás podpořily částkou, která nám v tuto dobu velmi
pomohla.
Přes navýšení plateb a řadu odvolání jsme v průběhu celého roku žili v nejistotě, zda se
nám podaří tento rok překlenout.
Podařilo se, (poslední ﬁnanční prostředky nám byly připsány na účet 22. 12.) a tak mi
dovolte ve výroční zprávě pokračovat, nejprve výčtem jednotlivých služeb naší organizace
s jejími základními údaji. Na dalších stránkách se pak můžete seznámit s některými událostmi minulého roku, tak jak se postupně měsíc po měsíci odvíjel. Samozřejmě zde nemůžeme
popsat každodenní prožívání stáří našich klientů se všemi radostmi i starostmi, ale i těch
několik okamžiků v průběhu roku leccos napoví.
Jsem stále více přesvědčena o tom, a ten minulý rok mne v tom utvrdil, že v organizaci,
kde se kvůli ﬁnancím neví, jak dlouho bude ještě služba v provozu, musí pracovat pouze lidé,
kteří se navzájem dovedou podpořit a společně překonat těžké období.
Věřte mi, že takové pracovníky v naší organizaci máme a já jim za to moc děkuji.
Ing. Danuše Martinková, ředitelka

„Neodpírej dobrodiní těm, kteří ho potřebují,
je-li v tvé moci je prokázat“
kniha přísloví 3.27
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„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)

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.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

VLASTNÍ ČINNOST
• Charitní pečovatelská služba – CHPS
• Charitní ošetřovatelská služba CHOS
• Dům pokojného stáří – pobytová služba
• Odlehčovací služba
• Osobní asistence
• Denní stacionář pro seniory Slunečnice
• Tříkrálová sbírka
• Aktivity pro seniory
• Půjčování rehabilitačních pomůcek
• Vydávání Charitních listů

VZNIK ORGANIZACE
Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov byla založena v únoru 1992. Je účelovým zařízením
Římskokatolické církve a právní subjektivita jí byla udělena 13. 7. 1993 arcibiskupem olomouckým.
Oblast působení 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). Charita Česká republika je
jednou ze 123 národních organizací, které se řadí k mezinárodní Caritas International.
Hlavní náplní činnosti Charity Nový Hrozenkov je zajištění komplexních sociálních služeb
osamělým a nemocným seniorům, nedílnou součástí je služba ošetřovatelská.

CHARITNÍ RADA
Alena Rafajová – předsedkyně
MUDr. Daniela Hanuštiaková
Andrea Černotová
Anna Křenková
Anežka Vítková
Ing. Petr Zvěřina
Mgr. Helena Jurčíková
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH SLUŽBÁCH CHARITY

Jana Orságová
Karolinka, na Ingstavu 652
571 410 087
739 594 767
chps@nhrozenkov.charita.cz

Pracovní doba po–ne:
Velikost území, kde Charita zajišťuje své služby:
Počet obyvatel oblasti:
Počet uživatelů v průběhu roku 2009:
Počet kontaktů – obědy:
Počet kontaktů – jiné činnosti:

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Vedoucí CHOS:
Adresa:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Počet uživatelů v průběhu roku:
Počet kontaktů:

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Vedoucí CHPS:
Adresa:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

6.00–21.00 hod.
26 000 ha
15 700
253
48 443
16 566

Jarmila Škarpová
Karolinka, na Ingstavu 652
571 410 087
737 572 190
sestra@nhrozenkov.charita.cz
93
7 097

Neoddělitenou součástí charitní služby v terénu je ošetřovatelská péče, která je prováděna na základě ordinace ošetřujícího lékaře. Úkony jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou,
vykonávají je registrované zdravotní sestry.

DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ

Posláním Charitní pečovatelské služby je zajištění pomoci seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, ztráty soběstačnosti nebo zhoršeného zdravotního
stavu. Tato služba je poskytovaná v jejich domácím prostředí a umožňuje jim v maximální
možně míře si zachovat svůj dosavadní způsob života a předcházet tak jejich vyloučení ze
společnosti.

Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Kapacita DPS:
Počet uživatelů v průběhu roku:

CÍL

POSLÁNÍ

Služba je určena seniorům, a také mladším lidem od 18 let, kteří z důvodu omezené soběstačnosti nezvládají péči o vlastní osobu.

Posláním Domu pokojného stáří je umožnit důstojně prožít stáří seniorům, kteří pro své
zdravotní či sociální omezení již nemohou zůstat ve svém vlastním domácím prostředí.
Při poskytování služeb se snažíme zachovávat zvyklosti jednotlivých uživatelů a podporujeme jejich samostatnost.

POSLÁNÍ

Zdislava Chrástecká, DiS.
Nový Hrozenkov 124
571 429 676
723 058 563
dps@nhrozenkov.charita.cz
16
31

CÍLOVÁ SKUPINA
Dům pokojného stáří je určen pro seniory nad 60 let, kteří nemohou z důvodů zdravotních
nebo sociálních zůstat ve svém domácím prostředí. Zařízení slouží lidem, kteří mají zájem
o trvalý pobyt.
Dům pokojného stáří není určen pro osoby, které potřebují celodenní zdravotní péči (součástí smlouvy je vyjádření lékaře).
4
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VÍCEÚČELOVÝ CHARITNÍ DŮM – ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

POSLÁNÍ

Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Kapacita:
Počet v průběhu roku:

Denní stacionář pro seniory je zařízení Charity Nový Hrozenkov. Posláním této služby je
umožnit starým lidem, kteří jsou osamělí, nemocní nebo ohroženi sociálním vyloučením
denní pobyt mezi svými vrstevníky. Zároveň je jim dána možnost návratu zpět do domácího
prostředí.

Zdislava Chrástecká, DiS.
Halenkov 191
571 420 135
723 058 563
os.nhrozenkov@charita.cz
6
28

POSLÁNÍ
Posláním této služby je poskytnutí krátkodobého pobytu seniorům, na dobu, kterou jejich
pečovatelé potřebují k regeneraci sil, nebo k úpravám bytu apod. Jedná se tedy o seniory se
sníženou soběstačností, kteří potřebují celodenní péči. 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
Cílovou skupinou jsou senioři, kteří s pomocí pečovatelů dosud žijí ve svém přirozeném
prostředí a nebo senioři, kteří žijí na odlehlých místech, kde je pro ně v zimním období život
dosti obtížný.

DENNÍ STACIONÁŘ SLUNEČNICE
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Počet uživatelů:
Kapacita:
Celkem návštěv:

Marie Fedorová
Víceúčelový charitní dům, Halenkov 191
571 420 135
dss@nhrozenkov.charita.cz
18
10
828

CÍLOVÁ SKUPINA
Denní stacionář je určen pro mladší a starší seniory, tj. lidi od 60 let.

OSOBNÍ ASISTENCE
Vedoucí:
Adresa:
Teefon:
E-mail:
Počet uživatelů:
Kapacita:
Počet návštěv:

Judita Orságová
Nový Hrozenkov 124
571 451 548, 733 685 408
oa.nhrozenkov@charita.cz
15
6
1 170

POSLÁNÍ
Posláním Osobní asistence je poskytnutí podpory lidem se zdravotním znevýhodněním,
kteří potřebují ke svému životu dopomoc druhé osoby.
Službu poskytujeme obyvatelům obcí Hovězí, Zděchov, Huslenky, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka a Velké Karlovice, v jejich přirozeném prostředí.

CÍLOVÁ SKUPINA
Služba je určena dospělým a dětem od 6 let s tělesným i mentálním znevýhodněním.
Výjimku tvoří skupina lidí se závislostí na alkoholu a jiných omamných látkách, trpících
duševní chorobou, agresivitou, se sklony k sexuálnímu obtěžování a vyžadujících odbornou
zdravotní péči.

…a co zajimavého jsme prožili v jednotlivých měsících roku 2009?
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LEDEN
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009
Vedoucí TS:
Judita Orságová
Počet skupinek: 72
Tříkráloví koledníci – králové – putují dům od domu a přinášejí lidem radostnou zprávu
o tom, že přišla na svět Boží láska skrze dítě narozené v betlémských jeslích.
Tři králové: Kašpar, Melichar a Baltazar se vypravili do Betléma uctít právě narozeného
Ježíše. S sebou nesli dary: zlato, kadidlo a myrhu. Proč zrovna tyto dary?
Dary, které králové nesou, mají symbolický význam. Zlato zastupuje pevné skupenství,
kadidlo všechno, co je plynného skupenství, a kapaliny zastupuje myrha. Myrhu nese vždy
král s tmavou tváří, protože tato mast se používala při pohřbech.
A co znamenají písmena K+M+B psaná na dveře?
Tato písmena neoznačují jména tří králů, jak by se na první pohled mohlo zdát. Tato písmena znamenají větu Christus mansionem benedicat – Kristus žehnej tomuto domu.
Dříve na tento svátek obcházel všechny domy kněz s ministranty, učitelem a žáky. Kněz
vykuřoval domy kadidlem, kropil světnice svěcenou vodou a ostatní zpívali. Po koledě napsal kněz vysvěcenou křídou na dveře nebo na okno velká písmena K + M + B a příslušný
letopočet.
Tři králové označují tři období lidského života – jeden je mladý, druhý je zralý muž a třetí
je starý. Mladý král je králem budoucnosti (většinou je vyobrazen v zeleném rouchu – zelená
je barva naděje), stařec je králem přítomnosti (proto, že tento okamžik brzy přejde do minulosti) a zralý muž je králem minulosti. Zralý muž je vyobrazován tmavou barvou proto, že
je pokryt stínem smrti, který leží nad minulostí.
Z naší farnosti se také vypravilo 17 skupinek třikrálových koledníků, kteří chodili po obcích
Halenkov a Huslenky a prosili o dar na pomoc lidem, kteří ji potřebují.
Nejprve se koledníci a jejich vedoucí společně zúčastnili večerní mše svaté. Při ní nám také
pan farář posvětil křídu a udělil třikrálové požehnání. To proto, aby se nám u koledování
lépe dařilo, a taky aby se všichni v pořádku vrátili domů. (v tu chvíli ještě nikdo netušil, jaké
nás bude ráno venku čekat ledové překvapení). Poté se v sobotu vydaly skupinky na svou
dlouhou cestu. Chodili od dveří ke dveřím, zpívali koledu a přáli hodně zdraví v novém roce.
Jak vlastně sbírka začala? Jejím iniciátorem je arcibiskup olomoucký Jan Graubner. Sbírka
nám má podle jeho slov připomenout, že jsou mezi námi lidé, kteří potřebují pomoc. Ať už
se jedná o lidi chudé, slabé, nemocné, nebo je potkala nějaká přírodní katastrofa. Na jedné
straně jsou lidé, kteří potřebují pomoc a na straně druhé jsou ti, kteří mohou pomáhat
a pomáhají.
8
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V červnu loňského roku, jsem měla tu možnost setkat se s Mons. P. Šichem, který je prezidentem Charity olomoucké arcidiecéze. Přijel z Olomouce a byl velmi mile překvapen, jak
to tady u nás chodí, jací jsou tu milí lidé, kteří jsou zároveň ochotní pomoci. Také se zmínil,
že již v dávných dobách si lidé pomáhali. Začalo to u samotných apoštolů, kteří rozmlouvali
s lidmi a snažili se jim pomoci. Později lidé začali zakládat útulky, hospice, nemocnice, zařízení pro nezaměstnané a chudé, a tak ta cesta pokračovala, až se dostala do farností. Mimo
jiné vzpomněl také naši Tříkrálovou sbírku. Byl si vědom, že určitě není jednoduché chodit
v mrazu, v zimě, po kopcích, zvonit u dveří a čekat jestli je někdo otevře, ale ujistil nás, že je
to děláno pro dobrou věc. Zároveň nám popřál, ať se nám daří v našem rozsáhlém, hornatém údolí. Děkoval všem, kteří jakkoli pomáhají druhým (tedy i Vám). Také vyslovil přání, ať
věříme v Krista, vyznáváme Ho, věříme v život věčný a díváme se očima Krista na lidi kolem
sebe, protože Bůh nás bude jednou soudit – ne zato, co jsme udělali pro sebe, ale co jsme
udělali z lásky k druhým.
Já bych také chtěla poděkovat:
– tříkrálovým vedoucím a koledníkům, za jejich obětavost chodit koledovat i v tak nepříznivém počasí
– panu faráři, který tříkrálovou sbírku podpořil a požehnal koledníkům
– a všem, kteří se na sbírce jakkoli podíleli
Poděkování patří také Vám, kteří jste své dveře zase otevřeli, a tak opět pomohli jedné
dobré věci, která může pomoci druhým.
Andrea Černotová (členka charitní rady)
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VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2009 V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH
Hovězí
Huslenky
Zděchov
Halenkov
N. Hrozenkov
Karolinka
V. Karlovice
Celkem

69 448 Kč
49 223 Kč
22 945 Kč
73 393 Kč
100 842 Kč
61 637 Kč
103 294 Kč
480 782 Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

ÚNOR
„UŽ JE TOHO MASOPUSTU NAMÁLE, CARIJÁ NAMÁLE.
TO SE ZASE VYTANCUJEM NA SÁLE, CARIJÁ NA SÁLE.
UŽ SA TĚŠTE, UŽ SA HRNŮ MAŠKARY, CARIJÁ MAŠKARY.
NEOSTANE NIKDO SMUTNÝ NAŠTVANÝ, CARIJÁ NAŠTVANÝ…“
Za zvuků známé chytlavé melodie vkráčel masopustní průvod i letos do „domečku na Čubově“ i na Halenkově, aby obveselil jeho obyvatele. Celý průvod masek jako již tradičně vedl
velmi oblíbený a Pánem Bohem po všech stránkách obdařený starosta Puchýř. Ten všem
přítomným představil celý ansámbl. Po jeho boku stála sličná nevěstinka, která se kromě
ladných pohybů při tanci nebála chopit před halenkovským charitním domem i lopaty a odhazovat stále padající sníh. Okouzlující byla také čarodějnice Saxána, kterou doprovázeli
mistr kouzel čaroděj Dobroděj s chotí. Letošní před postní veselí na Charitě mělo ve svém
středu i docela slušný zvěřinec. Robečky aj pánové se mohli v kole otočit nebo se nechat
povozit od hospodářských zvířat. Dvě čisťounké kravky a statný pašík sklidili obdiv všech
přítomných. Radost z tance, ale i z toho, že si lidé mohu poplácat či zatahat za ocas „stračenu“ byla odměnou pro všechny masky. A jaký by to byl masopustní rej, kdyby si v něm lidé
nemohli poskočit s medvědem? Cože? Vy, to nevíte? Tanec s medvědem totiž přináší všem
zúčastněným štěstí do celého příštího roku. Nesmíte se tedy divit, že náš medvěd Brtník byl
po pondělním křepčení řádně propocený a znavený. Však mu do skoku hrála výborná a obětavá kytaristka Danuška, kterou nepřekvapilo žádné přání obyvatel ani výstřelky masek. Co
říci závěrem? Že děkujem všem, kdo masopust chystali, dělali, ale také těm, co za nás dělali.
Doba jistě není lehká, ale žijme posíleni slovy starosty Puchýřa: „Něco jsme přečkali a něco
eště přečkáme!“
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BŘEZEN

DUBEN

SETKÁNÍ SENIORŮ

Charita NH působící ve venkovské oblasti je považována za organizaci, která je v rámci
komunitního plánování mikroregionu Vsetínska příkladem dobré praxe obcím Hornolidečska.
Vzhledem k tomu, že sociální služby v oblasti Hornolidečska jsou stále více chybějícím
prvkem, rozhodli se starostové tuto situaci řešit.
Naopak oblast, kde působí naše organizace, je sociálními službami pro seniory pokryta.
Z tohoto důvodu jsme byli požádáni o možnost navštívení našich zařízení a předání základních informací o jednotlivých službách z hlediska ﬁnanční náročnosti a zajištění odbornými
pracovníky.
A tak v polovině dubna k nám opravdu přijelo na návštěvu 15 starostů této oblasti a my
jsme se snažili jim alespoň v krátkosti předat naše zkušenosti a ukázat, co se nám už
podařilo.

Několikrát do roka pořádá pečovatelská služba Setkání seniorů. Je určeno lidem, ke kterým
docházíme v rámci pečovatelské služby ale i pro ostatní zájemce.
Domluvíme si datum, kdy nám může pan farář z Hrozenkova odsloužit mši sv. O termínu
potom informujeme naše seniory.
Před setkáním si rozdělíme, která pečovatelka koho přiveze a koho zase odveze domů.
Většina našich seniorů je hůře pohyblivých a ze vzdálenějších koutů obcí.
Setkání začíná v 15.30 hodin mší sv. v kostele sv. Jana Křtitele v Novém Hrozenkově.
Následuje posezení ve společenské místnost v domě na Halenkově. Máme nachystané
malé občerstvení. Kulturní program si zajišťujeme sami nebo pozveme děti z MŠ nebo ZŠ
s jejich programem. V průběhu setkání také informujeme seniory o akcích, které Charita
připravuje.
Touto akcí se snažíme umožnit starým lidem naší oblasti setkání se svými vrstevníky a přáteli, s kterými se už vzhledem ke své nemoci či nedostatku příležitosti tak často nesetkají.
Pečovatelky i zdravotní sestry musí vše zvládnout při běžném provozu. Odměnou je jim
potom ale cesta, kdy uživatele vezou domů. Slyší z jejich úst spokojenost, jak si sdělují své
zážitky, dojmy a to jak se už těší na další setkání.
Jana Orságová
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KVĚTEN
NÁVŠTĚVA DOMOVA SV. ALŽBĚTY V JABLUNKOVĚ
Konvent sester alžbětinek v Jablunkově v roce 1991 v části klášterního objektu zřídil domov pro seniory. 12. 5. 2009 jsme přijali pozvání sester alžbětinek a deset pracovníků naší
charity se vydalo na návštěvu tohoto zařízení.
Domov sv. Alžběty je na pěkném klidném místě. Sestry nás velmi mile přijaly a u kávy nám
promítly ﬁlm z historie kláštera. Poté jsme se vydali na prohlídku domu. Je podstatně větší
než náš, domov tu našlo 75 seniorů. Co nás nejprve upoutalo byla hezká výzdoba na chodbách a schodišti, která celý dům zútulnila. Klientům slouží k bydlení převážně jednolůžkové
a dvojlůžkové pokoje, příjemně vybavené. Na pokojích mají k dispozici také dorozumívací
zařízení, které napomáhá k rychlé komunikaci s personálem a zároveň slouží jako telefon, rádio nebo místní rozhlas. Na každém poschodí je jídelna, klienti můžou využívat také
knihovnu nebo kavárnu. V domě poskytují i rehabilitační službu. Jsou vybaveni přístroji
na elektroléčbu, magnetoterapii, ultrazvuk apod. Také se nám moc líbila polohovací vana
s perličkovou koupelí a v suterénu moderně vybavená kuchyně. V nové přístavbě jsme měli
možnost navštívit krásnou kapli Božího Milosrdenství.
U domu je i okrasná a užitková zahrada a hospodářská stavení, takže práce mají pořád
dost.
Péči o klienty zajišťuje asi 40 zaměstnanců, z toho je 23 řeholních sester.
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Shodli jsme se na tom, že to, co se nám v domě nejvíc líbilo, byla atmosféra. Nedá se
popsat, ale bylo znát, že všichni se snaží pracovat s láskou, empatií a osobním přístupem
ke každému člověku, což nám potvrdili i někteří klienti.
Myslím, že je dobře, když jsou u lůžka nemocného řeholní sestry a pomáhají mu vyrovnat
se s vlastním stářím a se smrtí.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

ČERVEN
SVATÝ HOSTÝN
Svatý Hostýn je po Velehradě nejpamátnější poutní místo na Moravě. Je to nejnavštěvovanější poutní místo v ČR. Je situováno v západní okrajové části Hostýnských vrchů –
součástí Moravských Karpat. A do tohoto krásného místa pořádá naše Charita každoročně
zájezd. Podle zájmu objednáváme jeden nebo dva autobusy. Vyjíždíme časně ráno z nejvýše
položené vesnice ve které poskytujeme své služby a tou jsou Velké Karlovice. Na domluvených zastávkách přistupují další poutníci. Do každého autobusu je zajištěn pro hůře mobilní
poutníky doprovod z řad našich pečovatelek. Autobusem vyjedeme až přímo k bazilice Nanebevzetí Panny Marie, díky povolení, které si může každý vyzvednout na stanici Policie ČR
v Bystřici pod Hostýnem.
Snažíme se přijet včas na Mši sv. která se ten den slouží. Účastní se ji většinou všichni
poutníci. Kdo chce může přistoupit k svátosti smíření. Potom je ponechán prostor, který
většina využije pro nákup sladkostí a drobných dárků pro své blízké. Také je moc krásná
procházka a zamyšlení nad křížovou cestou, která se v blízkosti baziliky nachází. Nakonec
společně poobědváme v jednom z poutních domů.
Domů se vracíme krátce po obědě, pro naše poutníky je lepší přijet domů za světla a samotná cesta je už pro některé z nich náročná. Lidé, kteří se sami nedopraví ze vzdálenějších
míst, svážíme služebními auty na zastávky a také odvážíme zase domů. Pouť se neobejde
bez vzpomínek z mládí, jak bylo samozřejmou součástí života se sem i několikrát do roka
vydat na pouť. Není se čemu divit a spíš si vzít příklad od starší generace, vždyť Panna Marie
je naší největší přímluvkyní v nebi.
Marie Fedorová
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ODMĚNA PRO „KRÁLE“
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ČERVENEC

Dětský den jsme v Charitě pořádali pro děti koledující při Tříkrálové sbírce roku 2009.
Den akce byl stanoven na 27. 6. a děti jej dostaly jako odměnu za jejich ochotu a obětavost. Místo bylo vybráno v Lušové, kde jsme využili velké luční plochy a les k hledání
pokladu.
Počasí vydrželo tak, tak, ale ti, co se nedali odradit, zažili den plný her a vyhledali ztracený
poklad. Děti si vyzkoušely přesnou trefu do plechovek, otestovaly svou sílu v nohách, zahrály si kriket, zasoutěžily si v družstvech, kdo dřív naplní kýbl vodou a které družstvo dřív
vypije láhev Kofoly. Při hledání pokladu děti potkávaly neznáme pohádkové postavy, kterým
dávaly jména, lesní vodněnky, které jim pomáhaly přes potok, lesní vílu, kterou obdarovávaly
děti kytičkou, zdolávaly strmé stráně a poklad hlídal loupežník, který jim jej nechtěl vydat
jen tak lacino. Na závěr jsme si udělali táborák a zpívali písně.
Všechny ﬁnanční dary i každá pomocná ruka nám velmi pomohly. Pokud se najdou ještě
další dárci a dobrovolníci na tyto akce, budeme velmi rádi. Mohli bychom tak uskutečnit
další akci, tentokrát pro děti starší 12 let. Na ně se zatím řada nedostává, protože začínáme
u nejmladších. Pozvala jsem 90 dětí, které spadaly do věkové hranice 12 let od Velkých Karlovic až po Hovězí, kde působí naše Charita. Všechny děti, které se nedaly odradit počasím,
byly velmi spokojené.
za pořadatele Judita Orságová

DOBA DOVOLENÝCH A MILÝCH SETKÁNÍ
Každoročně do naší organizace přijíždí paní MUDr. Milena Bretšnajdrová se svým manželem. Cestují k nám až z Olomouce. Paní doktorka zde pracuje v fakultní nemocnici na geriatrii jako zástupce přednosty.
Na toto setkání se už obě těšíme a jakmile začne léto, buď jedna, nebo druhá, napíšeme
krátký e-mail s dotazem, kdy přijede, popř. kdy může přijet.
Dovolte mi, popsat vám důvod našeho seznámení.
Někdy kolem roku 2000 jsme začali pracovat na projektovém záměru vybudování domova
pro seniory. Potřebovali jsme také garanta ke konzultacím, jak případně uzpůsobit prostředí
domova pro již nemohoucí seniory. Na Arcidiecézní charitě v Olomouci mi byla doporučena
paní doktorka Bretšnajdrová. Na ACHU již několik let působila jako garantka za zdravotní oblast. A tak jsem se vydala do Olomouce a vyhledala ji. Při debatě nad projektovým
záměrem jsme přišly na mnoho společných myšlenek týkajících se života seniorů nejen
v domovech ale také v domácím prostředí. Mimo to jsme také obě stejně reagovaly na okna
obložené dřevem „tam by slušely muškáty“ Paní doktorka souhlasila s garancí nad stavbou
a brzy se také přijela podívat na probíhající rekonstrukci. Při první návštěvě v období léta její
pohled směřoval na okna a tak jsme se obě zasmály, na oknech už krásně kvetly muškáty.
Dům je již otevřen sedmým rokem, stojí také druhý, který jsme zrekonstruovali ve vedlejší
vesnici, nicméně paní doktorka k nám ráda přijíždí dál a my jsme vždy vděčni za její slova
uznání a povzbuzení.
D. Martinková

16

17

CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

ZAHRADNÍ SLAVNOST

SRPEN
DOBRÁ VĚC
„Za tímto názvem se skrývá Beneﬁční výstava rukodělných prací úředníků Městského
úřadu a jejich přátel, která proběhla v průběhu měsíce srpna a vynesla rekordních 11 816
korun. To je v porovnání s předcházejícími lety téměř dvojnásobek“. (viz. citace z tiskové
zprávy)
Za ﬁnanční prostředky byly zakoupeny dva invalidní vozíky pro klienty Charity Nový Hrozenkov.
Úředníci a jejich přátelé tentokrát zhotovili více než dvěstě výrobků z nejrůznějších materiálů – paličkované obrázky, háčkované vánoční ozdoby, malované květináče, hrníčky z keramiky, skalky v květináči, patchwork či dokonce originální košíky vyrobené z listů telefonního seznamu. A to s jediným cílem: výrobky prodat a přispět tak lidem, kteří pomoc potřebují.
Organizátorkou akce byla Bc. Eva Kašparová ze sekretariátu MÚ ve Vsetíně.
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Zahradní slavnost je příjemná akce, uzavírající období prázdnin a dovolených. Dává příležitost se společně setkat a v příjemném prostředí zahrady s altánem a v blízkosti řeky Bečvy,
prožít pěkné odpoledne a večer. Na této slavnosti se schází nejen zaměstnanci charity, ale
také obyvatelé Domu pokojného stáří se svými příbuznými.
Již celý týden před tím to všude voní cukrovím jako před Vánocemi, vyrábí se výzdoba
nejen do altánu, plánuje se opékací skupina a zajišťuje „hudba“ většinou harmonikář. Společně si všichni rádi zazpíváme.
V den D vyšlo i moc pěkné počasí a nikomu se nechtělo domů. A tak nezbývá než se těšit
na zahradní slavnost koncem prázdnin roku 2010.
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ŘÍJEN

LISTOPAD

KALAMITA

HODSLAVICE A POSTNÍ ALMUŽNA

Pracovat bychom měli jako příroda – maximálně improvizovat při maximální připravenosti
na to.
doc. Mudr. Skála

V roce 2009 proběhla v Olomoucké arcidiecézi poprvé v postní době tzv. Postní almužna.
Výtěžek schránek, které byly umístěny v postní době do kostelů, za celou naši oblast činil
33 000 Kč. Na každé schránce byla možnost zaškrtnutí, na co, nebo komu má být ﬁnanční
obnos schránky předán. Často byla volba spojena s Charitou.
Dne 25. června, den po povodni v Hodslavicích, jsem touto oblastí projížděla. Nikdy jsem
nezažila válku, ale tak nějak jsem si její následky představovala. Moc jsem jsem si přála
nějak pomoci a tak, když jsme se rozhodovali, kam výtěžek ze schránek poslat, byly to Hodslavice. K částce jsme ještě přidali 10 000 Kč z Tříkrálové sbírky, určené na přímou pomoc.
19. listopadu jsem se zúčastnila setkání zástupců těch organizací, které Hodslavicím
nějakým způsobem pomohly. Bylo to moc příjemné setkání a také pohled na vesnici již
nepůsobil tak skličujícím dojmem.
Od vedení Charity v Hodslavicích a také zástupců obce mám vyřídit všem velký dík.

improvizace (z lat. improvisus) – nepředvídaný
Příroda je moudrá, krásná, drsná, a občas nepředvídatelná. A tak v říjnu, trochu nepředvídaně, napadl sníh.
O českých sestrách je i za hranicemi naší země známé, že jsou velmi šikovné a umějí
improvizovat. Platí to i o sestřičkách naší ošetřovatelské služby.
Ráno 15. 10. 2009
SMS od zdravotní sestry Jany: „ahoj Jaru. Autem jsem nevyjela, protože na cestě je půl
metru sněhu a ještě to neodhrnuli. Zatím chodím pěšky. Tak hezké Vánoce.“
SMS sestře Janě: „to jsem ráda, že tě neopouští humor“
SMS od sestryJjany: „přece nás trocha sněhu nerozhází“

D. Martinkova

A tak ta trocha sněhu nerozházela nejen sestru Janu, ale ani Alču, Silvu a Zdenku. Různými způsoby jako například chůzí, broděním ve sněhu, přelézáním překážek, které vydatné
sněžení způsobilo, dosáhly všech cílů. Nezdolaly jen Soláň, protože cesta byla uzavřena.
Všem svým sestřičkám touto cestou za jejich ochotu, schopnost a připravenost improvizovat srdečně děkuji.
Jarmila Škarpová
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BILANCOVÁNÍ?

ADVENTNÍ KONCERT 2009
Již sedmý ročník adventního koncertu pořádala Charita Nový Hrozenkov ve čtvrtek 3. 12.
v 18 hodin v kinosále obecního úřadu Hovězí. Pozvání k účinkování letos přijal pěvecký sbor
Hafera z Nového Hrozenkova a studentský pěvecký sbor Gaudeamus gymnázia Vsetín. Ne
vždy ale vše vyjde podle plánu. studenti z gymnázia Vsetín pro velkou nemocnost nemohli
přijet a účinkování tak zůstalo na souboru z Hrozenkova.
Po zahájení koncertu paní ředitelkou Charity se moderování ujal student Jožka Hodulák.
„Hafera“ pod vedením Jitky Plátkové připravila pásmo méně známých valašských vánočních
písní. Pásmo bylo prokládáno vstupy menších děti ze souboru Vranečka.
Koncert byl obohacen vystoupením studenta kroměřížské konzervatoře Jana Macečka,
který zahrál na housle.
Báseň „Kdy jsou Vánoce“ zarecitoval student Bigy Kroměříž Tomáš Orság. Na závěr si
mohli všichni diváci společně s Haferou zazpívat dvě koledy, ke kterým dostali před vystoupením natištěný text. Děti ještě všem divákům rozdaly z košíčků perníčky a pokropily je pro
štěstí jedlovou větvičkou. Pro účinkující bylo Charitou připraveno pohoštění.
Výtěžek koncertu z dobrovolného vstupného činil 12 333 Kč a bude použit na zakoupení
kompenzačních pomůcek.
Ingrid Petřeková – redaktorka farního časopisu

Příspěvky do výroční zprávy se sepisují v době, kdy si člověk už přesně nevybavuje jednotlivé události a situace předešlého roku. Alespoň já vždy lovím ve vzpomínkách, co pěkného
se nám podařilo. Samosebou mi proletí hlavou i chvíle nezdaru a zklamání. Vzpomínání
„na povel“ je věc nesnadná, ale musím říci, že dívat se na věci s odstupem času, má něco
do sebe.
Tak třeba naše minipouť na Hovězí. Přemýšlela jsem, jestli všechno to chystání, balení,
nakládání, převážení, vykládání… je úměrné délce samotné návštěvy. Dnes, kdy už vím, že
pro jednu naši obyvatelku to bylo poslední setkání se známýma, poslední návštěva kostela
a fary, o kterou se ona paní léta starala, si říkám, že všechna ta námaha mých kolegů za to
stála.
Druhou zkušenost mám opět z výletu. Tentokráte šlo o návštěvu vánoční výstavy v Karolince. Původně jsme plánovaly jet úplně jinam, ale „podivuhodným“ řízením jsme na poslední
chvíli změnily cíl naší cesty. Zástupce města Karolinky nás velmi hezky přivítal a měl neskrývanou radost, že jsme navštívily výstavu. Slibovaly jsme také našim obyvatelkám, že si posedíme v blízké cukrárně. Bohužel jsme občerstvování naplánovaly na čas, kdy do cukrárny
přicházejí strávníci k obědu. Nebylo tam pro nás místo a tak nám personál cukrárny zabalil
nějaký ten mls sebou na cestu. V letošním roce jsem do této cukrárny už dvakrát zavítala
a vždy se mě ptali, jestli nakupuji „pro babičky“ a ujišťovali, že když zavolám předem, bude
cukrárna rezervovaná pouze pro nás. Není to milé?
Poslední, co mě v uvažování nad loňským rokem napadá je dnešní promluva našeho pana
faráře. K přiblížení biblického textu si vzal za příklad naši pani ředitelku, která po celý
loňský rok neúnavně sháněla ﬁnance na provoz celé novohrozenkovské charity. Tak jako
Izraelitům, dával Hospodin přes všechny těžkosti a svízele vždy znovu a znovu zakoušet,
že je jim nablízku, dává pocítit i nám svou věrnost. Celý loňský rok bojovala pani ředitelka,
aby zajistila bezproblémový chod všech zařízení. I přes různá odmítnutí a zklamání vyšla
z toho boje vítězně.
Přeji ji i nám všem ať se o jistotu boží přízně opíráme i v novém roce 2010.
Zdislava Chrástecká
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OSOBNÍ ASISTENCE V ROCE 2009

HOSPODAŘENÍ CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV
V ROCE 2010

Když se tak zpětně dívám na naši osobní asistenci v uplynulém roce, vyskočí mi v mysli
radost a náročnost.
Radost z toho, že se během roku navýšil zájem o naši službu, která díky práci osobních
asistentů dorovnává nejen zdravotní, ale také sociální znevýhodnění, jak u seniorů a lidí
v produktivním věku, tak také u dětí. Mohou tak zůstat ve svém přirozeném prostředí,
v okruhu svých blízkých a žít tak svůj běžný způsob života.
Osobní asistenci jsme poskytovali devíti seniorům, dvěma dospělým a čtyřem dětem. Oproti předchozímu roku se tak navýšil zájem o tuto službu o 7 lidí.
Co se týká zaměstnanců, tak od počátku ledna jsme přijali nového asistenta-muže a v průběhu roku jsme také přijali dvě asistentky na výpomoc. Celý náš tým pracoval v sedmi lidech
spolu se sociální pracovnicí, která spolupracuje se všemi terénními službami. Usilovali jsme
také o to, aby celý náš tým nabýval zkušenosti vědomostní i praktické, abychom tak byli pro
všechny potřebné co nejužitečnější. A to je našim úsilím i do roku 2010.
A co se skrývalo pod náročností? Ve druhé polovině roku jsem začala dvě různá školení.
Jedno, zaměřené na kvalitu sociálních služeb, jsem navštěvovala v Olomouci po dobu pěti
měsíců. A druhé, zaměřené na manažerské dovednosti, probíhá ve Velkých Karlovicích až
do poloviny roku 2010. Celý náš tým byl tak postaven do vyšších požadavků a samostatnosti. V této době byla pro nás nejdůležitější vzájemná komunikace a informovanost.
Judita Orságová

PŘÍJMY
Tržby za poskytnuté služby
Tržby od zdrav. pojišťoven
Úroky

5 929 746 Kč
2 125 891,43 Kč
171,35 Kč

OÚ
Hovězí
Zděchov
Huslenky
Halenkov
N. Hrozenkov
Karolinka
V. Karlovice
Město Vsetín
MPSV CHPS
MPSV Dům
MPSV Stacionář
MPSV Asistence
MPSV Odlehčovací služby
ZK – DPS
ZK – CHPS
ZK – OS
Úřad práce
Přijaté příspěvky od soukr. osob
Příspěvky od organizací
Tříkrálová sbírka
Postní almužna
Věcné dary
Ostatní výnosy
Celkem příjmy

30 000 Kč
9 000 Kč
57 500 Kč
50 000 Kč
75 000 Kč
70 000 Kč
160 000 Kč
50 000 Kč
2 167 500 Kč
1 901 820 Kč
572 000 Kč
435 000 Kč
757 230 Kč
100 000 Kč
230 000 Kč
200 000 Kč
59 000 Kč
111 000 Kč
82 000 Kč
178 853,60 Kč
33 276 Kč
104 965, Kč
602 281 Kč
16 092 234,38 Kč

Investiční příjmy – Tříkrálová sbírka
24

250 000 Kč
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PROVOZNÍ VÝDAJE

NÁKLADY NA JEDNOTLIVÉ PROJEKTY

Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Spotřeba PHM
Leasing
Opravy
Cestovné
Poštovné
Spoje
Svoz odpadu
Nájemné
Služby ostatní
Mzdové náklady
Soc. a zdrav. pojištění
Poplatky
Odpisy
Pojistné aut
Pojistné budov
Pojistné odpov. profesní
Ostatní sociální náklady
Poplatky bankám
Úroky
Daň silniční
Daň z příjmů
Přímá pomoc z TKS + postní almužna
(Povodně Hodslavice)
Celkem výdaje

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

1 089 450,20 Kč
602 400,12 Kč
337 053,76 Kč
202 838,08 Kč
375 490,30 Kč
207 766 Kč
5 027 Kč
150 821,50 Kč
91 651 Kč
1 989 Kč
181 356,07 Kč
8 578 521 Kč
2 529 914 Kč
7 340 Kč
859 602 Kč
85 468,60 Kč
15 357 Kč
22 822 Kč
72 329,5 Kč
16 307,91 Kč
20 260,01 Kč
12 656 Kč
40 260 Kč

Pečovatelská služba
Osobní asistence
Dům pokojného stáří
Denní stacionář
Odlehčovací služby
Ošetřovatelská služba
Ubytování

4 310 620,95 Kč
804 138,78 Kč
5 403 763,35 Kč
939 640,22 Kč
2 273 315,33 Kč
1 745 212,42 Kč
20 527 Kč

INVESTIČNÍ VÝDAJE
Rozšíření – odvlhčení a zaizolování
podzemní části charitního domu Halenkov

270 435 Kč

43 276 Kč
15 549 957,05 Kč

Hospodářský výsledek

543 429,33 Kč
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VÝROK AUDITORA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří nám v roce 2009 pomohli vytvořit podmínky pro poskytování sociálních i zdravotních služeb potřebným.
ÚŘADŮM STÁTNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVY
Ministerstvu práce a sociálních věcí
Zlínskému kraji
Obecním úřadům
FARNÍM ÚŘADŮM
Hovězí
Halenkov
Nový Hrozenkov
Velké Karlovice
Huslenky
ZDRAVOTNÍM POJIŠŤOVNÁM
SMLUVNÍM LÉKAŘŮM
FIRMÁM
Austin Detonátor
Lékárna Karolinka – PharmDr. Hana Ptáčková
Zaměstnancům Školní jídelny Karolinka
OPEN TERRA, Jiráskova 701, Vsetín
Léčebné Lázně Luhačovice – san. MIRAMARE
Mt. forest s.r.o., Velké Karlovice 1013
NADACÍM
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
JEDNOTLIVCŮM
Jurčíková Anežka, Hovězí 616
Vozábová D., Karolinka 652
Kalusová Josefa, V. Karlovice 518
Kašparová Vlastimila, Hovězí 135
Koňaříková Anna, Hovězí 257
Orságová Ludmila, N. Hrozenkov 616
Kyslinger Jiří, V. Karlovice 163
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Jurečková J., Karolinka 652
Janušová Aloisie, Hovězí 94
Pončíková Anna, Hovězí 532
Kneblová Božena, Hovězí 24
Hodulák František, N. Hrozenkov 155
Vráblová A., Karolinka 652
Orságová Jana, Karolinka 577
Ščupáková, N. Hrozenkov 162
Oravcová Bohumila, V. Karlovice 126
Chrástecká Alžběta, Hovězí 418
Sojáková Marta, Halenkov 206
Farníkům z farnosti N. Hrozenkov
Halenkov
V. Karlovice
Koňaříková Anna, V. Karlovice 829
Velíčková Ludmila, N. Hrozenkov 754
Haplová Marie, V. Karlovice 862
Žáková Dana, Karolinka 101
Josef Černota, N. Hrozenkov
Sdružení obcí Hornolidečska
Seniorům při zájezdu na sv. Hostýn
Jančová Jarmila, N. Hrozenkov 79
Dobešová Alena, Huslenky 423
Kašparová Vlasta, Hovězí 135
Hrbáčková Jiřina, Zděchov 167
Ráčková Stanislava, N. Hrozenkov
Šindelář Jan, Karolinka 652
Chalupová Zdena, Karolinka 652
Vozábová D., Karolinka 652
Ezechylová, Zděchov 65
Sklář, Zděchov 23
Kocourková, Zděchov 9
Hrbáček A., Zděchov
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Velíčková Ludmila, N. Hrozenkov
Mikulenčáková Marie, Huslenky 299
Ing. Anna Pipalová, Nerudova 483/43,Třebíč
Jan Kozempel
Ing. Bretšnajdr Antonín, Olomouc
Macháčová Anna, N. Hrozenkov
Krmenčíková Alena, Rokytnice 416, Vsetín
Marek Dujka, Rybízovna 666, Karolinka
Ing. Janovský Antonín, V. Karlovice
Setkání seniorů – Halenkov
Účastníkům Adventního koncertu na Hovězí
Anonymním dárcům

„ŽIVOT SE NEMĚŘÍ NA DNY, ALE NA SKUTKY“
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ADRESA
Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov
Nový Hrozenkov 124
756 04
TELEFON
571 451 548
IČO
48 77 35 14
ČÍSLO ÚČTU
627344-851/0100 KB Vsetín
E-MAIL
reditel@nhrozenkov.charita.cz
WWW
nhrozenkov.caritas.cz
ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI
Obce Hovězí
Huslenky
Halenkov
Nový Hrozenkov
Karolinka
Velké Karlovice
Zděchov

