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KNIHA PŘÍSLOVÍ 3,27

Drazí přátelé Charity Svaté rodiny.
V lidském životě se střídají rozličné období. Jsou to období kdy prožíváme radost a štěstí z nalezení
milovaného člověka v manželství, radost z úspěchu v práci, je to čas kdy se namáháme, no po
každém dni jsme spokojeni, neboť jsme rádi, že jsme něco mohli udělat. No do lidského života
přichází i čas, kdy se učíme přijímat samotu, kdy zjišťujeme, že ne na všechno už máme sil a tak se
možná někdy můžeme bát i té samoty i všeho toho, co nás v nemoci či stáří potkává. Služba Charity je v naší oblasti zaměřená především na pomoc starším lidem, nemocným. Je to služba, která
je pomocí vlastní rodině, aby se o starostlivost mohla s někým podělit a nemusela přitom ztratit
zaměstnání, ale i služba těm, které opravdu nikoho nemají a rádi by své stáři prožili doma.
Síla, úspěch, schopnost postarat se o sebe, smysl každého dne, to jsou věci, které my
mladší možná bereme někdy jako něco samozřejmého. No starší člověk ví, že za každou maličkost
se učí být Bohu vděčný. Jsem rád, že v naší oblasti máme hodně rozšířené služby pro naše starší
bratři a sestry. Není to jenom dílo Charity, ale i všech ostatních zařízení, které o ně pečují. To co
bych chtěl vyzdvihnout je to, že všemi službami pomáháme člověku, aby se cítil jako člověk milován a taky to, aby dovedl milovat a přijat i sám sebe, i svoji nemohoucnost, bezmocnost, opuštěnost. Toto není něco co se dá vložit do balíčku služeb. A taky to nejde zaplatit. Není to jednorázová
akce, při které se starší člověk cítí příjemně. Toto přinášejí pracovníci Charity každý den svým úsměvem, citlivým přístupem, trpělivostí, kdy možná tolikrát opakovaně slyšíme od staršího to jak se cítí
špatně, jak na něho Pán Bůh zapomněl, jak by už chtěl umřít. Děkuji jim, že mají každý den tu dávku
trpělivé lásky k tomu, aby do těch našich domácnosti dovedli přinášet smysl lidského života.
V Písmu svatém je stáří opisováno jako ten požehnaný věk lidského života, kdy člověk
prožívá radost ze svých dnů, vděk synů a dcer. Utrpení je vnímané jako moment kdy Pán stojí u
člověka velice blízko, i když to on sám tak nevnímá, ale vždy přináší své bohaté ovoce. Nevíme
proč tomu tak není dnes ve skutečnosti. Ale takto to být mělo. Naším starším a nemocným přeji a
vyprošuji, aby jste dovedli i ve svém stáří vnímat skutečnost jak Bůh při vás stojí a každý den svého
života jako to požehnání, kdy prožíváte radost svých dní. Vyprošuji Vám, ať každý den nacházíte v
sobě sílu a odvahu přijat další den jako dar, který se už nikdy nebude opakovat. Jako možnost přinést tu velikou ale i cennou oběť své nemoci či bolesti. Vám všem pracovníkům a pracovnicím naší
Charity přeji, aby jste dovedli být sluncem, které zazáří tam kam přicházíte, ať taky nezapomínáte,
že v službě nemocnému sloužíme vždy samému Kristu. Nebojme se tam toho Pána vidět a milovat
Ho. Je to služba náročná a těžká, ale lidi ve vás vidí a chtějí vidět anděly Boží lásky. Přeji a vyprošuji
Vám ať se jimi stáváte den ze dne víc.
Naše Charita v tomto roce slaví své 20 – té narozeniny. Říká se, že tam kde Bůh nepožehnává tam je marné lidské snažení. Vám požehnal a požehnává. Buďme za to vděční a nezapomínejme věřit, že s Vaším dílem půjde i další roky, když i Vy půjdete s ním. Tak ať Vám Pán, který Vám dal
za 20 let krásně vzkvést žehná i do dalších let. To Vám přeji a vyprošuji.
P. Poláčik Marek, SVD.
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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/

Vážení přátelé,
Jsou za námi první týdny roku 2012, sníh ještě stále pokrývá okolí kolem
nás, ale mrazy, které v lednu klesaly až k – 27 stupňům se už pohybují „jen“
kolem -10. I za těchto podmínek však celý leden a pak i další dny vyjížděly naše pečovatelky, zdravotní sestry i osobní asistentky poskytovat
služby, převážně seniorům, do jejich domácího prostředí.
Naše Charita vchází rokem 2012 do 20. roku své činnosti….ale nepředbíhejme. Je před námi zhodnocení roku minulého, roku s dvěma jedničkami na konci.
Rok 2011, i když nakonec skončil ve ztrátě (finanční prostředky formou dotací se rok od roku snižují
a už není kde ušetřit), byl rokem, kdy nám pomohla svým příspěvkem řada firem, podnikatelů,
soukromých osob a také nadací. Od jedné jsme zároveň získali i ocenění za poskytování kvalitní
služby. V první polovině roku se nám podařilo získat a upravit nové zázemí pro Charitní pečovatelskou službu, osobní asistenci a Charitní ošetřovatelskou službu v nově pronajatých prostorách
v Karolínce. Po Velikonocích nás překvapily děti ze Základní školy v Karolínce, které se rozhodly
výtěžek z prodeje svých výrobků s velikonoční tématikou věnovat seniorům. Tato částka tak snížila
cenu podzimního zájezdu do Štípy. A ještě jedna vzpomínka se váže k tomuto období. Jednalo se
o akci, spojenou s návštěvou „našich maminek“ ( pracovnic na mateřské dovolené), kterých máme
v současné době s dětmi do čtyř let 11. Na toto milé setkání rádi vzpomínáme.
Postupně pak přicházely události, se kterými se setkáváme v průběhu roku již pravidelně, ale
přesto se na ně stále těšíme. Např. setkání se sestřičkami Alžbětinkami z Domova pro seniory v
Jablunkově, zájezdy našich seniorů z terénu na poutní místa, také jejich setkávání u nás na Charitě,
masopust a zahradní slavnost na „domečku“, podzimní zájezd, vánoční setkání, atd.
Začátek Adventu bývá spojen s Adventním koncertem. Ten loňský byl výroční – desátý a měl velký
úspěch.
Podrobněji se o všech zajímavých akcích, sponzorech a naší každodenní práci dočtete na dalších
stránkách naší Výroční zprávy. Věřím, že na poslední nebudete litovat čas, který jste tomu věnovali.
Dovolte mi, abych na závěr poděkovala svým spolupracovníkům za jejich obětavou službu a našim uživatelů za důvěru, kterou nám dali, když si vybrali službu od nás.
Ing. Danuše Martinková
ředitelka

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.

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 Mons.
Janem Graubnerem
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 převážně
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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Vlastní činnost

DOVOLTE, ABYCHOM VÁS SEZNÁMILI S NAŠIMI SLUŽBAMI

• Charitní pečovatelská služba - CHPS
• Charitní ošetřovatelská služba - CHOS
• Dům pokojného stáří - pobytová služba
• Odlehčovací služba
• Osobní asistence
• Denní stacionář Slunečnice
• Tříkrálová sbírka
• Aktivity pro seniory
• Půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
• Vydávání Charitních listů
• Zájezdy a „setkávání“

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Vedoucí CHPS:				Jana Orságová
Adresa:					Nábřežní 175, Karolinka
Telefon:					571 410 087
Mobil:					728 324 457
E-mail:					chps@nhrozenkov.charita.cz

V současné době pracuje v naší organizaci 62 zaměstnanců
Náklady na jednotlivé projekty
Pečovatelská služba
Osobní asistence
Dům pokojného stáří
Denní stacionář
Odlehčovací služby
Ošetřovatelská služba
Celkem

		
		
		
		
		

4 293 677 Kč
1 481 690 Kč
6 402 110 Kč
1 161 954 Kč
1 316 200 Kč
2 269 553 Kč
16 925 184 Kč

Pracovní doba:					
Počet obyvatel v oblasti:				
Počet uživatelů v průběhu roku 2010:			
Počet kontaktů – obědy				
Počet kontaktů – jiné činnost			

po – ne 		
15 700
253
41 250
18 350

6.00 – 21.00

Poslání
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.

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

NEZÁLEŽÍ NA TOM, ZDA KONÁME
VELKÉ NEBO MALÉ VĚCI,
OHROMUJÍCÍ NEBO NEPATRNÉ,
ALE JEN NA LÁSCE,
S NÍŽ JE PROVÁDÍME.
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Ohlédnutí za rokem 2011 v pečovatelské službě Charity
Rok 2011 je už nějaký čas za námi a já si říkám, co se nám v tom roce povedlo, co se nám nepovedlo
a co bychom mohli vylepšit. Když se podívám za minulým pracovním rokem, vyskočí mi před očima jako nejvýraznější věc naše přestěhování do nových prostor. V několika uplynulých letech díky
přibývání klientů přibylo i zaměstnanců Charity a dosavadní zázemí pro pečovatelky, zdravotní
sestry a osobní asistenty začalo být malé.
Naše snaha najít si nové větší prostory byla naplněna za pomoci MěÚ Karolínka, který nám nabídl do
pronájmu první patro v bývalém sklářském internátě. V dubnu se tam naše 3 terénní služby přestěhovaly. Po více než půlročním užívání teď můžeme říci, že se povedla dobrá věc. Zaměstnanci mají
nyní v porovnání s dřívějškem dostatek prostoru, a také klidu, pro kancelářské práce (kterým se dnes
nevyhne žádná pečovatelka, sestřička ani osobní asistentka) a i pro své pracovní přestávky.
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Potěšil nás rostoucí zájem o naše služby mezi občany. V pečovatelské službě byl zhruba stejný počet klientů, ti však vyžadovali služby ve větším časovém rozsahu, kdy pečovatelky charity vyjíždí k
některým uživatelům i několikrát za den, včetně sobot, nedělí a svátků. Pečovatelská služba v roce
2011 zajistila služby 253 uživatelům a měsíčně pečovatelky najely více jak 10 000 tisíc kilometrů.
Také letošní zima nás všechny potrápila, ale jsem moc ráda, že až na pár šrámů na autech naše
pečovatelky vše zvládly na výbornou a mají můj obdiv a uznání, že vždy k našim uživatelům přes
všechny překážky přijížděly provádět služby a dokázaly řešit situace u uživatelů a také je potěšit
svým úsměvem.
Uplynulý rok nám přinesl ale i některé obtížné zážitky. Nebyli jsme si jisti, zda naše služby udržíme
po finanční stránce. Také pomalu ale jistě stárnou automobily, které k dojíždění do domácností
klientů nezbytně potřebujeme, což se projevilo v jejich vyšší poruchovosti.
A co říci závěrem, snad jen to, aby uživatelé našich služeb byli s naší práci spokojeni a aby nám
finanční situace dovolila poskytovat služby i nadále.

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA

							
							

Začátek roku 2011

Jana Orságová

„Je dobré, když člověk ví, že není sám.“

										

Vedoucí: 			
Jarmila Škarpová
Adresa: 				
Karolinka, Nábřežní 175
Tel.: 				
571 410 087
Mobil: 				
737 572 190
e-mail: 			sestra@nhrozenkov.charita.cz
Počet uživatelů v průběhu roku 2011:
99
Počet kontaktů : 				
6 907

Co se událo v roce 2011 v charitní ošetřovatelské službě? Stále se něco děje! Co by však stálo za
zmínku?

Sníh, mráz, voda v botách jako vždy v tomto období - sestry statečně zvládají. V autech, ale i
mimo ně, jsou to občas kaskadérské kousky a o napínavé zážitky není nouze.
Časté poruchy aut, v našem terénu nic neobvyklého - vždy jsou nablízku lidé, kteří pomohou a
taky skvělí a ochotní servismani.
Srdečně děkujeme všem, kteří nám na cestách necestách pomohli. Našli se vždy a nebylo jich
málo!

Březen
Stěhujeme se z Ingstavu v Karolince, kde je nám už hodně těsno, do nových prostor na Nábřežní
ulici v Karolince - všichni jsme se těšili a taky zapotili, nejvíc však náš pan údržbář Ing. Lukáš Koňařík s Milanem Orságem. Mockrát děkujeme.
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Léto 2011

DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ NOVÝ HROZENKOV 124
VÍCEÚČEOVÝ CHARITNÍ DŮM HALENKOV 191

Obzvlášť horký srpen - sestry statečně zvládají.
Součástí naší práce je jízda dobře „vytopeným“ autem, jediná možnost ochlazení je otevření okénka, což se ovšem někdy nelíbí krční páteři. I když...zase to neklouže pod koly jako v zimě. Ale všeho
do času, máme přece už srpen a v našich místních podmínkách se už zase můžeme těšit na „vodu
v botách, sníh a mráz“. Pamětníci si jistě vzpomenou na 15. říjen roku 2009, kdy nás překvapilo
velké množství sněhu.
Charita Nový Hrozenkov jako křesťanská nezisková organizace poskytuje v terénu sociální a zdravotní služby v domácnostech klientů. Chceme, aby naše „pomoc k svépomoci“ byla komplexní.
Není ojedinělé, že jeden klient využívá všechny naše terénní služby tj. osobní asistenci, pečovatelskou službu a ošetřovatelskou službu.

											
Jeleni
Když musí jeleni přeplavat divoký proud řeky na ostrov, kde by našli novou pastvinu, vytvoří řadu, aby
těžká hlava s parohy spočívala při plavání na slabinách předchozího jelena. První samec sice nemá
žádnou oporu, ale po určité době přenechá své místo druhému a sám jde na konec, kde si může i on
trochu odpočinout. A tak celé stádo jelenů, když nesou břemena jeden druhého, dokáže přeplavat i tu
nejdivočejší řeku na pevný břeh.
Vypadá to jako ideální plán, ale ve skutečnosti to tak mezi lidmi vždycky nevychází. Někteří neradi
opouštějí přední místo, jiní zřejmě celý život hledají vhodnou oporu pro svou unavenou hlavu. Jedni
jako by si dělali ze zachraňování živnost, jiní jsou předmětem záchrany. Někdo ovšem nemá na vybranou, jeho slabost je něčím neměnným.
Ti, kdo celý život zachraňovali, se musí připravit na to, že je čeká období vyššího věku, kdy budou nuceni
přijmout roli zachraňovaných. Umět dovolit druhým, aby nesli naše břemeno, je stejně důležité jako
nést břemena druhých. K tomu je potřeba zdravá pokora, která zaručuje bezpečnou plavbu do země
dobrých pastvin
/Zkrácená povídka z knihy Donalda X. Burta: Na stará kolena/
							
Jarmila Škarpová
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Vedoucí: 			
Zdislava Chrástecká, DiS
Adresa: 				
Nový Hrozenkov 124
				Halenkov 191
Tel.: 				
571 429 676, 723 058 563
e-mail: 			dps@nhrozenkov.charita.cz
Kapacita DPS + VCHD:
19
Počet uživatelů v průběhu roku 2011: 22

Poslání
Dům pokojného stáří Nový Hrozenkov je součástí neziskové organizace Charita sv. Rodiny Nový
Hrozenkov.
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.

Je čas na všechno
V jedné známé „knize“ se píše, že na všechno je správný čas. Je čas na pláč i na smích, na radost i
na bolest, čas nenávidět i odpouštět, … Je to pravda, jenomže člověk to vidí a hlavně chápe až s
odstupem času.
Tímto pohledem se teď dívám na uplynulý rok v našem „Domečku“. Jak si tak
běžel, vystřídaly se v něm skoro všechny příklady uvedené v této „knize“. Přišli
zazpívat Tři králové, prožili jsme společně Masopust, půst i Velikonoce,
postavili jsme a skáceli máj, podnikli několik výletů na „kolečkách“ do hospůdky, na výstavu i do
kostela. Přežili jsme horké letní dny ve stínu pergoly i na projížďkách po cyklostezce, zazpívali jsme
si při harmonice na Zahradní slavnosti. Potom už přišlo „dušičkové vzpomínání“, Advent, navštívil
nás svatý Mikuláš a společně s příbuznými jsme poseděli u vánočního stromku. Na závěr roku i
letos přišli zahrát koledy mladí muzikanti z Polančanky. Mezitím jsme oslavili narozeniny a svátky
našich obyvatel, plnili jejich menší i větší přání a došlo samozřejmě i na řešení problémů.
Museli jsme „naposledy vyprovodit“ i dvě naše „babičky“.
9
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Ve správný čas k nám také asi přicházely paní na krátkodobé pobyty. Hlavně jedna z nich k nám doslova vtrhla a o rozruch, smích a „zvláštní“ situace bylo po celou dobu její přítomnosti postaráno.
I na den, kdy nastoupila nová sociální pracovnice Martina vzpomínáme rádi, protože situace byla
opravdu složitá. Zvládla ji a brzy byla jednou z nás.
Ale není jenom čas příchodů ale i odchodů.
Odešli od nás kolegyně, kamarádky, které nezkazily nikdy žádnou legraci a bylo na ně spolehnutí.
Jednou z nich byla i dlouholetá vedoucí domů, Zdiška. Pod jejím vedením se nám všem pracovalo
velice dobře, takže ji za všechno moc děkujem.
U nás na „Domečku“ se skoro ke každé zvláštní situaci skládají „songy“, kousek toho na rozloučenou s „cérkama“ si dovolím napsat na závěr

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

				
A tak jsme šli kus společně,
				život se krásný zdá,
				
však jak už to tak chodívá,
				i pěkné konec má.
				
Je těžké se s tím vyrovnat,
				
však každý z nás věří,
				
že těm, kdo žijí upřímně,
				přátelství vydrží
					

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. Využívají u nás tzv. „zimní pobyt“ na 3-4 měsíce.
Při poskytování pomoci se snažíme zachovávat zvyklosti jednotlivých uživatelů a podporovat jejich samostatnost.

Vedoucí: 			
Zdislava Chrástecká, DiS
Adresa:
			
Halenkov 191
Tel.: 			
571 420 135, 723 058 563
e-mail:
		
os@nhrozenkov.charita.cz
Kapacita DPS + VCHD:
3
Počet uživatelů v průběhu roku 2011: 23 uživatelů (32 pobytů)

Poslání

Cílová skupina
Marie Surá
Cílovou skupinou jsou senioři, kteří s pomocí pečovatelů dosud žijí ve svém přirozeném prostředí
anebo senioři, kteří žijí na odlehlých místech, kde je pro ně v zimním období život dosti obtížný.

10
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DENNÍ STACIONÁŘ SLUNEČNICE

OSOBNÍ ASISTENCE

Vedoucí:
Adresa:
Tel.:
e-mail:
Počet uživatelů:
Kapacita:

Vedoucí:
Judita Grycmanová
Adresa :
Nábřežní 175, Karolinka
Mobil: 		
733 685 408
E-mail: 		
oa@nhrozenkov.charita.cz
						

			
			
			
			
		
			

Marie Fedorová
Víceúčelový charitní dům, Halenkov 191
571 420 135
dss@nhrozenkov.charita.cz
10
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Poslání denního stacionáře
Slunečnice
Denní stacionář Slunečnice je zařízení Charity
Nový Hrozenkov. Posláním této služby je umožnit starým lidem kteří jsou osamělí, nemocní
nebo ohrožení sociálním vyloučením, denní pobyt mezi svými vrstevníky. Zároveň je jim dána
možnost návratu zpět do domácího prostředí.

Cílová skupina
Denní stacionář je určen pro mladší a starší seniory.

Radost
Je pravda, že seniorský věk s sebou přináší řadu
obtíží a někdy není mnoho důvodů k radosti.
Proto jsem ráda, když se nám ve stacionáři podaří nabídnout uživatelům takové aktivity, které jim přináší radost, poznání i úsměv na tváři.
Nejradostnější chvíle v loňském roce byly asi s
hudbou a písničkami.
Rozezpívali nás studenti vsetínského gymnázia,
hrozenkovská schola, děti z halenkovské mateřské školky i masopustní maškary s harmonikou.
Při písničkách každý pookřál.
Také jsme se při přednáškách a promítání podívali na různá zajímavá místa, např. na Krétu, na ostrov Tenerife, do Bavorska či Lurd.
Radost v očích a spokojenost bylo vidět i ve dnech, kdy jsme tvořili a vyráběli. Vždycky potěší,
když se něco povede, když hotový výrobek dojde uznání u druhých a třeba jako dárek udělá radost
někomu dalšímu. A. Maurois napsal, že štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí. Je
dobré, když umíme takové malé radosti vyhledávat.
Marie Fedorová
12

Počet uživatelů: 		
Kapacita:			
Počet návštěv:		
Počet hodin péče: 		
Počet ujetých km:		

21
6 x 24h
2 877
4 815
29 054

Poslání služby
Posláním osobní asistence je poskytnout individuální podporu a pomoc lidem, kteří pro své omezení nebo postižení potřebují ke svému životu dopomoc druhé osoby. Tím jim umožníme žít nadále důstojným a hodnotným životem a vykonávat činnosti, které by dělali sami, kdyby toto postižení
nebo omezení neměli.To vše ve svém přirozeném prostředí a v začlenění do okolní společnosti.
Službu poskytujeme obyvatelům obcí Hovězí, Zděchov, Huslenky, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka a Velké Karlovice.

Cílová skupina
Služba je určena dospělým a dětem od 7 let s postižením tělesným, zdravotním, mentálním (lehkého a středního stupně), kombinovaným (vyjma lidí se zrakovým a sluchovým postižením) a seniorům.

Osobní asistence v roce 2011
V uplynulém roce službu Osobní asistence ovlivnily 2 zásadní události - stěhování služby do nových prostor a Inspekce kvality sociálních služeb. Vezměme to ale pěkně popořádku.
Již delší dobu jsme hledali nové prostory, kam by se mohly přestěhovat a být pospolu všechny 3
terénní služby – Osobní asistence, Charitní pečovatelská služba a Charitní ošetřovatelská služba.
V únoru nám vyšlo vstříc město Karolinka a dostali jsme do pronájmu 1.patro domu bývalého
sklářského internátu za Bečvou na Nábřežní ulici č.p. 175. Začaly úpravy a výmalba těchto prostor
a následné stěhování z Domečku na Čubově (N. Hrozenkov) a Ingstavu v Karolince (14. 4. 2011).
Tento prostor nám poskytl kvalitní prostorné zázemí a klid na práci, což je pro nás velmi potřebné,
neboť rok od roku přibývá těch, kteří vyhledají naši pomoc.
Od počátku roku do poloviny dubna jsme v asistenci intenzivněji pracovali na dotvoření a aktualizaci pravidel, vycházejících ze Standardů kvality sociálních služeb (tj. normy pro poskytování
sociální péče). Tato pravidla nastavují pracovní postupy tak, aby nabízená služba Osobní asistence
byla co nejkvalitnější. Na konec dubna pak byla nahlášená inspekce kvality sociálních služeb. Tři
inspektoři těchto služeb po tři dny kontrolovali naplňování těchto pravidel v praxi a doptávali se
na všechny detaily. Bylo to náročné období, ale odměnou za ně bylo získání krásných 125 bodů (z
možných 144), kterými nás Inspekce kvality sociálních služeb ohodnotila.
13
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Během roku 2011 jsme poskytli služby 21 uživatelům a osobní asistenti strávili v přímé péči u uživatelů 4 815 hodin a najezdili k uživatelům téměř 30 000 kilometrů. A co bude dál? Očekává nás
opět náročný rok, kdy budou služby tohoto typu bojovat o přežití z důvodu nedostatku financí.
V naší Osobní asistenci budeme dělat vše proto, aby naše služba zůstala zachována pro všechny,
kdo nás potřebují.
Judita Grycmanová
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011
Výtěžek v jednotlivých obcích
HOVĚZÍ
HUSLENKY
ZDĚCHOV
HALENKOV
N. HROZENKOV
KAROLINKA
V. KARLOVICE
CELKEM

68594 KČ
59 404 KČ
26 466 KČ
74 260 KČ
115 758 KČ
66 733 KČ
105 279 KČ
516 494 KČ

Využití výtěžku Tříkrálové sbírky v roce 2011
Výtěžek celkem
			
Využití prostředků Charitou Nový Hrozenkov:
Nátěr dřevěných obkladů Domu pokojného stáří
Nákup staršího auta pro VCHD na Halenkově
Přímá pomoc
Vytvoření nového zázemí pro pracovníky terénních služeb
Úprava sprchového koutu
Dům pokojného stáří - provozní náklady

14

516 494,00 Kč
299 566,52 Kč
20 000,00 Kč
70 000,00 Kč
17 000,00 Kč
90 000,00 Kč
30 000,00 Kč
70 000,00 Kč
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PODĚKOVÁNÍ

JEDNOTLIVCŮM

Děkujeme všem, kteří nám v roce 2011 pomohli vytvořit podmínky pro poskytování sociálních i
zdravotních služeb potřebným.

Černota Josef
Čurdová Marie		
Důjka Emil		
Důjka Jan		
Galetková Cecilie		
Hrušková L.		
Jurečková J.		
Kašparová Vlasta		
Kneblová Marie		
Koláčková Růžena		
Kopcová Emílie		
Kyslinger Jiří		
Machálková Marie		
Machačová Dana		
Mikulenčáková Marie
Mikulenčáková Marta
Mynarčíková Anežka
Mynarčíková Jiřina		
Orságová Jana		
Orságová Rozalie		
Řepková Štěpánka		
Solanský			
Šustková M.		
Tlašková Silvie		
Václavíková 		
Vozábová Dagmar		
Zadilský			
Žalmánek Petr		
Bretšnajdr Ant.		
Richardová Ludmila
Mgr. Klára J. Petrželková
Pharm. Dr. Ptáčková H.

ÚŘADŮM STÁTNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVY
Ministerstvu práce a sociálních věcí
Zlínskému kraji
Obecním úřadům

FARNÍM ÚŘADŮM
Hovězí
Halenkov
Nový Hrozenkov
Velké Karlovice

ZDRAVOTNÍM POJIŠŤOVNÁM
SMLUVNÍM LÉKAŘŮM
FIRMÁM
Austin Detonátor
Lékárna Karolinka - PharmDr. Hana Ptáčková
Zaměstnancům Školní jídelny Karolinka
INDET SAFETY SYSTEMS a.s. Vsetín
Česká pošta
VW WACHAL
Kroměříž
HP Tronic		
Zlín
Zamet		
Zlín
PWO UNITOOLS Zlín
Základní škola
Autoklub Rožnov

NADACI

Nový Hrozenkov
Velké Karlovice
Karolinka
Nový Hrozenkov
Nový Hrozenkov
Velké Karlovice
Karolinka 250
Hovězí
Huslenky
Karolinka
Karolinka
Velké Karlovice
Halenkov
Karolinka
Huslenky
Huslenky
Nový Hrozenkov
Nový Hrozenkov
Karolinka
Karolinka
Halenkov
Velké Karlovice
Karolinka
Karolinka
Huslenky
Karolinka
Huslenky 652
Nový Hrozenkov
Olomouc
Paříž
Vsetín
Karolinka

Celkem
Anonymní dárci

170 107 Kč
11 083 Kč

Výbor Dobré vůle Nadace Olgy Havlové
Nadaci Divoké Husy
„ ŽIVOT SE NEMĚŘÍ NA DNY, ALE NA SKUTKY.“ …
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Na co bychom nechtěli zapomenout ….
V lednu
- Na charitativní novoroční koncert
V úterý 11. 1. 2011 se uskutečnil v nové budově Kongresového centra ve Zlíně tradiční novoroční
charitativní koncert. Koncert uspořádaly Zlínský kraj a město Zlín, úvodní slovo patřilo hejtmanu ZK Mgr. St. Mišákovi a primátorovi města Zlína p. MVDr. M. Adámkovi.
Partneři koncertu věnovali celkem 165 000 Kč, příchozí hosté přispěli do kasiček 81 176 Kč. Mezi
organizace, které výtěžek koncertu získaly, patřila také Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov.
Částkou 40 000 Kč byla podpořena firmou VW Wachala a.s. – pozemní stavitelství Kroměříž. Dalších 19 000,-Kč pak bylo předáno organizaci přímo z výtěžku pokladniček.
Samotný program koncertu připravil pro hosty úžasný zážitek. Filharmonie Bohuslava Martinů v
čele s šéfdirigentem Stanislavem Vavřínkem zahrála skladby J.S. Bacha, P. I. Čajkovského, A. Dvořáka, E. Kalmána, F. Lehára, A. Lary a J. Strausse. Jako sólisté vystoupili sopranistka Pavlína Senič,
houslový mistr V. Hudeček a mladý houslista Marek Pavelec.

Výroční zpráva 2012

Malého, generálního ředitele ČSOB Pavla Kavánka a primátora hlavního města Prahy MUDr. Bohuslava Svobody. Při této příležitosti nadace také poděkovala svým významným dárcům a partnerům
a ocenila vynikající projekty. Na slavnosti byly též vyhlášeny výsledky soutěže Velice Dobrý Výtvor,
kterou pro studenty Fondu vzdělání uspořádala ČSOB ve spolupráci s VDV.
Charita Nový Hrozenkov byla také mezi oceněnými a získala cenu za projekt „Přechodného zimního pobytu“.
- Na Velikonoční prodejní výstavu v Základní škole v Karolínce
Pravidelně, v době Velikonoc, připravují žáci společně s vyučujícími výtvarné výchovy v ZŠ v Karolínce výrobky na prodejní výstavu. Finanční prostředky získané z tohoto prodeje pak putují na
dobročinné účely. V roce 2011 se rozhodli věnovat výtěžek akce Charitě Nový Hrozenkov. Konkrétně na zajištění aktivit seniorů z terénu.
V úterý 31. 5. 2011 proběhlo v Základní škole v Karolínce slavnostní předání tohoto výtěžku. Hlavní
organizátorkou této akce byla paní učitelka Mgr. Eva Kašparová. Finanční obnos ve výši 5013,- Kč
předal ředitelce Charity ředitel školy pan Mgr. Petr Šrámek.

V březnu

V červnu

- Na dar firmy AUSTIN DETONATOR

- Na jedno milé odpoledne

V sobotu 5. března se uskutečnil v Domě kultury ve Vsetíně ples firmy Austin Detonator. Tato Firma je známá svou filozofií přispívat na dobročinné účely. I naše organizace se stala jednou ze tří
subjektů, které získaly v průběhu večera příspěvek na svoji činnost. Z ruličkové tomboly připadla
částka
30 674,- Kč na zajištění provozu Charitní pečovatelské služby. Firma tak podpořila hlavní záměr
Charity „ umožnit seniorům zůstat co nejdéle v domácím prostředí“.

Konec roku 2009 a začátek roku 2010
se vyznačoval tím, že se postupně
trousily pracovnice za svými vedoucími a oznamovaly jim, že už dlouho
pracovat nebudou, protože očekávají radostnou událost. Je to jistá věc,
že narození potomka je radostná
událost, a tak se chtě nechtě musely
radovat i vedoucí. Ony se ovšem radovaly chtě, protože jsou vzdělané a
dobře ví, co je to dlouhodobé strategické plánování, a že kádrová rezerva, kterou si vychovají od kolébky,
je k nezaplacení! A tak i přes menší
starosti se sháněním náhradních pracovníků byla radost oboustranná.
Došlo proto k ujednání, že uskutečníme setkání vedoucích, maminek a „charitních dětí“ do 4 let.
Setkání proběhlo ve čtvrtek 2. 6. 2011 v nových prostorách terénních služeb v Karolínce.
Maminky a děti se dostavily v hojném počtu = 10 + 10. Úvod patřil předání dárečků dětem i maminkám. A pak už bylo hodně toho, co si povídat. Odpoledne bylo veselé, rušné a příjemné.

V květnu
- Na ocenění Výboru dobré vůle
Nadace Olgy Havlové
23. května 2011 udělil VDV již sedmnáctou Cenu Olgy Havlové. Tuto prestižní
cenu získala Věra Strnadová za celoživotní angažmá ve prospěch lidí se sluchovým postižením. Slavnost proběhla
v prostorách budovy ČSOB v Radlicích
za účasti předsedkyně správní rady nadace Dany Němcové, biskupa Václava
20
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Děti se chtěly ukázat a téměř nezaplakaly. A když vypadalo, že zapláčou, tak je tety vedoucí, které
si je samozřejmě chtěly pochovat, raději hned vracely maminkám a bylo zase dobře.
U starších dětí jsme mohly pozorovat, jakým směrem se ubírají jejich zájmy a čím by případně
mohly být. Vašíka hodně zajímaly klíče a zámky, a nebylo to poprvé. Co jsme se kdysi nahledaly
klíčů od skříňky v kanceláři, když za námi s maminkou Hankou přišli. Usoudily jsme, že by to tedy
mohl být zámečník. Maminka Hanka jen podotkla: „Jen aby to nebylo něco jiného...“. To František
se zase měl náramně hezky ke květině na chodbě. Přisoudily jsme mu, že bude zahradníkem, možná i zahradním architektem. No nevím, jak to tedy s těmi kádrovými rezervami dopadne.
Když jsme v závěru setkání probíraly, jak je možné, že děti byly tak hodné, vyvstaly dva názory.
Maminky tvrdily, že „charitní děti jsou zlaté“ a vedoucí zase, že to bylo „zlatým prostředím“. Oba
názory se ovšem nevylučují, spíše naopak, protože vše souvisí se vším.
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V srpnu
- Na předání výtěžku z tomboly při slavnostním otevření Hotelu Horal ve Velkých Karlovicích
Charitativní šek ve výši 20 000,- Kč
byl určen na zajištění provozu pečovatelské služby ve Velkých Karlovicích.

V červenci
- Na akci „DOBRÁ VĚC“
Dne 11. 7. 2011 proběhla na
Městském úřadě Vsetín již
po páté vernisáž k výstavní a
prodejní akci s názvem DOBRÁ VĚC. K vidění zde byly
výrobky nejen zaměstnanců
MěÚ, ale i jejich přátel a široké veřejnosti. Denní stacionář
Slunečnice z Halenkova na
tuto akci také přispěl a daroval do prodeje ručně vyráběné šperkovnice.
Pletené košíky, výrobky ze
dřeva, svíčky a svícny, šperky,
obrázky, fotografie, ručně šité
hračky a bytové doplňky, květináče, přání z čajových sáčků, domácí marmelády a plno dalších krásných věcí přilákaly desítky
lidí. Hned první den návštěvníci vykoupili téměř polovinu výrobků z 607 vystavovaných.
Velkou radost z průběhu vernisáže měla její organizátorka Eva Kašparová ze sekretariátu MÚ ve
Vsetíně.
V roce 2009 byly za získané peníze zakoupeny dva invalidní vozíky, v roce 2010 elektrická polohovací postel - vše pro Charitu Svaté rodiny Nový Hrozenkov.
Výtěžek akce v roce 2011 byl použit na zdravotní pomůcky pro dvě děti, z nichž jedno bylo z Halenkova. Jednalo o speciální stůl se sklopnou deskou pro zrakově postižené.
Každý, kdo výstavu navštívil, si odnesl domů něco krásného a příjemný pocit na duši, že přispěl
na dobrou věc.
22

V září
- Na Zájezd do Štípy
Dne 22. září uspořádala Charita Nový Hrozenkov pouť pro seniory, tentokrát do méně navštěvovaného, ale velmi pěkného mariánského poutního místa ve Štípě u Zlína, kde se předpokládá tradice
konání poutí již od konce 14. století. Autobus se postupně obsazoval lidmi a jejich obětavými
průvodci od Velkých Karlovic až po Hovězí, kde se zaplnila poslední volná místa a my jsme mohli
vyrazit.
Úmysly každého z nás jsme po cestě vložili do společné modlitby růžence.
Po prohlídce kostela se zajímavým výkladem studenta Václava o historii vzniku poutního místa i
samotného chrámu Narození Panny Marie, jehož presbytář se momentálně opravuje, následovala
mše svatá s bývalým děkanem ve Vsetíně o. Františkem. Po mši jsme si pak po skupinkách prohlédli malou adorační kapličku sv. Eliáše v přilehlém klášteře sester karmelitek, na jejíž čelní stěně
je mozaika, znázorňující výstup na horu Karmel podle sv. Jana od Kříže. Na bočních stěnách této
kapličky nás též zaujalo čtrnáct zastavení křížové cesty, které ručně vyšívala křížkovým stehem
jedna z místních obyvatelek. Práce na tomto díle ji trvala celý rok.
Poté, co jsme se rozloučili s usměvavým O. Františkem jsme se přesunuli do nedalekého šenku, kde
jsme výborným obědem nasytili a občerstvili naše přece jen poněkud vyhladovělá těla.
Pak už nezbývalo než se s Pannou Marií Štípenskou rozloučit a vydat se na cestu k domovu.Všichni
jsme se shodli na tom, že společně prožili moc pěkný, požehnaný den. Za to patřil velké dík všem,
kteří tuto pouť připravili a měli podíl na její organizaci a také dětem ze základní školy v Karolince,
které nám z výtěžku prodeje přispěly na dopravu.
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V listopadu
- NA PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
To bylo v závěru roku 2011 naplánováno na den 24. listopadu. Před setkáním probíhají vždy přípravy. Je potřeba se domluvit s panem farářem, zajistit program, drobný dáreček, občerstvení a také
to, kdy a která z našich pečovatelek nebo sestřiček pro seniory pojede.
Jak je již dobrou tradicí, setkání začalo sv. zpovědí a mší sv. Potom jsme se všichni společně pomocí
našich charitních automobilů přesunuli na Halenkov do Víceúčelového charitního domu, kde už na
nás čekalo dobré občerstvení a program, o který se postarala tento rok schola z Halenkova. Velmi
pěkný dáreček formou vánoční ozdoby připravily pro seniory naše kolegyně z Denního stacionáře. Pak už nastala zábava a sdílení toho, co se za poslední období událo. Toto povídání je vždycky
hodně veselé a moc se všichni nasmějeme a je nám spolu dohromady příjemně. S většinou našich
seniorů se známe již spoustu let, ale pořád přichází mezi nás někdo nový, což nás moc těší. Toto
setkání bylo výjimečné tím, že bylo zaznamenáno tentokrát na kameru a krátký sestřih byl odvysílán na TV Noe. Při loučení bylo v očích našich seniorů vidět, jak rádi se setkali se svými vrstevníky,
a také s námi.
Moc děkuji všem, kteří se jakkoliv podíleli na tomto setkání, a protože se blíží konec roku, přeji
všem lidem kolem nás pokojné a klidné prožití svátků vánočních.

A v prosinci
- Na 10. Adventní koncert
V pátek 2. prosince v 18 hodin proběhl již tradičně v kinosále OÚ Hovězí Adventní koncert Charity
Nový Hrozenkov. Na ten letošní, v pořadí desátý, přijal pozvání zpěvák Petr Bende.
V úvodu všechny přítomné přivítala ředitelka charity Danuše Martinková a zavzpomínala na
všechny minulé ročníky a jejich hosty. Poté diváky pozdravil náměstek hejtmana Zlínského kraje
Ing. Jindřich Ondruš, pod jehož záštitou se koncert pořádal.
A pak začal ten pravý “Kolotoč“ - recitál plný radosti a pohody Petra Bendeho a jeho přátel - Pavla
Helana, Karla Nováčka a Štěpána Švestky. Vánoční písně a koledy se prolínaly s písněmi ze života,
které svým vtipem pobavily nejednoho diváka v sále. Nechyběla také vánoční báseň, přednesená
Terezkou Orságovou z Nového Hrozenkova.
Závěrečné slovo patřilo prezidentu Arcidiecézní charity Olomouc P. Bohumíru Vitáskovi. Ten přítomné pobavil svou historkou, kdy původně dojel až do Nového Hrozenkova a teprve v kostele
z Charitních listů zjistil, že se spletl, a tak se vrátil zpět na Hovězí, kterým už před tím projížděl.
Naštěstí vše stihl včas.
Všichni přítomní měli možnost si v předsálí prohlédnout vzpomínkovou výstavu fotografií z minulých ročníků adventních koncertů. Své výrobky zde nabízel k prodeji i Denní stacionář Slunečnice.
Výtěžek koncertu činil 11 780 Kč.
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