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Vážení přátelé
Jsem ráda, že se znovu po roce společně setkáváme na
stránkách naší Výroční zprávy.Dovolte mi, abych rok 2012
uvedla trochu jinak. Nechci totiž hodnotit jen rok předchozí, ale ve zkratce posledních 20 let naší činnosti, tzn. 20 let
od jejího založení.
Setkání k tomuto významnému výročí se uskutečnilo 19.
května a bylo sváteční se vším všudy. Jednotlivá zařízení
byla v dopoledních hodinách připravena k prohlídkám, od 14 hodin byla sloužena mše
svatá v kostele sv. Jana Křtitele v Novém Hrozenkově, koncelebrovaná prezidentem Arcidiecézní charity Olomouc o. Bohumírem Vitáskem. Pro řadu významných hostů a pracovníky dřívější i současné byl pak připraven v Lidovém domě bohatý program.

Co se za 20 let podařilo?
Na počátku roku 1992 se sešlo několik žen, aby poskytovaly, na základě stále větších potřeb seniorů, péči v domácím prostředí. Hlavní postavou v této době byla paní Božena
Divínová. Bylo nutné, pokud chtěla aby Charita v našem regionu působila, přesvědčit odpovědné lidi na úřadech o tom, že i na vesnici může tato organizace působit, a že bude mít
dostatek klientů i pracovníků. Nebylo to jednoduché, ani v nynější době moc vesnických
charit v rámci republiky nepůsobí. Nakonec se registrace podařila a od roku 1993 byla také
naší Charitě udělena právní subjektivita. Od té doby se postupně podařilo vybudovat zázemí pro poskytování Charitní pečovatelské služby, Charitní ošetřovatelské služby, Osobní
asistence, Denního stacionáře Slunečnice, Domova pokojného stáří a Odlehčovací služby.

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

Službu v sedmi obcích s 15 700 obyvateli, na území 24 000 ha zabezpečuje více jak 330
klientům 65 zaměstnanců.

Kniha Přísloví 3,27

Věřím, že bude Charita i nadále poskytovat své služby a že se i v této době, kdy musíme
hodně šetřit, podaří služby udržet. Možná takovým dobrým důvodem je fakt, že nám byl
schválen grant z fondu Švýcarsko – českého partnerství na zakoupení několika nových
služebních aut, která jsou pro naši službu moc důležitá.

V těchto několika slovech na úvod bych také chtěla moc poděkovat všem našim
zaměstnancům, současným i minulým, za jejich obětavou službu. Bez ní by zde
Charita nemohla existovat.

Nezáleží na tom, zda konáme
velké nebo malé věci,
ohromující nebo nepatrné,
ale jen na lásce,
s níž je provádíme.
Jan XXIII.
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… a nyní několik dat z historie

Slovo kněze

1992
1993
1998
1999
2001

20. let od založení Charity v Novém Hrozenkově

–
–
–
–
–

–
2002 –
2003 –
2004 –
–
–
2006 –
–
–
2007 –
2008 –
2008 –
2008 –
2011 –

založení organizace, Charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba
získání právní subjektivity
zakoupení starého domu za přispění Okresního úřadu ve Vsetíně
projektový záměr na vybudování Domu pokojného stáří – rozpočet 11 mil. Kč
paní režisérka Ljuba Václavová natočila dokument „Jak neztratit domov ani ve
stáří“ v cyklu pořadů „Co je to doma“
zahájení rekonstrukce budovy, získání prvních dotací
založení projektu Osobní asistence
slavnostní otevření DPS 17. 12. 2003
zahájení provozu Domu pokojného stáří
otevření Denního stacionáře pro seniory
získání grantu z EU – rozšíření CHPS
převedení krajské pečovatelské služby se 100 klienty pod Charitu NH
získání budovy k rekonstrukci na vybudování odlehčovací služby a zajištění většího prostoru pro denní stacionář
adventní koncert České televize ve sv. Vítu v Praze – zisk 2 400 000 Kč na rekonstrukci – rozpočet 9,5 mil. Kč
zahájení rekonstrukce
24. 9. slavnostní otevření
udělena cena kvality v sociální péči za rok 2007 pro Dům pokojného stáří, vedoucí Zdislava Chrástecká, DiS
ředitelce Ing. Danuši Martinkové udělena cena „Osobnost roku“
udělena cena Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za projekt přechodného
zimního pobytu

Každý rok v prosinci pořádáme adventní koncert charity, z jehož výtěžku zakupujeme
kompenzační pomůcky. Několikrát nás také podpořila nadace Divoké husy, která výtěžek
benefičních koncertů zdvojnásobuje.
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V roce 2012 Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov oslavila své 20. výročí existence. Víme,
že při tomto výročí se natočil film o začátcích této její činnosti. Kdybychom se zeptali co
stálo na začátku? Myslím, že to byla jednak touha pomoci druhým, i jakési nadšení pro
evangelium. Neměli oficiálně místo, ale měli odvahu. Neměli prostředky, ale měli víru,
že je k tomu volá Pán. Možná neměli v té době velkou podporu od svého okolí, ale tyto
nadšené ženy chtěly jít vpřed. Dnes, při 20. výročí založení Charita Svaté rodiny Nový
Hrozenkov si uvědomujeme, že v té době na začátku měli tedy velice mnoho ale zvláště
měli evangelijní nadšení a víru, že Pán se o ně postará. Vidíme, že se postaral a vedl pracovníky, pomocníky i dobrovolníky pro různých cestách. Dnes má Charita svůj domov,
zázemí. Možná, kdyby ty odvážné ženy na začátku, neměli odvahu a důvěru, dnes by nebylo nic. A tak po těch letech vidíme, že Pán šel s nimi a vedl je. Za to jsme mu společně
v tomto roce děkovali.
Dnes se služby Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov stali profesionální službou na
velmi vysoké úrovni. Dovedou se postavit ke všem požadavkům, které se sebou přináší
jejich služba starším či nemocným lidem. No i dnes potřebují mít důvěru i víru, která stála
tam na začátku. Víru v přítomnost a pomoc Pána. To je to, co všem pracovníkům naší
Charity ze srdce vyprošuji. Věřím, že s tímto pohledem na Pána a důvěrou v něj půjde
toto dílo služby a lásky k bližnímu vpřed i v létech, které jsou před námi.
Denně ve své službě potkávám sestry na jejich cestách za nemocnými. Nejednou jdu
na návštěvu k nemocným hned po návštěvě sestřičky z Charity. Tvář starého a nemocného člověka neumí lhát. A na jejich tvářích vidím radost, protože přede mnou ji tam někdo přinesl. Někdo se na ně usmál, někdo je bral nejenom jako klienta ale i jako člověka,
který potřebuje pocit že je milován. Jsem proto rád, že Charita má sídlo v naší farnosti
a že i touto službou je naše farnost i okolní farnosti proměňována v místo, kde se nemoc,
stáří, samota setkávají s člověkem. Přeji všem pracovníkům naší Charity, aby i v dalších
dnech i letech takto dovedli proměňovat lidské příbytky v místa, kde bydlí láska.
S vděčností Vám všem ze srdce žehnám.
P. Poláček Marek, SVD, farnost Nový Hrozenkov.
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Vlastní činnost

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.

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 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“

Náklady na jednotlivé projekty
Pečovatelská služba
Osobní asistence
Dům pokojného stáří
Denní stacionář
Odlehčovací služby
Ošetřovatelská služba
Půjčovna komp. pomůcek
Celkem

4 494 009 Kč
1 480 918 Kč
6 526 537 Kč
1 010 737 Kč
1 193 611 Kč
2 093 651 Kč
112 061 Kč
16 911 524 Kč

Charitní rada
Alena Rafajová – předsedkyně
MUDr. Daniela Hanuštiaková
Andrea Černotová
Anna Křenková
Anežka Vítková
Ing. Petr Zvěřina
Mgr. Helena Jurčíková
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a jak hodnotí 20 let naše vedoucí…

Charitní pečovatelská služba
Vedoucí CHPS:												Jana Orságová
Adresa:																Karolinka, Nábřežní 175
Telefon:																571 410 087
Mobil:																728 324 457
E-mail:																chps@nhrozenkov.charita.cz
Pracovní doba:												po–ne 6.00–21.00
Počet obyvatel v oblasti:								15 700
Počet uživatelů v průběhu roku 2012:		 264
Počet kontaktů – obědy								35 200
Počet kontaktů – jiné činnost						 15 106

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.

Ohlednutí za historií Charitní pečovatelské služby
Činnost Charitní pečovatelské služby byla zahájena v roce 1992 při vzniku Oblastní charity Nový
Hrozenkov, kterou založila paní Božena Divínová. Pečovatelská služba patřila spolu s ošetřovatelskou službou k prvním projektům charity. Sídlo měla v pronajatém domě v Novém Hrozenkově.
Zdá se až nemožné, že v roce 2012 oslavila Charita svaté Rodiny Nový Hrozenkov 20. výročí svého působení. Chtěla bych proto trochu zavzpomínat na to, jakým vývojem pečovatelská služba
za těch 20 let prošla.
V prvních letech působila pečovatelská služba spolu s ošetřovatelskou službou dohromady. Práci
v terénu vykonávaly jak zdravotní sestry, tak pečovatelky, které již v té době musely absolvovat
kurz, aby mohly tuto práci provádět. Pracovní tým tvořilo asi 5 zaměstnanců a několik dobrovolnic, které chodily po své práci ještě zdarma pomáhat s velkým nadšením a vírou v to, že tato
služba je v našem regionu potřebná, aby lidé mohli zůstat co nejdéle doma. Podle slov jedné
z prvních pracovnic Charity paní Ludmily Valigurové byly začátky velmi těžké. Už vůbec to, aby
si lidé zvykli na to, že za nimi přijde zdravotní sestra nebo pečovatelka a pomůže jim třeba s úklidem nebo hygienickou péčí, tak aby se cítili dobře a mohli si tak žít v klidu svůj život ve svých
chalupách. Pečovatelky chodily za potřebnými lidmi pěšky, na kole, autobusem. Rok od roku se
služba rozrůstala a s přibývajícími lidmi, kteří oslovovali pracovnice Charity s tím, že by potřebovali služby, se zakoupila i první auta, aby se mohl uspokojit větší počet žadatelů. Dobrá a kvalitní
práce pečovatelek a zdravotních sester se brzy dostala do povědomí lidí a postupně se rozšířil
i tým pracovníků.
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Paní Božena Divínová působila jako ředitelka v Charitě do roku 1992. Od roku 1995 se stala ředitelkou paní Ludmila Strbačková ,vrchní setrou byla Anna Kovaříková a po ní se stala vrchní sestrou
paní Zdislava Chrástecká.
Na počátku roku 1999 se ředitelkou Charity stává Ing. Danuše Martinková, která působí jako ředitelka dodnes.
Ke konci roku 2003 se pečovatelská služba stěhuje do Domu pokojného stáří na Čubov, který byl
vybudován jako další projekt Charity. V něm měla zázemí i pečovatelská a ošetřovatelská služba.
V roce 2004 se vedoucí pečovatelské služby stává paní Jarmila Škarpová. V rámci projektu „Rozšíření a zkvalitnění komplexních služeb seniorům v horské oblasti Valašska“ došlo k zakoupení
dalších 2 nových automobilů. Díky tomu jsme mohli uspokojit potřeby dalších zájemců a v tomto roce pečovatelská služba měla již kolem 150 uživatelů. V následujících letech počet uživatelů
vzrostl také díky projektu „Podpora aktivního života seniorů“, kdy pověřené pracovnice Charity
chodily do domácností do všech koutů, kopců a údolí a seznamovaly veřejnost s našimi službami.
Rok 2005 probíhal v duchu příprav na převzetí krajské pečovatelské služby – okrsku Karolinka, který jsme získali ve výběrovém řízení. To se sebou přineslo v roce 2006 přestěhování pečovatelské
a ošetřovatelé služby do Karolinky na Ingstav, kde nám město Karolinka pronajalo dvě místnosti,
v nichž měla dříve zázemí krajská pečovatelská služba. V tomto roce se počet uživatelů rozšířil
o více než 100 osob. S tím byla také spojena potřeba většího počtu pracovníků a automobilů,
aby bylo možno všem uživatelům poskytnout služby. V té době měla již pečovatelská služba 12
zaměstnanců a několik pracovníků, kteří nám pomáhali na dohodu. Služby byly poskytovány více
než 250 uživatelům. Prostory s námi sdílela i naše Charitní ošetřovatelská služba, kde pracovaly 4
zdravotní sestry a vedoucí CHOS, která rovněž poskytovala služby více než 60 uživatelům.
V roce 2008 se vedoucí pečovatelské služby stala paní Jana Orságová. Vysoký počet zaměstnanců a uživatelů nás přiměl k tomu, že jsme začali hledat větší prostory, protože dosavadní
pro nás již nebyly dostačující. V roce 2010 se nám podařilo získat od města Karolinky pronájem
prostor v bývalém internátu skláren. Za pomoci našich údržbářů jsme si svépomocí tyto prostory
opravili, tak abychom se sem mohli v dubnu 2011 přestěhovat. Má zde zázemí i ošetřovatelská
služba a osobní asistence. Jsme velmi rádi, že tyto charitní terénní služby jsou spolu na jednom
místě. Umožňuje nám to lepší a rychlejší komunikaci při poskytování služeb, protože u mnohých
uživatelů se jednotlivé služby propojují a kombinují dohromady, tak aby byly služby komplexní
a lidé mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí.
A jaký je stav zaměstnanců a uživatelů Charitní pečovatelské služby na konci roku 2012? V roce
2012 měla pečovatelská služba 15 zaměstnanců, služby jsme poskytli více než 260 uživatelům.
Tyto služby jsme zabezpečovali pomocí 7 aut, bez nichž by nebylo možné poskytnout pomoc
tak velkému počtu uživatelů. K některým uživatelům docházejí pečovatelky pěšky nebo dojíždějí
autobusem. Za jeden rok najezdíme až 110 000 kilometrů po území 7 obcí našeho regionu.
A když se tak dívám, jak velký kus cesty pečovatelská služba urazila za těch 20 let, nezbývá mi než
poděkovat všem, kteří se kdy podíleli na tomto vývoji, protože bez jejich nadšení a víry v dobrou
věc bychom nebyli tam, kde jsme dnes. Vřelé díky všem.
Jana Orságová
vedoucí Charitní pečovatelské služby
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Charitní ošetřovatelská služba
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 2012:			 111
Počet kontaktů :													6 805
Počet zdrav. sester												5
A léta běží … a uběhlo jich 20.
Psal se rok 1992 a v platnost
vešel Zákon o zdravotní péči
v nestátních zdravotnických
zařízeních.
Byl to jeden z důvodů, proč
začaly vznikat v této době
v České republice jednotlivé
Charity, mezi prvními jedna
z mála vesnických charit,
Charita Nový Hrozenkov. Na
začátku působení naší charity byla hlavní náplň práce
pečovatelská služba a ošetřovatelská služba /Domácí
zdravotní péče/. Jako každý začátek něčeho nového
i tento byl těžký, ale i plný
nadšení,očekávání a radosti z možnosti pomoci těm, kteří pomoc potřebují.
Průkopnicemi ošetřovatelské a pečovatelské služby byly tenkrát Ludmila Strbačková a Ludmila Valigurová, zdravotní sestry Anežka Vítková, Anna Kovaříková a Marie Křupalová, pod
vedením zakladatelky a ředitelky Charity Nový Hrozenkov Boženy Divínové.
Pojem Domácí zdravotní péče v této době téměř nikdo nezná a představa, že za mnou
příjde sice zdravotní sestra, ale z Charity, u mnohých vyvolala představu, že se jen budeme
modlit a o odborných schopnostech mnozí pochybovali. Pochybnosti ovšem nebyly na
místě. Všechny tyto sestry byly zkušené a s dlouholetou praxí a navíc vnášely do své práce
i další rozměr a to duchovní. Jen dobrá praxe však ukáže, jak se věci mají. A tak šel čas...
Také pro lékaře, se kterými jsme začali spolupracovat, byla domácí péče velká neznámá.
Nevěděli příliš, co očekávat od sester z Charity, jaké nástrahy mohou přijít např. ze strany
zdravotních pojišťoven, které domácí péči pacientům hradí. A tak šel čas...
Začalo postupné vybavování zdravotnickými nástroji, přístroji, materiálem a dopravními
prostředky. Těmi tenkrát byly nejčastěji vlastní nohy, kolo, vlak či autobus. Pro zrychlení dopravy k pacientům byly o něco později pořízeny postarší maličké auta Fiat a Peguot..Snažili
jsme se získat si důvěru pacientů, jejich rodinných příslušníků, lékařů a dalších partnerů.
Každá lidská činnost se vyvíjí, zdokonaluje a s časem přináší nové potřeby, nutnost změny,
10
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mění se nároky. S přibývajícím počtem pacientů a z toho plynoucím zvyšujícím se počtem
pracovníků bylo potřeba obměnit vozidla za novější a bezpečnější, zvýšit jejich počet, zajistit vhodnější zázemí pro zdravotní sestry. S rychlým vývojem nové techniky vyvstala potřeba vybavit sestry mobilními telefony, kancelář počítačem, tiskárnou a jinými technickými
„zázraky“ a s tímto vším se naučit zacházet. Nejen v technickém směru se sestry vzdělávaly
a stále vzdělávají, ale také v odborném. Všechny musí mít Osvědčení o způsobilosti k výkonu povolání bez odborného dohledu, které je podmíněno dostatečnou praxí a stálým
vzděláváním se.
Dobrá praxe s ubíhajícími léty ukázala, a tak přibývalo, věřím, že spokojených pacientů. Získali jsme si důvěru lékařů, kteří nás začali chápat jako spolupracovníky, ne jako konkurenci.
V současné době je nás v ošetřovatelské službě 5 zdravotních sester a v případě potřeby
nám ještě pomáhají sestry na MD a důchodkyně. Máme velmi pěkné zázemí v Karolince
na Nábřežní ulici, pronajaté od města Karolinky. V roce 2012 uskutečnily zdravotní sestry
u pacientů 6805 návštěv. Nejčastěji prováděnýmí výkony byly převazy ran, ošetřovatelská
rehabilitace, aplikace injekcí a odběry biologického materiálu.
Stále častěji slýcháme jak ten čas utíká. Doba se zrychluje, klade větší a větší nároky nejen
na výkon, ale i na psychiku člověka. Každá doba má svoje radosti a starosti. Tak tomu
bylo i v průběhu „našich 20 let“. Jednak rychle utekly a v něčem jiné radosti a starosti
byly v roce 1992, jiné v roce 2002 a jiné zase v roce 2012. Jedna z radostí, která se ale
v průběhu let nezměnila, je možnost pomoci těm, kteří ji potřebují.
Díky Bohu za těchto 20 let a také za to, že jsem mohla, bez nějakého roku, být při tom.
Jarmila Škarpová

Zpráva o půjčování kompenzačních pomůcek za rok 2012
V průběhu roku 2012 bylo zapůjčeno celkem 154 kompenzačních pomůcek. Největší zájem byl o elektrická polohovací lůžka. Dalšími, často žádanými pomůckami
byly: invalidní vozíky, WC židle a WC křesla,
chodítka, polohovací lůžka mechanická,
antidekubitní matrace s kompresorem, jídelní stolky, šlapadla a sedačky na vanu.
Tyto pomůcky posloužily nejen seniorům,
ale taky lidem produktivního věku, kteří byli
po úrazu nebo operaci.
V loňském roce měl pomůcky na starosti
pan Milan Orság.
Dana Ohryzková
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Denní stacionář Slunečnice
Vedoucí:									Marie Fedorová
Adresa:										Víceúčelový charitní dům, Halenkov 191
Tel.:												571 420 135
e-mail:										dss@nhrozenkov.charita.cz
Počet uživatelů:						14
Kapacita:									10

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.

Ohlédnutí za činností denního stacionáře
Denní stacionář Slunečnice zahájil svou činnost v roce 2004. Patří tedy mezi ty mladší služby
Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov.
Od roku 2004 do roku 2012 využilo služeb stacionáře 42 lidí. Někteří
docházeli do stacionáře denně po
dobu několika let, jiní jenom na svůj
oblíbený program. Od začátku jsme
měli štěstí na skvělé klienty, kteří dokázali vytvořit dobré společenství.
Nikdy jsme se nesetkali s tím, že by
nově příchozího člověka „nepřijali“.
A nebylo to vždy jednoduché.
Ale společné zážitky a zájmy daly
vzniknout mnohým novým přátelstvím, mnozí si tu našli spřízněnou
duši. A tím se, myslím, naplnilo poslání stacionáře – nebýt na problémy s nemocemi a stářím sám, být
s druhými, mít se s kým radovat, mít
s kým plakat, mít si s kým popovídat
a s kým se potěšit.
Někde jsem četla, že krásný starý
člověk je umělecké dílo. To se mi
teď vybavilo, když jsem procházela
seznam jmen našich klientů. Jsem
ráda, že jsme ve stacionáři za ta léta
mohli potkat několik „krásných uměleckých děl“ a dokonce být u toho,
když se dotváří.
12

Osobní asistence
Vedoucí:
Adresa:		
Mobil:		
E-mail:		

Judita Grycmanová
Nábřežní 175, Karolinka
733 685 408
judita.grycmanova@nhrozenkov.charita.cz

Počet uživatelů:			17
Kapacita:						6 x 24h
Počet návštěv:				1 988
Počet hodin péče:		 4 729
Počet ujetých km:		 26 995

Komu a co služba Osobní asistence poskytuje ve svém působišti
Osobní asistence se sídlem v Karolince na Nábřežní 175, jako jediná z našich charitních
sociálních zařízení, poskytuje služby lidem již od 7 let věku. Je to služba pro ty, kteří kvůli
svému omezení – zdravotnímu, tělesnému, mentálnímu nebo i kombinovanému (ať už od
narození nebo nenadálou situací získané) nezvládnou úplně vše, ale s pomocí asistentů
mohou mít naplněny nejen základní potřeby jako je příjem stravy, všechny tělesné potřeby
a bezpečí, ale mohou dále udržovat vztahy, setkávat se s přáteli, dostat se opět ven, za
kulturou, do práce, cestovat. Prostě aby mohl dělat to, co ho těší a dělá spokojeným, kde
se může seberealizovat, nebo kde může dojít neméně důležitého vlastního uznání. A zde
nejsou výjimkou ani lidé v seniorském věku, které omezují obtíže stáří – i oni mají svou
důstojnost, kterou nejen respektujeme, ale snažíme se ji u každého vyzdvihnout.
Může jít také o situace, kdy si člen rodiny, který se o někoho takového stará, může Osobní
asistencí pokrýt dobu, kdy si sám potřebuje odpočinout nebo jen mít čas pro sebe a načerpat síly. Každá taková péče rodinou se může pro mnohé zdát samozřejmostí, ale my si
ji velmi vážíme a ceníme.
13
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Osobní asistence v roce 2012
Na počátku roku 2012 nás potrápil příval mrazivých dnů, kdy nám začaly stávkovat auta.
V ranních hodinách, kdy bývalo více než – 20°C, se nedaly nastartovat ani přesto, že jsme
jim motory obalovaly dekami. Nezbylo, než večer vytáhnout autobaterii, dát ji do tepla,
případně nabít, a v brzkých ranních hodinách ji opět namontovat zpět. Situace se natolik
zkomplikovala, že jsme byli nuceni po dobu jednoho týdne zrušit takové služby, jejichž
zrušení neohrožovalo život daných klientů.
V terénu se nám k tomu všemu a k naší nelibosti podařilo na zmrzlých hroudách
poškodit obě služební auta.
Bohu díky, že jsme nedostaly
žádný smyk a ani se nestala
žádná bouračka.
S příchodem jara přišlo
i několik změn v řadách klientů Osobní asistence. Jedna klientka přešla na pobytovou službu, druhá klientka
ukončila službu z důvodu
přestěhování a třetí klient zemřel. Během celého roku se
v Osobní asistenci prostřídalo
17 klientů v různých věkových
kategoriích. Seniorů bylo 9,
a 8 klientů bylo ve věku do 50 let. Vzhledem k úbytku klientů jsme byli nuceni k poslednímu srpnu jednu asistentku propustit.
Podívám-li se na službu Osobní asistence z pohledu 20 tiletého výročí vzniku naší
Charity, tak právě tato služba si nese 10 tileté výročí své existence. Vznikla v roce 2002 na
základě potřeby jednoho dítěte, které naši službu nutně potřebovalo kvůli školní docházce. Další dva uživatelé požádali o službu až v roce 2005, z nichž
u jednoho stále trvá. A tak by se dalo pokračovat až k dnešnímu dni.
Když to však vezmu souhrnně, pak za těch 10 let touto službou prošlo 35 uživatelů různého věku i postižení.
A osobní asistenti? Těch se prostřídalo také několik a k tomu i mnoho těch, kteří pracovali
jen na Dohodu o provedení práce či pracovní činnosti. Toto střídání mělo více důvodů.
Jeden z prvních a hlavních důvodů byl ten, že asistentky byly z počátku současně i většinovým úvazkem v Charitní pečovatelské službě a vzhledem k růstu Osobní asistence
bylo nutno úvazky od této služby oddělit. Proto byli nabráni zcela noví pracovníci, kteří
se v této službě, jak se říká, našli, nebo později šli svou cestou. Poslední dobou je náš tým
ustálený a sehraný. Vládne mezi námi důvěra, otevřenost, ochota a jsme schopni si vše
mezi sebou vykomunikovat.
Trápí nás jen stálý nedostatek financí určených pro tuto službu. Čím více musíme zvyšovat cenu, tím méně zájemců tuto službu vyhledává. Někteří ji omezují na nižší počet
hodin nebo úplně ruší a musí se tak spokojit jen s nejnutnější péčí kolem sebe, ze strany
rodiny, známých nebo přátel.
Judita Grycmanová, vedoucí OA
14
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Dům pokojného stáří
Vedoucí:												Marie Suré
Adresa:													Nový Hrozenkov 124
Telefon:													571 429 676
Mobil:													603 717 454
E-mail:													dps@nhrozenkov.charita.cz
Kapacita DPS:										16
Počet uživatelů v průběhu roku: 23

Víceúčelový charitní dům – odlehčovací služba
Vedoucí:												Marie Suré
Adresa:													Halenkov 191
Telefon:													571 429 676
Mobil:													603 717 454
E-mail:													dps@hrozenkov.charita.cz
Kapacita OS:										3
Počet uživatelů v průběhu roku: 32
Když je někomu 20 let, je to jistě důvod k ohlédnutí. Naše Charita je právě v této situaci,
a proto se o to pokusím.
Celé charitní dílo ušlo od „pionýrských“ začátků dodnes veliký kus cesty a jednotlivé služby přibývaly postupně. Snahou naší pomoci vždycky bylo to, aby lidé mohli žít co nejdéle
doma, ve svém přirozeném prostředí. Přesto se časem ukázala potřeba postarat se i o ty,
kteří už doma zůstat nemohou.
Podařilo se, po těžké a složité práci, v prosinci roku 2003 otevřít Dům pokojného stáří,
zvaný „Domeček“, a o 4 roky později další dům, kde je jedno patro pro pobytové služby.
Myslím, že tímto se jakoby uzavřel „záchranný kruh“ pomoci, kterou může Charita nabídnout lidem v různých složitých životních situacích.
V rámci Domu pokojného stáří máme celkem 19 míst pro trvalý pobyt a 3 místa jsou
pro krátkodobé pobyty, pro Odlehčovací službu. Musím říct, že o obě služby je po celou
dobu jejich trvání velký zájem. Celkem se u nás vystřídalo na trvalém pobytu 50 obyvatel
a v Odlehčovací službě 200 obyvatel. Od začátku provozování pobytových služeb bylo
naší snahou vytvořit v „Domečku“ příjemné prostředí, co nejvíc podobné jejich životu
doma, a nepřerušení rodinných vztahů. Důležité také je naplnění duchovních potřeb
každého klienta a jejich doprovázení v posledních chvílích života.
Za naše snažení jsme byli oceněni v roce 2007 Cenou kvality sociální péče.
Pro nás je ale nejdůležitější to, když nám třeba 90iletá paní řekne: „Byla jsem i v jiném zařízení, ale tam už bych nešla. K vám jsem se ale těšila.“ Nebo když se po návštěvě u rodiny
vrací náš obyvatel se slovy: „Tak už jsem zase doma.“ Myslím si, že i když máme pořád co
zlepšovat, je dobře, že „Domeček“ stojí.
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… a co ještě stojí za zmínku?

Malé ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2012
Jak se již stalo dobrou tradicí, začátkem ledna opět procházely našimi vesnicemi a městečky skupinky koledníků Tříkrálové sbírky.
V minulém vydání jsme Vás informovali, že se v loňském roce Charitě Svaté rodiny Nový
Hrozenkov, která působí na území sedmi obcí Horního Vsacka, podařilo vybrat více než
půl milionu korun. Před tou letošní sbírkou nás však provázely značné obavy – byli jsme
si vědomi ekonomické krize a s ní spojených finančních těžkostí, které se nevyhýbají ani
lidem na Valašsku. A tak jsme napjatě očekávali, až se na obecních úřadech rozpečetí
všechny pokladničky (bylo jich letos celkem 84) a jejich obsah bude pečlivě přepočítán.
Celková částka činila 520 820 Kč a opět o něco překonala loňský výtěžek. V porovnání
s loňským rokem se však objevily větší rozdíly mezi jednotlivými obcemi – bohužel se do
značné míry projevil výpadek několika skupin koledníků v Huslenkách (nemoc) a naopak
příznivý nárůst v počtu skupinek, a tím i výtěžku, jsme zaznamenali v Hovězí. Výsledky
v jednotlivých obcích můžete vidět níže. Část vybraných prostředků, která zůstala naší
Charitě byla použita na úpravu zahradních prostor včetně postavení altánu pro Víceúčelový charitní dům v Halenkově, na nákup potřebných kompenzačních pomůcek pro
naše klienty a také přímou pomoc lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Vzhledem
k velmi těžké finanční situaci služby Osobní asistence byla část prostředků TS převedena
na zajištění provozu této služby.
Sbírka však už zdaleka není pouze akcí humanitární, ale i společenskou – stala se příležitostí k setkání s lidmi, které bychom možná jinak vůbec neměli možnost poznat a navštívit (jak jsme slyšeli, mnozí starší lidé už koledníčky netrpělivě vyhlížejí a těší se na
ně) a zároveň i k navázání bližších vztahů mezi těmi, kdo se jako dobrovolníci do sbírky
zapojili – ať už dětí nebo dospělých. Těch se za tu řadu let, co sbírka probíhá, vystřídalo
několik desítek.
Rádi bychom tedy ze srdce poděkovali všem, kdo se této akce zúčastnili – místním asistentům, vedoucím skupinek, koledníčkům, maminkám za výrobu slušivých kostýmů,
kněžím z jednotlivých farností za požehnání a poskytnutí zázemí na farách, a především
Vám všem, kteří jste byli ochotni velkodušně přispět na dobrou věc. Společně tak můžeme vytvářet krásnou tradici, která činí pomyslnou tečku za vánočními svátky a skrze
konkrétní činy ukazuje, že poselství Lásky, která přišla na tento svět před více než dvěma
tisíci lety, mezi námi žije stále.
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Výtěžek Tříkrálové sbírky 2012
Hovězí
Huslenky
Zděchov
Halenkov
Nový hrozenkov
Karolinka
Velké karlovice
Celkem

1992–2012
81 394, – Kč
35 472, – Kč
30 457, – Kč
83 599, – Kč
121 514, – Kč
64 696, – Kč
103 688, – Kč
520 820, – Kč

20 let Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Jana Valentová, koordinátorka TS
Marta Koňaříková, pastorační asistentka

U příležitosti 20. výročí Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov pozvala organizace veřejnost 19. května v dopoledním čase na prohlídku svých zařízení v Halenkově – do Víceúčelového charitního domu č. 191 a do Nového Hrozenkova – do Domu pokojného
stáří č 124. Následně se zájemci mohli také seznámit se zázemím pro Charitní pečovatelskou službu, Charitní ošetřovatelskou službu a osobní asistenci, které bylo otevřeno
před rokem v pronajatých prostorách na adrese Nábřežní 175, Karolinka.
Ve 13 hodin pak v kostele sv. Jana Křtitele v Novém Hrozenkově proběhla děkovná mše
koncelebrovaná prezidentem Arcidiecézní charity Olomouc o. Bohumírem Vitáskem.
Při této mši zazněly krásné skladby prostřednictvím paní Jany Bařákové na varhany
a Jana Macečka na housle.
Odpolední program byl plný hostů, jak v sále, tak i na jevišti. Mezi ty v sále patřil např.
pan senátor Jiří Čunek, již dříve jmenovaný prezident ACHO Bohumír Vitásek, pan Ing.
Petr Hradecký, radní Zlínského kraje, pan farář Marek Poláčik, zástupci obecních úřadů
regionu a kdo nesměl na této slavnosti chybět byla zakladatelka Charity paní Božena
Divínová.
Mezi hosty na jevišti patřil sbor Cancioneta Praga se sbormistrem Mgr. Lukášem Jindřichem. První část vystoupení byla spíš smutnější a jakoby připomínala, že i v Charitě za
těch 20 let byla těžší období, druhá část všechny rozproudila a vnesla do tváří radost
a to jsou právě ty radosti, které zakoušíme v Charitě, když se nám podaří něco dobrého
pro jiné vykonat.
18
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Po vystoupení souboru, který
k nám přijel až z Prahy, následoval dokument mapující službu organizace. Dokument vytvořil pan
Martin Žucha, kameraman, působící teď nejvíce v televizi NOE.
Snímek velmi dobře vystihuje náročnost služby v terénu.
Hlavní program byl zakončen vystoupením tanečního souboru ze
Základní umělecké školy v Karolince, pod vedením paní učitelky
Alice Veitové. Vystoupení malých
i větších „princezen“( jak je někteří
potichu nazývali) se všem moc
líbilo.
K malému občerstvení, k poslechu a vzájemnému sdílení pak
hrála cimbálovka Kotula složená
z mladých hudebníků z Nového
Hrozenkova.
Celý program uváděla paní Judita Grycmanová a celkovou atmosféru dotvářela krásná výzdoba
celého sálu vytvořená pracovníky i uživateli Denního stacionáře
Slunečnice.
Nad slavností převzal záštitu Ing.
Jindřich Ondruš – v roce 2012
náměstek hejtmana Zlínského
kraje pro kulturu, památkovou
péči, cestovní ruch a církve.

Pouť na Svatý Hostýn
Jak už se stalo v uplynulých letech dobrou tradicí, i letos v květnu jsme se s Charitou
Svaté rodiny Nový Hrozenkov vypravili na pouť na Svatý Hostýn. V letošním roce připadl
termín pouti právě na svátek Navštívení Panny Marie, o jehož zavedení se už v roce 1387
v Čechách zasloužil arcibiskup Jan z Jenštejna.
Ráno nás přivítalo modrou oblohou a zářivými slunečními paprsky, což nikoho nenechalo na pochybách, že den bude jako malovaný. Dva přistavené autobusy se od Velkých
Karlovic až po Hovězí začaly postupně zaplňovat poutníky. Cesta nám během modlitby
radostného růžence rychle uběhla a než jsme se nadáli, oba autobusy už za zpěvu známé mariánské písně „Nastokrát buď pozdravena“ stoupaly na vrchol. Hodinku volna do
mše svaté využil každý podle svého zájmu a před jedenáctou jsme se všichni shromáždili
v hojně zaplněné bazilice. Jaké bylo naše překvapení, když jsme u oltáře uviděli jako
hlavního celebranta hovězského pana faráře Vlastimila Vaňka. Jak jsme se od něj posléze dozvěděli, zúčastnil se zde duchovních cvičení vedených O. Jiřím Pleskačem a naše
přítomnost ho očividně potěšila.
Po mši svaté nás čekal v příjemné restauraci poutního domu výborný oběd. Poté už
nezbývalo než ještě nakoupit „vítané“ z pouti pro naše blízké a pomalu se s Pannou Marií
Svatohostýnskou rozloučit s příslibem, že dá-li Pán, určitě opět za rok na toto milostiplné
místo zavítáme.
Na závěr bych chtěla vyzvednout velkou profesionalitu a obětavost pečovatelky Jarmily
Leskovjanové a osobní asistentky Darie Exnerové, které se nenechaly zaskočit náhlou nevolností jednoho z účastníků a obětavě poskytly potřebnou péči a pomoc až do příjezdu
záchranné služby. Jsme moc rádi, že vše nakonec jistě i díky přímluvě Panny Marie dobře
dopadlo a již zmíněný účastník mohl být po krátkém pobytu v nemocnici propuštěn do
domácí péče
Bc. Marta Koňaříková
pastorační asistentka

Slavnost byla zároveň podpořena
z Fondu kultury Zlínského kraje.

Danuše Martinková
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Léto, léto

Nový altán u Víceúčelového charitního domu v Halenkově
„Léto, léto rozmarný, zůstaň, zůstaň
s námi jen pár dní…“

Když je řeč o létě, vybaví se mi hned
tato, kdysi populární písnička.
Její autor jistě netušil, jak pravdivá bude
po tolika letech, protože léto = teplé
dny, opravdu prosíme, aby s námi alespoň někdy zůstaly.
I letošní léto nám přineslo dny krásné,
ale také ty, ve kterých jsme ho (léto)
marně hledali.
Na našem „Domečku“ to hlavně znamenalo, že jsme nemohli najít den, ve
kterém by se sešlo dohromady všechno tak, abychom mohli vyrazit na společný výlet. Aby
bylo pěkně, ale ne úmorně, dost pomocníků a hlavně volná cyklostezka. Ta byla celé prázdniny
přeplněná sportovci všech možných věkových kategorií.
Proto trávili léto naši obyvatelé převážně na zahradě, s občasnými vyjížďkami kolem domečku
a do blízkého okolí. Musím říct, že se tu vystřídalo hodně návštěv a domem se často ozýval
veselý smích a křik malých dětí. Někteří obyvatelé byli na návštěvě u svých rodin, na svatbě
a nezmeškali ani poutě ve svých rodných vesnicích.
Asi největším oživením a musím říct, že i překvapením, byl příchod Vojty Kopeckého. Je to
klučina, který studuje zdravotnickou školu a o prázdninách mě dodělávat nějaké zkoušky. Přišel
se zeptat, jestli by k nám mohl chodit jako dobrovolník, aby si procvičil komunikaci a některé
výkony. Nikdo z nás asi neočekával od 17letého ogara tolik pochopení pro „staříčky“. Byl u nás
skoro každý den a Vojto, Vojtíšku bylo za chvíli nejvíc používaným slovem mezi obyvateli. Vojta
byl muž na svém místě. Vždycky usměvavý, ochotný pomoci, pozorný, trpělivý a uměl si s nimi
povídat. Protože je muzikant, přinesl si píšťalku a pak jsme měli hudební odpoledne. I sestřičkám byl zdatným pomocníkem, protože některé věci už znal ze školy a je spolehlivý.
Zkoušky zvládnul a my doufáme, že školu dokončí už bez dalších problémů, protože takového
„bratra“ bychom v nemocnicích opravdu chtěli potkávat.
Jsme moc rádi, že naše spolupráce trvá i dále a Vojta k nám dochází, když mu to čas a učení
dovolí.
Protože léto, teplo, prázdniny a dovolené jsou převážně radostné události, nedá mi to, abych
nezmínila „malý zázrak“, který jsme prožili.
Od března v“Domečku“ bydlí paní, která už víc jak 10 let pouze ležela v posteli, nebyla ani na
vozíčku. Po domluvě s paní doktorkou jsme ji začali pomalu, každý týden o kousek, zvedat
v posteli. Chtěli jsme, když by to její zdravotní stav dovolil, posadit ji do polohovacího křesla
a vyvést ji „do světa“. Po trpělivé práci všech z domu a s boží pomocí se podařilo, po čtyřech
měsících, paní v den jejich narozenin opravdu do křesla posadit. Byla to úžasná chvíle pro
všechny, kteří mohli být u toho.
Obyvatelé ji popřáli, strávili společnou chvilku v kapli a protože byl nádherný den, dostala
se po tolika letech i na čerstvý vzduch.
Takže léto nám začalo nádherně.
Marie Surá, vedoucí Domu pokojného stáří
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Na zahradě u Víceúčelového
charitního domu v Halenkově vyrostl letos přes prázdniny nový zahradní altánek.
Obyvatelé domu už se na něj
dlouho těšili, ale ke stavbě
mohlo dojít teprve po vytažení nádrží na naftu a úpravě
pozemku kolem domu. Teď
už mohou obyvatelé altánek
využívat jak k odpočinku, tak
k posezení s návštěvou nebo
k aktivizační činnosti.
Altán už byl i požehnán P.
Miroslawem Lukasiewiczem.
Slavnostní požehnání proběhlo 5. 9. 2012 po mši svaté.
Materiál ke stavbě altánu darovala firma Pila Jochec.

Setkání s otcem Vitáskem – prezidentem Arcidiecézní
charity Olomouc
12. září se na VCHD v Halenkově uskutečnilo setkání zaměstnanců Charity Svaté rodiny
Nový Hrozenkov s prezidentem arcidiecézní Charity Olomouc P. Bohumírem Vitáskem, který za námi přijel, aby nás zasvětil do Kodexu charitního pracovníka.
Na úvod připomněl tři základní rozměry člověka – tělesný, duševní a duchovní a vedle
toho další rozměr a to ve vztahu k druhým lidem rozměr sociální. Jako dobrý příměr použil obraz automobilu s řidičem, který někam směřuje. Tělesný rozměr v tomto
přirovnání představuje auto samotné, duševní rozměr je reprezentován řidičem, který
auto ovládá a zná předpisy (rozumové poznání, city, představivost) a duchovní rozměr
je pak samotný cíl cesty, ke kterému řidič spěje (přirozená rovina – víra, naděje a láska,
nadpřirozená rovina – smysl života).
Připomněl také Viktora Emmanuela Frankla, rakouského psychiatra, zakladatele logoterapie – psychoterapeutické metody, vycházející z jedné ze základních lidských potřeb –
touhy po smyslu (řecky logos=smysl). Frankl učí neptat se: „Jaký smysl má můj život?“,
ale „Jaký smysl chci svému životu dát?“ K tomu, abychom mohli dát našemu životu
smysl, je potřeba ho naplnit hodnotami – tvůrčími (práce, činnost), zážitkovými (vnímání krásy přírody, umění, vztahů, přičemž nejvyšší hodnotou je láska) a postojovými
(trpělivost, vytrvalost, statečnost ve snášení těžkostí), které mají největší význam právě
tehdy, když jsme ochuzeni o hodnoty tvůrčí i zážitkové. Zde se O. Vitásek dostal ke
známé definici lásky podle apoštola Pavla z 1. listu Korintským 13, 13 a k tím i k poslání
charitního pracovníka, který se má snažit tuto ztělesňovat. Vždyť právě název Charita
vznikl z latinského slova caritas, tj.obětavá, nezištná láska. Bůh sám je touto láskou,
stvořil nás ke své podobě a do každého z nás vložil tento krásný a dokonalý obraz lásky.
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Na příběhu poutníka, který se na své cestě potkává s kameníkem, který se v potu tváře
lopotí a ptá se po smyslu této jeho námahy naznačil tři možné postoje: brát práci jako
břemeno, kterého se nemohu zbavit, jako prostředek k výdělku a obživě, anebo jako
možnost mít podíl na budování společného krásného díla – katedrály, která vyrůstá
z jednotlivých kamenů, kterými jsme my sami. Podotkl, že každý, kdo koná skutky lásky, chce dělat něco dobrého pro druhé a žije tímto postojem, zůstává v Bohu, i když
v Boha přímo nevěří.
V další části se již věnoval samotnému poslání a cílům Charity, jak jsou uvedeny právě
v Kodexu. Zdůraznil, že nejdůležitější poslání je právě snaha být viditelným znamením
Boží lásky ke světu a člověku, zejména k chudým, slabým, trpícím a jakkoliv jinak ohroženým lidem v naší zemi i v zahraničí. Charitní služba je jednou z hlavních činností církve a spolu s hlásáním evangelia a vysluhováním svátostí tvoří její tři základní pilíře. Musí
být založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka
a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu svatém a v dokumentech sociálního učení katolické církve.
Na závěr setkání dal P.Vitásek prostor také dotazům a přijal pozvání k prohlídce domu
i venkovních prostor s novým altánkem, vybudovaným z výtěžku letošní Tříkrálové sbírky.
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Pouť na Velehrad
Koncem září jsme se vydali s Charitou Svaté rodiny opět na pouť
– tentokrát na památný Velehrad. Protože si v příštím roce připomeneme 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu, přibližme si v krátkosti historii tohoto poutního místa, které je
s těmito světci odpradávna spojováno.
Význam dnešního Velehradu dokládají četné archeologické nálezy, které prokázaly osídlení této lokality již v období neolitu a ve
střední a mladší době bronzové. Ve středověku, přesněji v 9. století, se Velehrad stal politicko-správním centrem Velkomoravské
říše a současně také metropolí prvního moravského arcibiskupa sv.
Metoděje. Po zániku Velké Moravy, na počátku 10. století, někdejší
význam celé lokality pomalu upadal v zapomnění až do počátku
13. století, kdy zde markrabě Vladislav Jindřich z rodu Přemyslovců
a olomoucký biskup Robert zakládají první cisterciácký klášter na Moravě.Výstavba kláštera
byla definitivně dokončena v první polovině 13. století, a to v pozdním románském slohu
s prvky rané gotiky. Dnešní barokní podobu získal velehradský klášter na přelomu 17. a 18.
století. Během této rozsáhlé přestavby došlo k radikální změně vzhledu baziliky. Roku 1784,
během josefinských státních a církevních reforem, byl velehradský klášter zrušen. Teprve
národní obrození s hledáním národnostních kořenů ve velkomoravské tradici a oslavy cyrilometodějských milénií v druhé polovině 19. století umožnily chátrající areál obnovit.
Tehdy se začala psát novodobá historie Velehradu. Po miléniových oslavách patří k nejdůležitější události příchod řádu Tovaryšstva Ježíšova v roce 1890. Na přelomu 19. a 20. století
se z Velehradu postupně stává skutečné centrum duchovního života a náboženské obnovy
národa. Dobu velkého rozkvětu přerušila až 2. světová válka a záhy po ní nástup komunismu, který zlikvidoval nejen jezuitskou kolej, ale všemožně potlačoval všechny formy náboženského života. V roce 1985 při příležitosti oslav 1100. výročí úmrtí svatého Metoděje
se zde shromáždilo nebývalé množství, asi čtvrt milionu, věřících z Moravy, Čech a také ze
Slovenska. S bouřlivými ovacemi přivítali na poutním místě jak papežova zástupce kardinála
Agostina Casaroliho, tak i již tehdy velmi populárního pražského kardinála Františka Tomáška.
Shromáždění nakonec vyznělo jako gesto nenásilného, ale velmi výmluvného politického
protestu, proti kterému se ani státní moc neodvážila přímo
zasáhnout. Papež Jan Pavel II. věnoval tehdy velehradské bazilice jako jednomu z mála chrámů na světě Zlatou růži. V roce 1990 pak konečně mohl navštívit Velehrad osobně.
Pojďme nyní do současnosti a vraťme se zpět k naší pouti. Místo nás příjemně překvapilo
nově zrekonstruovaným poutním areálem – pískovcovou dlažbou kolem baziliky, nově vybudovanou ohradní zdí s nainstalovanými barokními sochami světců, která má za cíl oddělit
prostor areálu od hlavní silnice, nedalekým Velehradským domem s informačním centrem,
výstavními prostory, cukrárnou a poutní prodejnou. Při návštěvě baziliky jsme zjistili, že uvnitř
stále ještě pokračuje obnova interiéru hlavní lodi, kůru a varhan. Také věže této krásné stavby
byly částečně zahaleny lešením. Všechny rekonstrukce a úpravy probíhají v rámci příprav na
oslavy již zmíněného jubilea sv. Cyrila a Metoděje a jsou dotovány převážně z Evropských
fondů pro regionální rozvoj.
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Poděkování

Firmy

Děkujeme všem, kteří nám pomohli v průběhu naší dvacetileté činnosti vytvořit podmínky pro poskytování sociálních i zdravotních služeb potřebným.

AUSTIN DETONATOR s.r.o.
INDET SAFETY SYSTEMS a.s.
Nábytek Vaculík
Lékárna Karolinka – PharmDr. Hana Ptáčková
Ing. Antonín Bretšnajdr
WOCO STV s.r.o.
Výtahy – Josef Novosad

Za spolupráci děkujeme
Farním úřadům
Hovězí
Halenkov
Nový Hrozenkov
Velké Karlovice

Zdravotním pojišťovnám

Nadace
Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové
Divoké husy

Smluvním lékařům
Dárcům v roce 2012
Kopecká Marcela – Hovězí, J. Trtíková – Halenkov, M. Tlašková – Halenkov, E.Valíčková –
Hovězí, Z. Pašková – Karolinka, P.Kocurek – Nový Hrozenkov, R. Zapalač – Nový Hrozenkov, M. Mikulenčáková – Huslenky, M. Haplová – Velké Karlovice, V. Pekařová – Semetín,
Ing. A. Bretšnajdr,-Olomouc, A. Švecová-Bzové, M. Mikulcová-Velké.Karlovice, M.Vašutová –Velké Karlovice, Š.Orság-Nový Hrozenkov, ČČK Huslenky, Honební společenstvo
– Velké Karlovice, J.Leskovjanová –Nový Hrozenkov, L.Vrážel – Halenkov, F. Kantor –Velké Karlovice, Ludmila Richard – Paříž, Mgr. Klára J. Petrželková – Brno, anonymní dárci
a všem, kteří se na této stránce objevili v průběhu let

Na financování organizace se také v průběhu
posledních 20 let podílely
Úřady státní a místní správy
MPSV
KÚ Zlínského kraje
Obecní úřad Velké Karlovice
Město Karolinka
Městys Nový Hrozenkov
Obecní úřad Halenkov
Obecní úřad Huslenky
Obecní úřad Zděchov
Obecní úřad Hovězí
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