CHARITA SVATÉ RODINY

NOVÝ HROZENKOV

Výroční zpráva 2014

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

Vážení přátelé,
je mi vždy velmi líto, že se s událostmi, které se uskutečňují na počátku roku, seznamujete často až v polovině roku následujícího. To celkové nadšení a ta atmosféra, která
v tu dobu panuje již opadla a pak už jen dochází k pouhému konstatování a převedení události do čísel a strohých vět. Chtěla bych proto letos naši výroční zprávu trochu
změnit, abyste ji četli se zaujetím a těšili se na každý další měsíc, co zajímavého nám
i našim uživatelům přinesl.
Nechci Vám zde psát o tom, že rok 2014 byl náročný na nedostatek finančních prostředků a že se stacionář opět nedostal do sítě sociálních služeb Zlínského kraje. To vše
se stále řeší a věřím, že bude lépe. Pro nás je stále nejdůležitější naplnění charitního
poslání – „prostřednictvím milosrdné lásky pomáhat lidem, kteří se ocitli v těžké
životní nebo sociální situaci“.
Všem, kteří pomáhají naši „firmu“ udržet jak finanční, tak i duchovní pomocí děkuji a mým kolegům přeji hodně sil do další práce.
Ing. Danuše Martinková, ředitelka
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Slovo kněze z farnosti Hovězí
Život člověka je velký dar a my jej máme chránit od samotného početí až do poslední chvíle. V něm se nachází různé etapy, kterými člověk prochází. Od bezstarostného
života dítěte, i když možná ve skromných podmínkách, přes školní léta a období formace života, až po chvíle, kdy člověk pociťuje, jak mu ubývají síly, zakouší unavenost
a nejednou přijde okamžik, kdy potřebuje pomoc druhého.
Sám jsem tuto zkušenost mohl poznat, když jsem viděl tatínkova bratra, mého kmocháčka, jak pro něj s přibývajícími léty začaly být i běžné záležitosti náročnější…
Nákup, cesta k lékaři, návštěva příbuzných, setkání, kdy si rád popovídal…
Když byl hospitalizován v lednu 2014 v nemocnici v Hranicích – lékař mi sdělil, že už nebude moci být sám, že bude potřebovat soustavnou péči. Protože jsem chtěl být co nejblíže, obrátil jsem se na paní ředitelku Charity Svaté rodiny v Novém Hrozenkově Ing. Danuši Martinková s prosbou, zda by nebylo možné zde kmocháčka přijmout. K mé velké
radosti se tak záhy stalo a za tuto vstřícnost a velkou pomoc vyjadřuji vroucí poděkování.
Moje obava, zda si tady zvykne po 25 letech, kdy žil jako vdovec sám byla neopodstatněná. Jeho slova – „je to tu pěkné, líbí se mi tu“, mě naplňuje velkou vděčností, že si
můžeme být vzdálenostně blíže a každé týdenní setkání nám přináší radost.
Právě senioři mohou být pro nás darem. Tady se totiž tvární náš cit a Boží láska zjemňuje naše srdce. Vzniká zde jakási reciprocita, že naše návštěva, zájem, drobná služba,
malá vycházka – se nakonec vrací k nám, že i my sami jsme obdarováni tím, že můžeme posloužit potřebným. A z osobní zkušenosti mohu říci, že to přináší tolik vzájemné
radosti i pocitu vděčnosti, že můžeme být účastni těchto velkých a skrytých věcí..
Rád bych touto cestou vyjádřil velké díky za krásný přístup k nemocným, kterým se
pracovníci Charity Nový Hrozenkov věnují. A nejde zde jen o to, co je nutné udělat,
co je povinností, ale o řadu mnohých zajímavých aktivit v průběhu roku, ale zvláště
osobního přístupu ke každému z nich. Tak se po celý rok snaží zpříjemnit jejich podzim
života a dávají zakusit pocit domova a rodiny.
Rád bych popřál i do dalších let Charitě Svaté rodiny v Novém Hrozenkově, aby se jim i nadále dařilo jako doposud, vytvářet rodinné prostředí ve kterém se lidé cítí dobře a přijati.
K tomu Vám ze srdce žehná P. Vlastimil Vaněk
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… ZAČÍNÁME
Když začátkem ledna otvírali obyvatelé našich vesnic dveře menším či větším
koledníkům, zastupující podle tradice tři krále, určitě si skoro nikdo z nich neuvědomil, že je to v naší oblasti již po patnácté. Opravdu, již patnáct let navštívili
v Olomoucké arcidiecézi domácnosti s pokladničkami „naši“ tři králové s přáním
pokoje do dalšího roku a s prosbou o dar pro potřebné.
Za těch patnáct let se upevnila spolupráce obyvatel oblasti s naší organizací, velmi si vážíme toho, že právě prostřednictvím těchto sbírek se mohlo posunout dál
budování např. Domova pokojného stáří, kdy na počátku, abychom získali finanční prostředky z Ministerstva práce a sociálních věcí, museli jsme mít finanční prostředky v rámci spoluúčasti a ty z části tvořily právě i peníze z Tříkrálové sbírky
prvních let, pak úžasná pomoc při povodních a při zahraničních katastrofách, kdy
se v jednom roce solidarita projevila zvýšením částky výnosu skoro o 100 000 Kč.
Nemohu zapomenout na vybavení Víceúčelového charitního domu na Halenkově, které jsme museli zajistit pouze ze sponzorských darů a tak i zde TS byla velkou pomocí. V posledních letech nám finanční prostředky z TS pomáhají překonat
výrazně se snižující dotace s tím, že nemusíme omezovat služby a můžeme dál
poskytovat pomoc všem, kteří si o ni požádají.
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Z Tříkrálové sbírky je každým rokem také poskytována přímá pomoc lidem, kteří
se ocitli v nepříznivé finanční situaci ( úraz, havárie, povodeň apod) U řady těchto
lidí se s vaší pomocí podařilo pomyslně „utřít slzu“, „nastartovat do dalšího života“,
„neukončit službu“ tzn. „jít dál“.
Celková částka byla ve výsledku opět vyšší, než v minulém roce. Přesto, že všichni
avizovali výrazný propad z důvodu celkového nedostatku. Určitě jsme na to také
mysleli, i my jsme se celý rok potýkali s výrazným nedostatkem ve financování.
Také se v Novém Hrozenkově opravoval kostel a hodně se vybralo ve sbírkách
na opravy a tak i zde jsme počítali s menším výnosem. Pak někdo napsal „naši
dárci jsou úžasní“ a je to tak. Díky všem jsme mohli dál celý rok poskytovat službu
Denního stacionáře Slunečnice pro seniory, kteří se již doma necítí bezpečně, ale
nechtějí odejít do „domova“. Je spousta také těch, kteří chodí do práce a jsou rádi,
že v době, kdy pracují, je o jejich příbuzné postaráno.
Nakonec je to o tom, že všechny po patnácti letech bereme jako naše spolupracovníky a těšíme se na další spolupráci. Ještě jednou děkujeme, a zastavte se někdy za námi, přátelé to tak dělávají.
D. Martinková, ředitelka

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2014
OBEC

ČÁSTKA

Hovězí

92 641 Kč

Huslenky

33 288 Kč

Zděchov

23 954 Kč

Halenkov

94 612 Kč

N. Hrozenkov

126 424 Kč

Karolinka

71 496 Kč

Velké Karlovice

90 754 Kč

Celkem

533 169 Kč
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Po kopcích chodili tři králové a u nás na „Domečku“ se slavilo a to 10. výročí
přivítání prvního obyvatele.
Vzhledem k nízkému počtu lůžek je zde spíše rodinné prostředí a taky péče je
individuální.
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DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ
Vedoucí DPS:
Adresa:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Kapacita DPS:
Počet uživatelů v průběhu roku:
Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

Marie Surá
Nový Hrozenkov 124
571 429 676
603 717 454
marie.sura@nhrozenkov.charita.cz
19 (16 + 3 VCHD Halenkov)
29
7 275 721 Kč
-112 783 Kč

Poslání
Posláním Domu pokojného stáří je umožnit důstojně prožít stáří seniorům ze sedmi pohraničních obcí Valašska (velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Zděchov, Hovězí), kteří pro své zdravotní či sociální omezení již
nemohou zůstat ve svém vlastním rodinném prostředí.
Při poskytování služeb se snažíme zachovávat zvyklosti jednotlivých uživatelů
a podporujeme jejich samostatnost.
Cílová skupina
Dům pokojného stáří je určen pro seniory nad 60 let, kteří nemohou z důvodů
zdravotních nebo sociálních zůstat ve svém rodinném prostředí.
Zařízení slouží lidem, kteří mají zájem jak o trvalý tak i přechodný pobyt.
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„SLUNCE PRO PODZIM ŽIVOTA“
Začátek roku byl bohatý na události
a tak ani únor nechtěl zůstat stranou,
6.2. nás navštívil člen správní rady KB
– Jistota pan Dalibor Knecht s poukázkou na 100 000 Kč. Nadace Jistota tak
reagovala na naši žádost s projektem
„Slunce pro podzim života“, ve kterém
jsme žádali na pořízení několika kompenzačních pomůcek včetně otočného
výsuvného sedátka do auta pro pohodlnější nastupování hůře se pohybujícím seniorům. Slavnostního předání se zúčastnila také garantka za projekt, pracovnice KB v Praze paní Jiřina Vonková, která před
40 lety v naší oblasti žila a chtěla zde být zprostředkovatelem pomoci. V průběhu
setkání se dárci seznámili s historií i činností organizace a při prohlídce Domova byli
spokojeni se zajištěním jeho bezbariérovosti. V příjemné atmosféře bylo ukončeno
setkání a my jsme se již těšili na realizaci projektu, určeného pro Denní stacionář.

10

ÚNOR / 2014

SV. VALENTÝN A JOSEF ZÍMA U NÁS
My, holky z denního stacionáře, se snažíme dělat lidem radost. Proto jsme v pátek
14. února na svátek sv. Valentýna pozvaly do Nového Hrozenkova známého zpěváka a herce pana Josefa Zímu. O tom, že pan Zíma je stále oblíbeným zpěvákem,
svědčí i fakt, že sál v Lidovém domě byl plný.
Vystoupení pana Josefa Zímy bylo velmi příjemné. Neslo se napříč různými hudebními žánry, takže jsme mohli slyšet oblíbenou dechovku nebo krásnou Hašlerovu píseň „Po starých zámeckých schodech“, něžně zazpívanou píseň „Prstýnek“ z pohádky „Princezna se zlatou hvězdou“, Vackovu „Cikánku“, „Písničku pro
mámu“, písně z filmů s Oldřichem Novým atd. Nakonec pan Zíma celý sál rozezpíval známou písní Jaromíra Vejvody „Už kamarádi, pomalu stárnem“.
Věříme, že navzdory pravdivosti slov této poslední písně to byl radostný a pohodový večer a že pan Zíma svým vystoupením mnohé potěšil a svým příjemným
hlasem pohladil.
Tak zase někdy příště…
Marie Fedorová, Vedoucí denního stacionáře Slunečnice
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DENNÍ STACIONÁŘ SLUNEČNICE
Vedoucí DSS:
Adresa:
Tel.:
e-mail:
Počet uživatelů:
Kapacita:

Pracovní doba:
Počet návštěv:
Počet hodin služby:
Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

Marie Fedorová
Víceúčelový charitní dům, Halenkov 191
571 420 135
dss@nhrozenkov.charita.cz
22
2 (vyjadřuje okamžitou kapacitu, při práci
ve skupině kapacita 6 klientů/daný
okamžik)
7 hod – 18 hod v pracovních dnech
566
3 128
863 941 Kč
- 60 610 Kč

Poslání
– umožnit starým lidem, kteří jsou osamělí, nemocní nebo ohrožení sociálním vyloučením, denní pobyt mezi svými vrstevníky
– umožnit dětem a dospělým s lehkým mentálním postižením kontakt se společenským prostředím a s využitím jejich schopností a dovedností je vést k samostatnosti.
Zároveň je jim dána možnost návratu zpět do domácího prostředí.
Cílová skupina
Denní stacionář je určen pro:
– mladší a starší seniory, (mladší 65–80 let a starší nad 80 let),
– osoby s tělesným postižením,
– osoby s mentálním postižením nižšího stupně od 16-ti let do 65-ti let.
V roce 2014 přibylo uživatelů, kteří využívali služeb DSS a oproti roku 2013 se počet hodin u uživatelů strávených ve službě téměř zdvojnásobil.
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SNÍDANĚ S KNĚŽÍMI
V Domě pokojného stáří v Novém Hrozenkově máme moc pěknou místnost, které
říkáme vzpomínková. Je upravena a vybavena tak, aby si při posezení v ní mohli
obyvatelé, jejich příbuzní a známí připomenout „staré časy“.
Toto místo jsme letos vybrali pro tradičně pořádanou snídani s kněžími. V pondělí
24. 2. se v plném počtu sešli všichni duchovní správci farností Hovězí, Halenkov,
Nový Hrozenkov a Velké Karlovice, ředitelka charity a vedoucí charitních služeb.
Hlavním programem nebyla, jak by se podle názvu akce mohlo zdát, snídaně. Setkání cítíme jako poděkování našim duchovním za jejich ochotu, čas a práci, kterou věnují Charitě, uživatelům služeb a pracovníkům.
Během příjemného posezení ředitelka Charity Danuše Martinková a vedoucí služeb informovaly přítomné o tom, co se v Charitě v minulém roce událo, kněží popovídali o jejich práci, radostech a starostech. Závěr patřil společnému nastínění
další spolupráce.
Jarmila Škarpová, vedoucí Charitní ošetřovatelské služby
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AUSTIN DETONATOR S. R. O. – AUTO PRO CHARITU
V polovině března jsem měla krásný zážitek, dovolte mi, abych se s vámi o něj podělila.
Jak jistě všichni víte, naší hlavní pracovní činností je poskytování sociálních služeb,
a to především seniorům. Finančních prostředků formou dotací od státu je v posledních letech stále méně. Proto si velmi vážíme dárců také z města Vsetína, kde
služby poskytujeme jen výjimečně, ale kde pracují z velké části obyvatelé naší oblasti a právě na základě této skutečnosti nás výše jmenovaná firma „AUSTIN DETONATOR s.r.o.“ již 15 let finančně podporuje a snaží se nám pomoci především při
zajištění terénních služeb. Velmi ji záleží na tom, aby její zaměstnanci mohli v klidu
pracovat a o jejich příbuzné jsme se zase my mohli s jejich pomocí postarat. V polovině minulého roku jsme se dostali do velmi tíživé situace, kdy nám vypovědělo
fungování tří služebních aut, bylo ohroženo poskytování pečovatelské služby a dovoz obědů na kopce a do údolí k našim seniorům. Na dvě starší se nám podařilo
získat finanční prostředky z nadace Siemens a z Tříkrálové sbírky, poslední částku se
i přes snahu získat nedařilo. A právě to poslední auto nám bylo slavnostně předáno
na 11. reprezentačním plese AUSTINU 15. března ředitelem firmy Otto Grebeněm.
Jednalo se o SUZUKI 4x4 . Chtěla bych firmě AUSTIN DETONATOR s.r.o . ještě jednou
mnohokrát poděkovat za tolik let podpory a za tak úžasný dárek.
Danuše Martinková, ředitelka
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A nyní několik slov o terénní službě, které bylo auto určeno.

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Vedoucí CHPS:
Adresa:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Pracovní doba:
Počet obyvatel v oblasti:
Počet uživatelů v průběhu roku 2014:
Počet kontaktů – obědy
Počet kontaktů – jiné činnost
Počet ujetých kilometrů
Náklady na činnost CHPS:
Výsledek hospodaření:

Jana Orságová
Karolinka, Nábřežní 175
571 410 087
728 324 457
jana.orsagova@nhrozenkov.charita.cz
po – ne: 6.00 – 21.00 hod
15 700
255
34 394
17 248
115 497
4 914 150 Kč
- 114 667 Kč

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.
V letošním roce jsme služby poskytli 255 uživatelům. Zaznamenali jsme nárůst
služeb, kdy chodíme k uživateli i několikrát denně v kratších časových intervalech
a pomáháme jim například s hygienickou péči, přípravou jídla, úklidem, nákupem,
dovozem k lékaři, dovozem jídla.V tomto roce vzrostl také zájem o služby v sobotu, neděli a v době svátků. Všechny tyto služby zajišťuje tým 12 pečovatelek
a 2 pracovnice, které byly přijaty na dohodu. Mají dlouholeté zkušenosti a přistupují k uživatelům individuálně, pomáhají jim zvládat činnosti tak, aby mohli
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co nejdéle zůstat ve svých domovech. V roce 2014 se opět podařilo uskutečnit
několik setkání seniorů, na kterém se potkávají lidé z okolních vesnic a mají možnost si popovídat a dozvědět se, co nového se děje u nás v charitě, ale i mimo
ni. Závěrem děkuji našemu vedení a všem svým kolegyním za jejich obětavost,
ochotu a velkou podporu při naší společné práci.
Jana Orságová, vedoucí Charitní pečovatelské služby
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NĚKOLIKRÁT V ROCE SE U NÁS PRO SENIORY ZAJIŠŤUJE
„SETKÁNÍ SENIORŮ“
Ve čtvrtek 3. dubna se uskutečnilo další z našich setkání . Potěšilo nás, že P. Marek Poláčik, SVD, který sloužil mši svatou, si našel prostor pro naše seniory ještě
v době postní, kdy byli mnozí z nich rádi, že se v tomto období dostanou ke zpovědi. Seniory jsme na setkání svezli charitními auty ze všech koutů našich údolí od
Velkých Karlovic až po Hovězí.
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Milým obohacením této akce bylo setkání se sestrami Boromejkami, které tady
trávily několik dnů na duchovním cvičení. Původ řádu Milosrdných sester svatého
Karla Boromejského sahá do 17. století a francouzského města Nancy. Tehdy po
třicetileté válce v Evropě řádil mor. Ve svých 31 letech mu podlehl také mladý advokát Josef Chauvenel. Na smrtelné posteli požádal svého otce, aby založil Dům
milosrdenství, kde by bylo o nemocné pečováno. To se stalo 18. června 1652. Tehdy do něj přišlo prvních pět sester. Jméno sv. Karla Boromejského jim lidé přidali
proto, že sochy tohoto světce zdobily průčelí a dvůr domu, kde sestry bydlely.
V Česku působí na deseti místech 140 Boromejek. Provozují tři zařízení. V Praze
to je Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a Domov sv. Karla
Boromejského. V nemocnici pod Petřínem funguje např. interní oddělení, gastroenterologie nebo unikátní pracoviště, na kterém pomáhají drogově závislým do
18 let. Domov v Řepích je léčebnou dlouhodobě nemocných seniorů, ve které
v rámci resocializace pracují také vězeňkyně. Třetím zařízením je domov pro seniory v Moravských Budějovicích nazvaný Dům sv. Antonína. Dnes jsou generaláty
boromejek (což jsou jejich řídící centra) kromě Česka také ve Francii, Německu,
Polsku a Rakousku. Celkem působí boromejky v 11 zemích světa.
Setra Klemens odpovídala na otázky, které jí kladl P. Marek. Seznámila nás s historií, působením a prací sester. Hodně nám povídala o tom, jak také mimo jiné
činnosti pečují o své sestry, které jsou již na zaslouženém odpočinku. Pro naše
seniory to bylo takové povzbuzení, protože si vyslechli, že se také ony potýkají se
stejnými radostmi i starostmi, které stáří přináší.
Po tomto milém povídání jsme se přesunuli do Víceúčelového charitního domu
na Halenkov, kde setkání pokračovalo ve společenské místnosti. Při připraveném
občerstvení bylo příjemné pozorovat, jak se spolu tentokrát potkali lidé z dědin,
kteří se třeba i několik let neviděli a měli si pořád co povídat. Celou tuto atmosféru
doladilo i pěkné počasí, což účastníci setkání vždy rádi přivítají.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem našim zaměstnancům, kteří se na setkání
podíleli, a P. Marku Poláčkovi, že nám všem věnuje svůj čas a dává nám i seniorům
slova povzbuzení při naší práci a našem životě.
Jana Orságová, vedoucí Charitní pečovatelské služby
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DRUHÁ NEDĚLE V KVĚTNU – SVÁTEK MATEK
V sobotu 10. května se v Novém Hrozenkově rozdávaly růže. Dostaly je všechny
maminky, které se zúčastnily koncertu Hradišťanu, a pro které byl celý víkend
vlastně „rezervovaný“. Koncert uspořádala Charita z Nového Hrozenkova v místním Lidovém domě, aby lidem zvedla náladu, aby se lidé setkali, pobavili, zazpívali
si v kruhu svých známých a v neposlední řadě, aby si vyslechli krásné texty Jiřího
Pavlici a jeho hudebních kolegů, zpívané a hrané v kvalitě, jež snad každému lahodí jak obsahem, tak také formou zpracování. Jiří Pavlica se dotkl každého v místnosti, mluvil o matkách a jejich lásce a obětavosti, nechal však i otce, aby se nad
svým světem zamysleli, v neposlední řadě mnohdy připomenul dětem a mladým
lidem, jak vlastně přistupovat k moudru a jeho hodnotě. Neponížil nic a nikoho,
vše předal s humorem a lidskostí. Panu Pavlicovi se skrze jeho tvorbu daří lidem
připomenout, že mládí je silou do života a nemělo by být dušeno, že naivní otázky
mladých lidí jsou dobré pro udržování radosti ze života i ve stáří, že v poznání
je síla života a život se pozná, jen když jej žijeme naplno, že moudro starších je
hodnotné a mělo by se opatrovat, tak jako trvale pilovat. Vidíte? Je to takový, zdá-
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lo by se, až protichůdný mix; tak jako Hradišťan sám, když hraje písně valašské,
slovácké, jihoafrické či písně z kdejakého dalšího kraje, každou však s výskokem
a lehkostí každému členu souboru vlastní.
Hodnotu hodnot, o které Charita v Novém Hrozenkově vytrvale pečuje, Hradišťan
potvrdil ve svých písních. Nebylo potřeba přímých zmínek (přestože i ty mnohokrát
na adresu Charity padly) o tom, jak důležitá je péče o stáří a o moudrost. Bez patosu
a s radostí by mělo končit vše, a obdobně skončil také večer ve společnosti tohoto
výjimečného souboru: Hradišťan se na jevišti radostí rozesmál, pan Pavlica se loučil
s úsměvem. Snad bylo málo těch, kdo se pak sami nechtěli ještě dlouho smát.
Zaslal jeden z návštěvníků koncertu
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NAROZENINY
Milí přátelé, kdo z nás se kdy setkal se stoletým člověkem? My, asistentky z Charity
Nový Hrozenkov, jsme tuto příležitost měly. Po tři roky jsme od pondělí do pátku
docházely na osmihodinovou službu k paní Vojtkové z Halenkova, která se v červnu 2014 dožila sta let. Za několik málo měsíců poté zemřela. Bohužel v nemocnici.
Díky těžké rodinné situaci to nebylo možné doma.
Náš tým Osobní asistence však paní Vojtkovou navštívil i v nemocnici. Bylo to
v týdnu, kdy oslavila tento krásný věk. Když jsme přišli, paní Vojtková ležela na lůžku, podobně jako i ostatní v tomto pokoji. O tom, že nás poznala, svědčil úsměv,
který přidala k pozdravu. Většina z nás ví nebo má zkušenost, že nemocniční režim nedovoluje sestřičkám strávit u člověka tolik času, kolik by potřeboval. Proto
ani personálu nevadilo, že jsme paní podali oběd, že jsme pomohli s posazením,
rozčesáním a zapletením dlouhých stříbrných vlasů. Vždycky jsme paní doma s česáním vlasů pomáhali. Také jsme ve stolečku našli její oblíbený malý černý nožík,
kterým si doma pokrajovala všechno jídlo. Ale tady už k tomu neměla sílu.
Naše návštěva byla první a bohužel zřejmě i poslední, kterou paní Vojtková v nemocnici měla. Dcera, která se o maminku dlouhou dobu obětavě starala, onemocněla rakovinou a velmi brzy této nemoci podlehla. Zemřela ještě o dva měsíce
dříve než paní Vojtková.
Čas běží a nezastaví se ani na chvíli, stejně tak rychle běží i náš život a nezastaví se.
Jen na nás záleží, jak ho prožijeme a jak na nás lidé budou vzpomínat. Zda jsme žili
jen sami pro sebe, nebo jsme dokázali rozdávat lásku a pomoc i lidem kolem sebe.
Ať už je život každého z nás jakkoliv dlouhý, nechť je požehnaný láskou a radostí.
Marcela Cholevíková, DiS, vedoucí osobní asistence
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OSOBNÍ ASISTENCE
Vedoucí OA:
Adresa:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Počet uživatelů:
Počet hodin přímé péče:
Počet ujetých kilometrů:
Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

Marcela Cholevíková, DiS.
Karolinka, Nábřežní 175
571 410 087
733 685 408
marcela.cholevikova@nhrozenkov.charita.cz
16
4 070
43 773
1 286 991 Kč
- 117 749 Kč

Poslání
Posláním Osobní asistence je umožnit lidem, ke kterým docházíme, žít
i nadále co nejvíce tak jak byli zvyklí
v době, kdy ještě naši pomoc nepotřebovali. Tato služba je poskytovaná
v jejich domácím prostředí popř. na
jiných veřejných místech jako jsou
úřady, zdravotnická zařízení, škola,
hřbitov, obchod, cukrárna…
Cílová skupina
Služba je určena dětem od 7 let a dospělým s postižením tělesným, mentálním, kombinovaným a seniorům,
kteří potřebují dopomoc druhého
člověka.
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CESTOVATELSKÉ LÉTO V „DOMEČKU“
Cestování je pro každého velká změna. Pro starší jsou to obtížné chvíle, bojují
s teplotními výkyvy, se společností, kterou znali, či znají. Někteří se potýkají se
zdravotními problémy a s pocitem, že už to nezvládnou sami. Avšak zeleň přírody
léčí, proto jsme se během letních dnů vydali s obyvateli našeho „Domečku“ (tj.
charitního Domu pokojného stáří v Novém Hrozenkově) na dva výlety. Podívali
jsme se do rozkvetlé Lušové a do opraveného kostela v Novém Hrozenkově. Malou ukázkou z výletu ke kapličce v Lušové je článek pana Důjky, který najdete níže.
Nejen výlety však mohou potkat naše uživatele. Po celý loňský rok jsme pořádali v prostorách Domu pokojného stáří výstavy fotografií z cest. Bývaly umístěny
v přízemí v DPS, vstup byl zdarma. Návštěvník se mohl okem fotografie podívat na
Ukrajinu, zvláště na Krym, a do Nepálu.
3. výstavu fotografií „Indie v barvách“ zahájil v pátek 15. srpna přednáškou o svých
zážitcích z pobytu v Indii pan Jaroslav Chrástecký. Strávil tam rok v Davangare, kde
učil děti v Salesiánské škole.
Bc. Dana Haferníková, sociální pracovnice DPS
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JAK JSME JELI KE KAPLIČCE
Na přání jedné dívky jsem se zúčastnil výletu do údolí Lušová, ke kapličce pod
obydlím p. Markéty Strbačkové. Ona dívka mně vzala na vozíčku do vzdálenosti
cca 1,5 km a zpět. Tvrdila mně neustále, že to není namáhavé, ale skutečnost byla
asi jiná. Jsem jí za to vděčný, neboť po cestě bylo neustále na co se dívat. Pohled
do zelena totiž neuklidňuje jen krávy, ale i lidi. Byl jsem tedy uklidněn.
Mariánské zpěvy u kapličky mně pozvedly náladu. Setkání s paní Křupalovou
a paní Vítkovou bylo milé. Obě dámy byly na brigádě, pomáhaly se senem u Strbačků. Na zpáteční cestě do „Domečku“ ona dívka neustále trhala větve lipového
květu. Kladla mně je na klín, takže jsem byl i já trošku užitečný.
Emil Důjka, obyvatel Domu pokojného stáří
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ZAHRADNÍ SLAVNOST
O tom, že loučení s prázdninami nemusí být jenom smutná záležitost, víme my na
„Domečku“ své už řádku let.
Ale než se s nimi budu „loučit“, musím Vám popsat, jak jsme je vůbec prožili, protože ty letošní, byly moc příjemné.
Počasí nám přálo a tak jsme mohli vyjet každý týden na společnou procházku,
mimo to se dařilo skoro každý den obejít nebo objet okolí s několika „zájemci“.
Naši obyvatelé trávili hodně času venku a byly dny, kdy se venku objevili úplně
všichni z Domečku. Sedávali buď u stolu na terase nebo v altánu. Zde si společně
povídali, zpívali, luštili křížovky a dokonce jsme měli i „koncert mladých umělců“.
Přijeli totiž děti naší kolegyňky Marcelky Šestákové a přednesly básničky, zazpívaly a mohli jsme vyslechnout i houslový koncert.
Na výletech jsme si zmapovali široké okolí. Máme teď přehled o tom, jak komu
rostou zemáky, kdo má jaké králíky, kdo má které kytičky v okně nebo na zahrádce
a nebo kolik je koní v ohradě za autodílnou.Velikým zážitkem bylo i pozorování
husího hejna na Bečvě.
Po takto příjemně prožitých dnech jsme se s prázdninami a vlastně i s celým létem, mohli klidně rozloučit.
Babičky na obou domech a i některé kolegyně napekly sladkosti, společnými silami jsme vyrobili chlebíčky a připravili gril a špekáčky. Nesměla chybět úžasná
výzdoba z větví a rostlinek, které jsme natrhali na břehu Bečvy a doplnili květy
z barevných papírů, které jsme společně s obyvateli celý týden vyráběli.
V den „D“ odpoledne už bylo všechno připravené. Stoly v řadách v altánu i na
trávníku plné dobrot, voda aj „truňk“, gril s obsluhou a dovezli jsme i „lidičky“ z halenkovského domu.
Aby všechno „klaplo“, pozvali jsme si osvědčenou kapelu mladých muzikantů
z Francovy Lhoty. Stejně tak jako na Den matek, ochotně přijeli a svojí veselou
muzikou, radostí a příjemným vystupováním nadchli všechny přítomné. Už také
tradičně se k nim připojil „náš údržbář-muzikant“, pan Koňařík a snad nebylo člověka, který by si nezazpíval, dokonce se i tančilo.
Počasí bylo nádherné, účast hojná, radost a spokojenost všech myslím veliká.
Když jsme se v podvečer rozcházeli a rozjížděli, pohrával na tvářích všech úsměv
a to bylo dobré znamení.
Marie Surá, vedoucí DPS a OS
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A POHLED NA ZAHRADNÍ SLAVNOST „Z TERÉNU“
Začátkem září si v charitním „Domečku“ (Domě pokojného stáří) vždycky vzpomeneme, že je vhodný čas na konec léta uspořádat poslední velké společné posezení pod širým nebem – naši Zahradní slavnost.
Na pátek odpoledne 5 . září jsme tedy pozvali obyvatele charitních domů v Novém Hrozenkově i v Halenkově a jejich blízké, aby přišli s námi chvíli posedět a pobavit se v zeleni a při muzice.
Počasí bylo krásné, bylo teplo a zahrada za hrozenkovskou Charitou se zcela zaplnila účastníky slavnosti a účinkujícími. Bylo připraveno různorodé občerstvení.
Pekařky z Charity i zvenčí se předháněly, kdo donese lepší dobroty, paní Haničáková se zúčastnila zahradní slavnosti se svými vynikajícími věnečky už asi podesáté.
Byly také špekáčky – voňavé, opékané totiž nad trnkovým dřevem. Pobavit nás
přišli členové pěveckého sboru Hafera a folklórních souborů Ostrévka a Kotula.
Velmi se jim to povedlo, bylo stále na co se dívat a co poslouchat a tanečníci z Ostrévky provedli po travnatém parketu v tanci i mnohé z diváků.
Rozešli jsme se, až když slunce zapadlo za Palúch a začalo být chladnavo. A jeden
z obyvatel domu si nechal na rozlúčku zahrát tu krásnou písničku „Když jsem šel
z Hradišťa“, takže se nám šlo moc dobře domů.
Dana Žáková
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Společně s obyvateli domova tráví společné chvíle také uživatelé odlehčovací
služby

VÍCEÚČELOVÝ CHARITNÍ DŮM (VCHD) – ODLEHČOVACÍ
SLUŽBA
Vedoucí DPS:
Adresa:
Telefon:
Mobil:
e-mail:
Kapacita OS:
Počet uživatelů v průběhu roku:
Náklady na činnost OS:
Výsledek hospodaření:

Marie Surá
Nový Hrozenkov 124
571 429 676
603 717 454
marie.sura@nhrozenkov.charita.cz
3
26
1 308 137 Kč
- 50 305 Kč

Poslání
Posláním této služby je poskytnutí krátkodobého pobytu seniorům, na dobu, kterou jejich pečovatelé potřebují k regeneraci sil, popřípadě k úpravám bytu apod.
Jedná se tedy o seniory se sníženou soběstačností, kteří potřebují celodenní péči
a žijí v jedné ze sedmi pohraničních obcí Valašska /Velké Karlovice, Karolinka,
Nový Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Zděchov, Hovězí/. Dalšími uživateli mohou
být senioři, žijící na kopcích a daleko v údolích, kteří často v zimě zůstávají „odříznuti od světa“ a zajištění jiné služby je v tuto dobu velmi náročné.
Při poskytování pomoci se snažíme zachovávat zvyklosti jednotlivých uživatelů
a podporovat jejich samostatnost.
Cílová skupina
– senioři, jejichž schopnost sebeobsluhy, orientace v čase a prostoru, apod., je
omezena zejména z důvodu stáří, v návaznosti na to se stávají cílovou skupinou
také pečovatelé
– senioři, kteří žijí na odlehlých místech a v zimním období je dostupnost služeb
pro ně ztížená.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ŠTRÚDL
Po roce jsem měla opět možnost zasedat v porotě, která všemi svými smysly vybírala ten nejlepší štrúdl. Neuvěřitelné bylo, že se na vítězném štrúdlu shodli všichni
členové komise a tudíž náleží 1. místo paní Evě Veličkové z Nového Hrozenkova.
Na 2. místo se probojovalo kuchařské umění paní Jany Barabášové z Nového Hrozenkova a na 3. místě se umístily společně štrúdly od Ludmily Zavičákové a Marcely Šestákové z Halenkova.
Praktické ceny pro vítězky věnoval Denní stacionář Slunečnice. V letošním roce se
soutěže zúčastnil dokonce i jeden zástupce mužského pokolení.
K podzimu určitě patří pečení štrúdlů, tak jako k němu patří i Den Charity na den
zasvěcený patronu Charity Sv. Vincentu de Paula. Při jeho příležitosti jsme uspořádali výše zmíněnou soutěž, a také Den otevřených dveří v Charitě Nový Hrozenkov. Své dveře i srdce otvíráme široké veřejnosti, aby nás poznala, aby se nás
nebála, aby k nám získala důvěru a abychom, až budeme potřebovat spolupráci
s občany a občané zase spolupráci s námi, jsme si o ni bez obav dokázali říct. Život
je krásný a bezstarostný, když je člověk mladý a zdravý. Život je těžký a plný obav,
když je člověk nemocný a sám. Pomoc od Charity může být vedle rodiny jednou
z možností, jak prožít náročná období svého života kvalitně a plnohodnotně.
Marcela Cholevíková, DiS., vedoucí Osobní asistence

Vítězka Soutěže o nejlepší štrúdl paní Eva Veličková přebírá cenu za 1. Místo
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V ZÁŘÍ POKRAČOVAL TAKÉ NÁŠ PROJEKT ŠVÝCARSKOČESKÉ NADACE PARTNERSTVÍ „CESTA ZA KVALITNÍM
ŽIVOTEM SENIORŮ NA VALAŠSKU“
Rok 2014 byl obdobím změn, na které jsme všichni netrpělivě čekali. V rámci projektu jsme za minulý rok zvládli naše pracovníky vyškolit a nové dovednosti a znalosti nabyli v tématech, jako jsou Bazální stimulace, Alternativní a augmentativní
komunikace a Reminiscenční terapie. Předešlá práce nám nesla dobré ovoce, a tak
jsme mohli vybavit zázemí poskytovatele služeb batohy a nábytkem. Velkou měrou jsme také doplnili půjčovnu kompenzačními a rehabilitačními pomůckami
a tak můžeme pomoci více lidem, kteří díky tomu mohou zůstat ve svých domácnostech. Kromě jednotlivých aktivit jsme dále pracovali na podkladech a všech
dokumentech, abychom se měli na co těšit i v dalším roce. S velkým „díky“ všem
za rok minulý a obrovskou nadějí, že další rok bude úspěšný a my se budeme moci
těšit z obnovy vozového parku a budeme si moci říci, „máme tu finále….“
Mgr. Lenka Vráželová, manažerka projektu
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V rámci tohoto projektu došlo k rozšíření naší už tak bohaté, ale stále nepostačující PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH A REHABILITAČNÍCH POMŮCEK
– o 10 polohovacích postelí s elektrickým pohonem
– o 10 invalidních vozíků
V průběhu celého roku bylo podepsáno 156 smluv o výpůjčce
Náklady na činnost střediska činily:
Výsledek hospodaření:
Vedoucí: Jarmila Škarpová
Půjčující: Petr Čech
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197 748 Kč
- 41 760 Kč
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PROJEKT „SETKÁNÍ PRO PEČUJÍCÍ“ – JAK PEČOVAT O NEMOCNÉHO V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
Charita Nový Hrozenkov poskytuje služby už řadu let. Při své práci se nepotkáváme jen s těmi lidmi, kterým službu poskytujeme, ale také s jejich rodinnými příslušníky. Není to určitě nic nového, že rodinní příslušníci, kteří pečují o svého blízkého, to často nemají lehké. Občas si s některými věcmi, týkajícími se péče, neví
rady, neví, jaké pomůcky by mohli používat k ulehčení péče, kde a jak je získat,
často jsou péčí unavení a vyčerpaní.
Naše zkušenosti z dlouholeté praxe nám tyto poznatky jen potvrzují. Rozhodli jsme
se tedy nabídnout pečujícím naše odborné a praktické zkušenosti, rady, pomoc.
První setkání ředitelky Charity, sociálních pracovnic a vedoucích všech služeb
s pečujícími, kteří projevili zájem, proběhlo 14. 10. 2014 ve Víceúčelovém charitním domě v Halenkově. Setkání ještě nemělo daná konkrétní témata, povídalo
se o všem možném, co pečující potkává, s čím si neví rady a v čem by potřebovali
poradit nebo pomoci. Díky tomuto prvnímu setkání už máme představu, čím bychom se mohli zabývat příště.
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K charitním službám v terénu neoddělitelně patří:

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Vedoucí CHPS:
Adresa:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Doba poskytování služby:
Počet klientů v průběhu roku 2014:
Počet návštěv:
Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

Jarmila Škarpová
Karolinka, Nábřežní 175
571 410 087
737 572 190
jarmila.skarpova@nhrozenkov.charita.cz
24 hod. denně, 7 dní v týdnu
148
6 784
2 217 773 Kč
17 357 Kč

Poslání
Neoddělitelnou součástí charitní služby v terénu je ošetřovatelská péče, která je
prováděna na základě ordinace ošetřujícího lékaře nebo lékaře při propuštění
z nemocnice. Výkony jsou hrazeny pojišťovnou, provádějí je zdravotní sestry, které vlastní registraci odborné způsobilosti k práci bez odborného dohledu vydanou Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Cílová skupina
Mezi nejčastější výkony, které v roce 2014 prováděly naše zdravotní sestry u klientů patřily převazy ran, ošetřovatelská rehabilitace, aplikace injekcí a odběry
biologického materiálu. V měsíci září jsme krajský úřad požádali o zaregistrování
dalšího druhu péče, kterou mohou naše zdravotní sestry poskytovat a tou je paliativní péče – péče o nemocné v terminálním stadiu nemoci a o umírající. Tuto
registraci jsme obdrželi.
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V říjnu získala registraci nová sociální služba:

LÁVKA – SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Vedoucí SR Lávka:
Marcela Cholevíková, DiS.
Adresa:
Karolinka, Nábřežní 175
Telefon:
571 410 087
Mobil:
733 685 408
E-mail:
marcela.cholevikova@nhrozenkov.charita.cz
Počet uživatelů:
2
Počet intervencí:
75
Celkový čas poskytnutých intervencí: 4070

Poslání
Posláním Sociální rehabilitace Lávka je pomáhat lidem naučit se trvale žít se svým
zdravotním a duševním omezením a překonávat nepříznivé dopady tohoto omezení. Tato služba je poskytovaná jak v domácím prostředí, tak i na jiných místech jako
jsou úřady, zdravotnická zařízen, zařízení pro sportovní vyžití, obchod, kavárna, …
Cílová skupina
Služba je určena lidem od 18 let věku, kteří mají duševní onemocnění, mentální
postižení a mladším seniorům. Hůře zvládají každodenní povinnost, mají problémy při komunikaci nebo vyřizování svých záležitostí, které potřebují vyřešit.
Kdo a co je to sociální rehabilitace Lávka
Služba Sociální rehabilitace Lávka je malou, ale určitě potřebnou službou. Především v dnešní hektické době, která se vyznačuje honbou za majetkem, zážitkem,
získáním moci a slávy, může u mnoha lidí způsobit duševní problémy, pokud přecení své síly a včas si neuvědomí, že se život neskládá jen z hmotných statků a viditelných věcí. Že člověk potřebuje především čas na lásku, rodinu, odpočinek,
čas na přemýšlení. Tato služba je jako jediná ze všech služeb, které Charita má,
službou preventivní. Prevence znamená předcházet. Předcházet zhoršení nemoci, osamělosti v důsledku nemoci, schopnosti se postarat sám o sebe, zůstat bez
práce, bez přátel, dále rozvíjet své nadání, schopnosti.
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DUŠIČKY – PŘIPOMENUTÍ SMUTNÉHO ODCHODU?
Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov ve středu 29. října připomněla v kostele
sv. Jana Křtitele památku zesnulých. Mše byla sloužena za všechny zemřelé klienty Charity, zvláště za ty, kteří nás opustili v posledním roce. U hřejivého slova
P. Vlastimila Vaňka a při doprovodu varhan se mohli sejít rodinní příbuzní a známí
37 zesnulých. Doufáme, že tato mše se stane tradicí příštích let.
Bc. Dana Haferníková, sociální pracovnice pobytových služeb
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SPOLEČNÁ VEČEŘE K ROKU RODINY
V pátek 7. listopadu jsme uspořádali setkání všech zaměstnanců naší Charity. Setkáváme se takto vždy jedenkrát za rok, při velikosti naší organizace a oddělenosti středisek nemáme možnost se běžně potkávat a např. poznávat nové kolegy.
V sále Lidového domu v Novém Hrozenkově krásně nazdobily stoly pracovnice
stacionáře, děvčata z osobní asistence zase rozdělily na stoly cukroví, které napekly po troškách všechny „chariťačky. K tomu pak přichystali dobrou večeři zaměstnanci kuchyně Lidového domu. Měli jsme se opravdu moc dobře.
Letošní setkání bylo spojeno s „Rokem rodiny“ a tak měl každý za úkol vzít s sebou někoho ze svých blízkých. Svou účastí na akci a pěkným slovem nás potěšil
také prezident ACHO P. Bohumír Vitásek. Během večera si pak našel čas k posezení
a popovídání se všemi přítomnými. K dobré náladě přispěla i cimbálová muzika
Malá Kotula složená z mladých hrozenkovských hudebníků.
Nakonec zůstala v mysli tři slova, která zde zazněla a měla by stále znít tam, kde
chceme, aby fungovala správná rodina „promiň, prosím a děkuji“.
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ÚKLIDOVÁ FIRMA
Než začneme prožívat vánoční čas je zapotřebí všude dobře uklidit, k tomu můžeme všem, kteří úklid potřebují zajistit, nabídnout naši úklidovou firmu „U3“, která
vznikla právě v tomto měsíci jako sociální podnik.
Proč sociální?
V rámci našeho podnikání chceme nabídnout pracovní místa také pro zdravotně
znevýhodněné a zisk z této činnosti vložit do našich sociálních služeb, tzn. do zajištění provozu.
Stále nižší dotace na sociální služby nás vedly právě k myšlence založit sociální podnik za účelem alespoň částečného zpětného financování některé sociální služby,
která je stále v ohrožení zániku.
Uklidíme , umeteme, upravíme – U3
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OSLAVA 90 LET
V pondělí 8. 12. proběhla v Domě pokojného stáří pro seniory charity Svaté rodiny
Nový Hrozenkov oslava hned dvou významných životních jubileí a to 90. let p.
Vaňka z Modré a paní Marie Koňaříkové z Velkých Karlovic. Celá oslava se nesla
v příjemném adventní atmosféře za účasti rodinných příslušníků oslavenců, personálu a vzácné návštěvy ženského pěveckého souboru Karlovjanky z Velkých
Karlovic. Tato návštěva potěšila a byla milým dárkem pro oba oslavence.
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ADVENTNÍ KONCERT V NOVÉM HROZENKOVĚ

V pátek 12. prosince se v chrámu sv. Jana Křtitele v Novém Hrozenkově konal tradiční
adventní koncert, pořádaný Charitou Svaté rodiny Nový Hrozenkov. Již před 18. hodinou se příchozí mohli zahřát teplým punčem a ke koupi byly nabídnuty také výrobky
z Denního stacionáře Slunečnice v Halenkově.
Pozvání přijal komorní soubor Musica Minore složený ze špičkových mladých
umělců. Toto uskupení interpretuje komorní hudbu od baroka až po současnost
včetně vlastní tvorby. V hudebním programu byly zahrnuty skladby velmi živé
a plné energie, prolínající se napříč stoletími. Společným cílem těchto mladých
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umělců je přinést klasickou hudbu i do oblastí, kde nepůsobí profesionální umělecká tělesa, proto jsme si je také mohli vyslechnout v Novém Hrozenkově. Soubor
Musica Minore se může pochlubit spoluprací s předními českými umělci jako je
například Václav Hudeček, či Jiří Stivín, aj.
Úvodní i závěrečné slovo adventního koncertu pronesla ředitelka Charity, která
milým slovem přivítala komorní soubor i návštěvníky koncertu.
Výtěžek z tohoto koncertu byl použit na novou sociální službu: Lávka – Sociální
rehabilitace. Děkujeme všem návštěvníkům za účast a finanční příspěvek a komornímu souboru Musica Minore za přijetí pozvání.
Mgr. Ludmila Heriánová, DiS.

PASTORAČNÍ PRACOVNICE
Po celý rok a před Vánocemi zvlášť je jak pro naše uživatele, tak i pracovníky důležitý
pastorační asistent, pracovník v Charitě, ale zaměstnanec Arcibiskupství olomouckého.
Už americký psycholog A. H. Maslow ve své známé pyramidě potřeb klade nad základní
tělesné potřeby člověka potřeby vyšší – potřebu bezpečí, jistoty, lásky, přijetí, úcty. Ano,
člověk není jenom tělo. Také jeho vnitřní, duchovní život je jeho podstatnou součástí.
A i o tuto součást člověka se u nás na charitě snažíme starat. Spolupomáhají nám v tom
kněží z okolních farností (P. R. Kršák, P. M. Poláčik, P. M. Lukasiewicz, P. V. Vaněk), kteří přicházejí každou středu a slouží v naší kapli pro uživatele mši sv., v případě potřeby přijdou
a udělí pomazání nemocných nebo poslouží svátostí smíření.
I naši pracovníci mají možnost účastnit se různých kurzů a přednášek na toto téma. Dozví se tak něco nového, co jim může např. pomoci při komunikaci s klientem, který je
v těžké životní situaci. Pracovníci se také mohou účastnit duchovních cvičení a tak načerpat sílu do svého náročného povolání – péči o nemocného člověka.
Arcibiskupství olomoucké hradí platy pastoračních asistentů, což v Charitách Arcidiecéze olomoucké činí 5 mil. Kč.
V naší Charitě roli pastoračního asistenta zastává Marie Fedorová
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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ ČESKÉ SPOŘITELNY S REKLAMOU CHARITY NOVÝ HROZENKOV
Česká spořitelna byla v roce 2014 našim velkým dárcem. Získaly jsme celkem 265 000 Kč.
V polovině roku byly finanční prostředky určeny na vybavení pomůckami a pak společná reklama na přání měla za výsledek dalších 140 000,- Kč pro naši Charitu, tentokrát na
provoz Denního stacionáře.

Práce seniorů z denního stacionáře
Slunečnice Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov
Generální partner Charity ČR je Nadace České spořitelny
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VÁNOČNÍ SETKÁNÍ NA „DOMEČKU“
Mezi poslední setkání několik dní před Štědrým dnem je společné posezení u vánočního stromečku s našimi uživateli a jejich příbuznými. Všude už voní vanilkové rohlíčky,
na housle hrají „Nesem vám noviny“ a taky pan Malina přidá něco na harmoniku a pak
už se všichni těší na dárky….
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PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkujeme všem, kteří nám v průběhu celého roku pomáhali vytvářet
podmínky pro poskytování sociálních i zdravotních služeb potřebným.
Ing. Čížek Oto (Olomouc), Bukovjan Josef (Nový Hrozenkov), Dujka František (Nový
Hrozenkov), Čotková Božena (Halenkov), Dorňáková Zuzana (Nový Hrozenkov),
Dostálková Jitka (Vsetín), Hass Jakub (Roztoky), Helis Vojtěch (Karolinka), Janíková Jarmila (Karolinka), Holečková Hana (Strážovice), Kantor Karel (Velké Karlovice),
Kocurek P. (N. Hrozenkov), Martišková Aneta (Halenkov), Nováková Jana (Praha),
Ing. Novotná Hana (Val. Meziříčí), Orságová Marie (Velké Karlovice), p. Staněk (Zděchov), Střelecký Jiří (Velké Karlovice), Trtiková Jana (Huslenky), Zapalač Radek (Nový
Hrozenkov), Pharm. Dr. Ptáčková H. (Karolinka), ing. Bretšnajdr Antonín (Olomouc),
Laresová Martina (Rožnov p. Radhoštěm), Laresová Miluše (Rožnov p. Radhoštěm),
Ing. Vráblík Josef (Prlov), Vonka Petr (Praha)
Účastníci koncertu Jos. Zímy
Účastníci zájezdu na sv. Hostýn
Účastníci zájezdu na sv. Kopeček
ČČK Huslenky
FIRMY:
Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4; Nadace Komerční banky a.s.
– Jistota, Praha; INDET SAFETY SYSTEMS a.s., Vsetín; Tovomarket, Halenkov;
PWO Czech Republic a.s.; Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Praha; Karešová, Vsetín; Numismatika – Společnost Zlaté mince; Consi – pekárna, Vsetín; Papírnictví Olšák, Vsetín; Dikona a.s., Praha
Úřadům státní a místní správy, MPSV
Obcím:
Velké Karlovice (325 000 Kč)
Karolinka (80 000 Kč)
Nový Hrozenkov (300 000 Kč)
Halenkov (100 000 Kč)
Huslenky (180 000 Kč)
Zděchov (20 000 Kč)
Hovězí (100 000 Kč)
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HOSPODAŘENÍ

A JAK JSME HOSPODAŘILI?
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PODĚKOVÁNÍ
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PODĚKOVÁNÍ
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NA ZÁVĚR, O CHARITĚ JAKO CELKU
Charita jako církevní instituce je nedílnou součástí katolické církve a byla zřízena ke službě všem potřebným bez rozdílu. Tato služba je založena na hodnotách,
kultuře a tradici křesťanství, na respektování rovnosti a důstojnosti všech lidí,
na ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka“
/výňatek ze stanov ACHO/
Poslání Charity
Základním posláním Charity je milosrdná pomoc potřebným lidem, jejich podpora a doprovázení. Potřebností se rozumí zejména situace nebo stav ohrožení,
tísně, krize,nouze, závislosti nebo jiného oslabení či vyloučení člověka z běžného
života a předcházení těmto stavům a situacím.
Charita, jako milosrdná láska, je naplněním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné
a pomáhat bližním v nouzi.
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.
Je jednou ze třiceti samostatných charit Arcidiecézní
charity v Olomouci, která pak spadá jako všechny charity diecézí pod Charitu Česká republika. Charita Česká
republika je jednou ze 123 národních organizací, které
se řadí k mezinárodní Caritas International.
Oblast působení zahrnuje sedm obcí pohraničního regionu Valašska – Hovězí, Huslenky, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka, Velké Karlovice, Zděchov.
Statutárním zástupcem je ředitel charity. Závažná rozhodnutí jsou podmíněna
schválením Radou charity, (členové rady nejsou zaměstnanci organizace). Kontrolu provádí revizní komise.
Hlavní náplní činnosti Charity Nový Hrozenkov je zajištění komplexních sociálních
služeb převážně osamělým a nemocným seniorům, nedílnou součástí je služba
ošetřovatelská.
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Svou kresbou na vánoční přání nás letos potěšila malířka Ludmila Vašková, moc
rádi jsme ho všem posílali a Vám jej chceme alespoň ukázat.
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Název právnické osoby:

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov
Právní forma:

církevní organizace
Adresa:

Nový Hrozenkov 124, 756 04
IČ: 48773514
datum registrace:

30. 10. 1996 u Ministerstva kultury
Statutární zástupce:

Ing. Danuše Martinková
Tel.: 571 451 548
e-mail: reditel@nhrozenkov.charita.cz

www. nhrozenkov.charita.cz
číslo účtu: 627344-851/0100

