CHARITA SVATÉ RODINY

NOVÝ HROZENKOV

Výroční zpráva 2015

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

Vážení přátelé,

Slovo kněze z farnosti Velké Karlovice

poslední účty loňského roku jsou vyúčtovány, všechno je podtrženo a spočteno, můžeme začít rekapitulovat i jinak, než pouze čísly.

Láska a zákon (Raniero Cantalamessa)

O co nás obohatil rok 2015 a co nám vzal?
Tak jako některé země žijí jednotlivé roky ve znamení různých zvířat, mohlo by se říct,
že Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov žila rok 2015 ve znamení „AUTA“. Kdy a kde
se podíváte, tam se v loňském roce jednalo o autech. Nejprve výběrové řízení, pak první předávání, druhé, třetí…., konference se slavnostním svěcením – samozřejmě aut,
předávání nízkopodlažního autobusu až po osmimístný automobil s dvěma sedáky
pro vozíčkáře. A pokud byste měli pocit, že ještě bylo o autech řečeno málo, v červnu
byl slavnostně předán sociální automobil firmou Kompakt pro Dům pokojného stáří.
Samozřejmě jsme měli z projektu, který popíšeme na dalších stránkách naší VZ velkou
radost, každodenní služba pro naše klienty pokračovala. I díky těmto pomocníkům se
nám snad podaří ji zajišťovat častěji a na méně přístupných místech.
Proběhla kolem nás také řada akcí od té Tříkrálové, přes všechny sváteční na domečku,
pak zahradní slavnost až po adventní koncert a setkání před Vánocemi, které ten rok
vždy slavnostně zakončí.
Mezi ty smutnější, která se však také stala u nás tradiční je slavnostní mše za všechny,
kteří nás v průběhu roku v našich službách opustili. Na čas se tito naši klienti stávají
těmi, kterým chceme být na blízku, když z nejrůznějších důvodů potřebují naši pomoc.
A protože si je chceme i později připomenout, zvolili jsme tento způsob.

Tomu, kdo k evangeliu přistupuje s lidským smýšlením, připadá absurdní, že se z lásky
dělá „přikázání“ a namítá: co je to za lásku, když není svobodná, ale nařízená? Odpověď zní: jsou dva způsoby, jak přimět člověka k tomu, aby určitou věc udělal, nebo
neudělal: buď ho k ní přinutit, anebo ho přivábit; zákon vede člověka prvním způsobem, přinucením, pod hrozbou trestu; láska ho vede druhým způsobem, přivábí ho.
Láska je jako „závaží“ na duši, které ji táhne k předmětu vlastní touhy, o němž ví, že
v něm najde pokoj. Dalo by se říci, že žít v milosti, podle nového zákona Ducha, je žít
jako „zamilovaní“, uchvácení láskou. Stejnou změnu, kterou vytváří láska v životním
rytmu a ve vztahu dvou lidí, vytváří ve vztahu člověka a Boha příchod Ducha svatého.
Dodržování přikázání a poslušnost jsou prakticky zatěžkávací zkouškou lásky, znamením, podle kterého se pozná, zda žijeme „podle Ducha“ nebo „podle těla: V tom je totiž
láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání (1 Jan 5,3). Tak to bylo u samotného Ježíše; ukázal na sobě ušlechtilý model lásky, která se projevuje v dodržování přikázání,
tj. v poslušnosti. Já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce (Jan
15,1O). Jak jsme viděli, mezi zákonem a láskou nastává podivuhodná výměna, určitý
koloběh. Jestliže platí, že láska opatruje zákon, je pravda i to, že zákon opatruje lásku.
Láska je silou zákona a zákon chrání lásku. Zákon slouží lásce a chrání ji různými způsoby. Člověk se přibližuje k Bohu a napodobuje ho, když se svobodně zavazuje, že bude
milovat navždy, a tak činí lásku povinností, zákonem, nebo lépe, přijímá zákon, který
je mu dán Božím slovem: Miluj Hospodina, Boha svého, celým svých srdcem, celou
svou duší a celou svou myslí a svého bližního jako sám sebe (srv. Matouš 22,37 a násl.).
(Raniero Cantalamessa: Život pod vládou Kristovou, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 1994, 159-65).
p. Rastislav Kršák

Na úvod to myslím stačí, dovolte mi, pozvat vás k procházce našimi službami v roce
2015, tak jak jej prožili všichni společně, uživatelé i jejich pečovatelé.
Přeji vám hodně osobních i pracovních úspěchů a děkuji.
Ing. Danuše Martinková, ředitelka
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…A JSME OPĚT NA ZAČÁTKU
K první velké aktivitě na počátku ledna bezesporu patří již řadu let v Charitách ČR
Tříkrálová sbírka, i rok 2015 byl rokem tradičním. V Charitě Nový Hrozenkov byla
tentokrát sbírka spojena s přispěním na sociální službu „Sociální rehabilitace“.

VYUŽITÍ VÝTĚŽKU TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V ROCE 2015
Výtěžek celkem včetně SMS

559 141,00 Kč

Projekty sekretariátu SČKCH a režie sbírky
Humanitární v zahraničí

112 130, 00 Kč

Projekty diecézního střediska ACHO

83 868, 00 Kč

Krizový fond Arcidiecézní charity Olomouc

27 956, 00 Kč

Nouzový fond Arcidiecézní charity Olomouc

11 182, 00 Kč

Využití prostředků Charitou Nový Hrozenkov:

324 000, 00 Kč

Lávka – sociální rehabilitace

279 000, 00 Kč

Přímá pomoc

45 000, 00 Kč

V naší halenkovské farnosti jsme se společně sešli při páteční večerní bohoslužbě
9. ledna, kde otec Miroslaw posvětil křídy a požehnal „Králům“. Následující den se
skupinky vypravily po našich malebných údolích, a i když bylo velmi nepříznivé
počasí, přinášeli radostnou zvěst o události, která se stala v Betlémě.
Touto cestou bych jim chtěla opět ze srdce poděkovat za jejich ochotu a obětavost, že i navzdory nečasu svůj úkol splnili. Jsem ráda, že jejich cesta přinesla i své
ovoce, protože se nám společně podařilo vybrat z obcí Halenkov a Huslenky celkem 128 022 korun.
Také chci poděkovat všem, kteří jste i v letošním roce do kasiček přispěli a tím
prokázali svou štědrost a otevřené srdce. Já věřím, že věci, které jsou konané s láskou, se zhodnotí a vnesou do našich životů novou naději, že píle, práce a snaha
pomáhat druhým má stále smysl.
Andrea Černotová, členka charitní rady a místní asistentka TS
pro obce Halenkov a Huslenky

A několik slov od jedné naší koordinátorky „z terénu“
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V HALENKOVSKÉ FARNOSTI
Tříkrálová sbírka je dlouhodobý celostátní projekt. Koná se vždy první dva týdny v měsíci lednu, kdy dobrovolní koledníci v kostýmech Tří králů navštěvují se
zapečetěnými pokladničkami domácnosti, aby prosili o dar pro potřebné a šířili
radostnou novinu o narození Ježíše Krista.
V letošním roce jsme začali Tříkrálovou sbírku v pátek 2. ledna, když naše Charita
Svaté rodiny Nový Hrozenkov vypravila autobus koledníků za doprovodu některých vedoucích do kostela Nanebevze-tí Panny Marie ve Valašském Meziříčí. Zde
při mši svaté v 10.00 hodin žehnal koledníkům arcibiskup Jan Graubner. Vánoční
koledy, vlídná slova z úst otce arcibiskupa, kostel zaplněný do posledního místečka, to vše vneslo do srdce pocit radosti a podtrhlo tak ještě více atmosféru mše
svaté, která byla vskutku krásná.
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VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2015
OBEC

ČÁSTKA

Hovězí

88 374 Kč

Huslenky

45 785 Kč

Zděchov

28 793 Kč

Halenkov

82 237 Kč

N. Hrozenkov

132 868 Kč

Karolinka

73 513 Kč

Velké Karlovice

97 775 Kč

Celkem

549 345 Kč

Už lednové, ale ještě vánoční setkání seniorů…u nás „na Charitě“

SETKÁNÍ SENIORŮ 8. 1. 2015
Už tradičně pořádané setkání pro seniory bylo tentokrát trochu jiné. Bylo to i tím,
že jsme se sešli v kostele v Novém Hrozenkově ještě ve vánočním období. V kostele svítily nádherně nazdobené stromečky a bylo tam krásně a milo.
K Vánocům patří pohádky a o. Marek nám ve své promluvě také jednu pověděl.
Vyprávěl o právě narozeném dítěti. Ošklivý vlk se vloudil do Betléma a chtěl dítěti
ublížit. Dítě se ho ale svou malou ručkou dotklo a pohladilo vlka po jeho ošklivé
srsti. Tento nečekaný dotek, toto pohlazení vlka proměnilo. Vyklubal se z něj krásný člověk. Takový, jak ho Bůh zamýšlel. Je to hezké podobenství o tom, jak nám
Bůh nabízí svou lásku, která má moc nás proměnit. Jeho dotek, jeho láska opravdu
proměňuje. A takoví, podobní Bohu, se máme snažit být i my. Dotýkat se druhých
lidí a proměňovat je svou láskou.
Po mši jsme se přesunuli do společenské místnosti našeho víceúčelového domu
na Halenkov, kde bylo připraveno něco dobrého k zakousnutí. Milým překvapením bylo předání vánočních balíčků, na které paní ředitelka získala finanční příspěvek z Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.
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K příjemné atmosféře celého setkání přispělo také to, že seniorům přišel zahrát na
harmoniku pan Malina, který využívá služby naší Charity, a společně s ním zahráli
naši zaměstnanci pan Lukáš Koňařík a paní Marie Surá, za což jim moc děkujeme. Pan Malina měl možnost se potkat s přáteli z jeho rodné vesnice a popovídat
si s nimi.
V podvečerních hodinách jsme se všichni spokojeni rozcházeli domů. Poděkování
patří všem, kteří se podíleli na přípravě setkání.
Marie Fedorová, pastorační asistentka
Jana Orságová, vedoucí CHPS

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Vedoucí CHPS:
Adresa:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Pracovní doba:
Počet obyvatel v oblasti:
Počet uživatelů v průběhu roku 2015:
Počet kontaktů – obědy:
Počet kontaktů – jiné činnost:
Počet ujetých kilometrů:
Náklady na činnost :
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
265
35 050
18 470
123 900
5 129 911 Kč
-90 773 Kč

Poslání
Posláním Charitní pečovatelské služby je zajištění pomoci seniorům, kteří se ocitli
v obtížné sociální situaci z důvodu svého věku, zhoršení zdravotního stavu nebo
nemají možnost se dále o sebe starat. Tato služba je poskytovaná v jejich domácnostech a umožňuje jim dále žít tak, jak jsou zvyklí a pomáhá jim co nejdéle zůstat
ve společnosti lidí, kteří jsou jim blízcí. Při poskytování pomoci se snažíme zachovávat zvyklosti jednotlivých uživatelů a podporujeme jejich samostatnost.
Cílová skupina
• senioři, kteří už nezvládají péči o svou osobu
• osoby se zdravotním omezením
• osoby mladší 18 let - ve výjimečných případech, kdy se ocitli v těžké životní situaci
Hlavní cíle služby:
• prodloužit setrvání uživatelů v jeho domácím prostředí a oddálit nutnost jejich umístění v pobytovém zařízení sociální péče
• zachovat co nejvíce dosavadní způsob života, na jaký jsou uživatelé zvyklí
• udržet nebo zlepšit soběstačnost uživatelů služby
• poskytnout pomoc a podporu lidem v obtížné situaci
• podporovat uživatele ve využívání běžných služeb, které jsou v jejich okolí k dispozici
• pomoci seniorům, aby mohli ulevit svých rodinným příslušníkům, kteří o ně pečují
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K poslední tradiční lednové události již neodmyslitelně patří

SNÍDANĚ S KNĚŽÍMI
V pondělí 26. ledna se v prostorách Víceúčelového charitního domu v Halenkově
uskutečnila již tradiční „snídaně s kněžími“. Tohoto setkání se účastnila p. ředitelka
Charity Svaté rodiny Danuše Martinková, vedoucí všech služeb, a pozvání přijali
také všichni duchovní správci z farností Hovězí, Halenkov, Nový Hrozenkov a Velké
Karlovice.
Tuto společnou snídani zahájil otec Vlastimil Vaněk společnou modlitbou a požehnáním jídla, které pro nás připravily pracovnice Denního stacionáře Slunečnice. Paní ředitelka shrnula rok 2014 a nastínila také plány Charity pro rok nynější.
Slova se poté ujala každá z vedoucích všech služeb Charity, aby představila, jak se
dané službě daří, s čím se potýká a kde plánuje zlepšení či rozšíření služby.
Celé toto setkání u společné snídaně je ale především poděkování všem kněžím
za jejich ochotu a čas při sloužení mší, pomoc při realizaci Tříkrálové sbírky a celkovou spolupráci s naší Charitou.
Mgr. Ludmila Heriánová, sociální pracovnice
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…na domečku se kreslilo, výsledek?

„ŠŤASTNÉ STÁŘÍ OČIMA DĚTÍ“
tak se jmenuje výtvarná soutěž, kterou vyhlašují společně Asociace poskytovatelů soc. služeb, Ministerstvo práce a soc. věcí, Ministerstvo školství a Svaz měst
a obcí a letos probíhá už její 6. ročník. Protože si myslíme, že u nás v „Domečku“
máme se stářím, a to i s tím šťastným, bohaté zkušenosti, oslovili jsme paní učitelku ze Základní umělecké školy z Karolinky. Náš nápad s radostí přijala a z našich
„stařenek a staříčků“ se staly „modely“. Děti byly nejenom zručné, ale i zvídavé.
Vyptávaly se svých „staříčků“ na všechno možné a s údivem zjišťovaly, že některé
odpovědi nebo i otázky slyší již poněkolikáté.
Poprvé nás navštívily děti z Nového Hrozenkova a Karolinky a podruhé z Velkých
Karlovic. Všechny, jak nám říkala paní učitelka, měly ze setkání s našimi obyvateli
pěkné zážitky a dlouho si spolu ještě o návštěvě u nás povídaly. Tímto setkáním se
nám podařilo nejenom přispět do soutěže, ale také jsme pomohli dětem, alespoň
chvíli se „stářím“ prožít, protože v rodinách už to nebývá běžné.
Jsme rádi, že mohli poznat „ kamínek stáří“, který, jak jsme přesvědčeni, má být
pevnou součástí mozaiky mezilidských vztahů. V průběhu roku pak tyto výkresy
zdobily nejednu slavnostní chvíli, jak na „domečku“ v Hrozenkově, tak také na Halenkově a také se staly obdivovanými „kusy“ na sociální konferenci v záři, k projektu Švýcarsko – českého partnerství (o níž bude ještě napsáno).
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…V ÚNORU DOŠLO KE ZMĚNÁM NA SLUŽBĚ OSOBNÍ
ASISTENCE
Vedoucí OA:
Adresa:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Počet uživatelů:
Počet hodin přímé péče:
Počet ujetých kilometrů:
Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

Jana Orságová (dříve Marcela Cholevíková)
Karolinka, Nábřežní 175
571 410 087
728 324 457
jana.orsagova@nhrozenkov.charita.cz
15
4 329
43 128
1 240 853 Kč
-72 938 Kč

Organizačně je to velmi náročné, na nic a nikoho nezapomenout. Musím říct, že
v tomto je naše paní vedoucí dokonalým odborníkem – manažerem. Také proto
se spojením těchto dvou služeb podařilo, aniž by některý z našich klientů zaznamenal jakýkoliv nedostatek. O náročnosti, s jakou jsme se potýkali při realizaci
této změny, a o obětavosti naší vedoucí a „našich děvčat v terénu“ ví jen málokdo.
Proto bych jim chtěla na tomto místě moc poděkovat.
Marcela Cholevíková, DiS.
sociální pracovnice Osobní asistence

Poslání
Posláním Osobní asistence je umožnit lidem žít i nadále co nejvíce tak, jak byli
zvyklí v době, kdy ještě naši pomoc nepotřebovali. Službu poskytujeme v domácnostech i na veřejných místech.
Cílová skupina
Služba je určena dětem, dospělým a seniorům s postižením tělesným, mentálním
a kombinovaným, kteří potřebují pomoc druhého člověka.
Rok 2015 se nesl v duchu významných organizačních změn. Osobní asistence se
spojila s Charitní pečovatelskou službou a vedoucí obou služeb se stala paní Jana
Orságová. Spojením těchto dvou podobných služeb jsme o krok vpředu před
státní legislativou, která má vejít v platnost v roce 2017 a uvazuje o podobném
kroku.
Spojením služeb se zefektivnilo poskytování služby a vytvořil se větší prostor pro
vycházení vstříc požadavkům našich klientů, jež jsou někdy velmi rozmanité. Na
druhou stranu se zvýšily nároky na vedoucí. Jejím hlavním úkolem je zadat práci
tak, aby byli všichni klienti obslouženi v čase, který jim vyhovuje, aby všechny asistentky a pečovatelky měly dostatek práce a dělaly určitou práci v určitý čas. Aby
jezdila všechna auta. Aby bylo k dispozici všechno materiální a technické vybavení
k výkonu služby u klienta.
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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)
20
7 440 502 Kč
- 7 678 Kč

Poslání
Posláním Domu pokojného stáří je umožnit důstojně prožít stáří seniorům ze sedmi
pohraničních obcí Valašska (Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov, Halenkov,
Huslenky, Zděchov, Hovězí), kteří pro své zdravotní či sociální omezení již nemohou
zůstat ve svém vlastním rodinném prostředí. Při poskytování služeb se snažíme zachovávat zvyklosti jednotlivých uživatelů a podporujeme jejich samostatnost.
Cílová skupina
Dům pokojného stáří je určen pro seniory nad 60 let, kteří nemohou z důvodů
zdravotních nebo sociálních zůstat ve svém rodinném prostředí. Zařízení slouží
lidem, kteří mají zájem jak o trvalý tak i přechodný pobyt.
Dům pokojného stáří není určen pro osoby, které:
• potřebují celodenní zdravotní péči (součástí smlouvy je vyjádření lékaře)
• nejsou z regionu výše jmenovaných obcí
• jsou závislé na alkoholu, drogách
• ohrožují sebe nebo své okolí
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DĚNÍ V DENNÍM STACIONÁŘI SLUNEČNICE
VÝLET DO ZLÍNA
26. únor se pro nás stal dnem nevšedním. Vydali jsme se totiž na výlet do Zlína,
kde se v novém Baťově institutu konal den Poctivé výroby a řemesel. Na platformu
Baťova institutu jsme dorazili v dopoledních hodinách a již na nás čekalo několik
stánků jak s ukázkami, tak i samotný-mi výrobky tradičních řemesel.
Viděli jsme zde například práce keramika, bednáře či zpracovávání ovčí vlny. Dokonce se nám po-dařilo shlédnout i odlévání cínových figurek. Pro občerstvení
byly nabídnuty zabíjačkové speciality, fairtradová káva, mošt a mnoho dalšího.
V 11 hodin národopisný spolek Kloboučan předvedl ukázku masopustní obchůzky, tak jak je na začátku postní doby stále živým zvykem na jižním Valašsku. Pro
zájem účastníků tohoto výletu jsme ještě navštívili i dvě výstavy v muzeu Baťova institutu s názvem Kamenný herbář a Hračky dávné i nedávné. Obě výstavy
nás zaujaly a se zájmem jsme je prošli. Tento příjemný čas jsme uzavřeli po cestě
domů při dezertu a kávě v malé cukrárně ve Vizovicích. Účastníkům výletu děkujeme za jejich zájem a těšíme se na další setkání.

NÁVŠTĚVA MAMINEK A DĚTÍ VE STACIONÁŘI SLUNEČNICE
Do Denního stacionáře Slunečnice v Halenkově zveme již pravidelně každý týden
také veřejnost. Připravený program může veřejnost využít v jeden čas s našimi uživateli. Umožňujeme tak mj. setkávání lidí, kteří by se možná v běžném životě ani
nepotkali. Věříme totiž, že toto sbližování veřejnosti a uživatelů naší služby má
smysl a nesmírně obohacuje obě strany. Mnoho uživatelů k nám přichází s cílem
trávit čas ve společnosti druhých lidí a předcházet tak sociální izolaci, která je při
osamění v domácnosti tolik častá. V úterý 24. března se tak tato myšlenka uskutečnila i s mezigeneračním rozměrem. Na výrobu velikonočních dekorací z březového proutí přišlo 8 maminek se svými malými dětmi či miminky. Po usazení ve
společenské místnosti jsme se pustili do vytváření věnečku z březového proutí, na
který jsme usadili již přichystaná kuřátka z vlny a ozdobili ho pestrou dekorací. Některé naše paní uživatelky se rády do této společnosti a k tvoření přidaly. Největší
radost nám i uživatelkám ovšem dělaly děti. Tříměsíční Kateřinka, která již nemá
babičku, tak mohla být na alespoň malou chvíli v náručí jedné z našich uživatelek.
Všem nám toto setkání seniorů s dětmi působilo velikou radost a úsměv na tvářích
jak nás zaměstnanců a uživatelek, tak i dětí a maminek.
Mgr. Ludmila Heriánová,
vedoucí Denního stacionáře Slunečnice
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….velmi si vážíme těch, kteří doma pečují o své příbuzné, proto jsme se rozhodli pro ně uspořádat několik setkání s radou s názornou ukázkou, jak si při
opatrování mohou sami pomoci, dostali jsme i poděkování.

SETKÁNÍ S PEČUJÍCÍMI

DENNÍ STACIONÁŘ SLUNEČNICE
Vedoucí DSS:
Adresa:
Tel.:
e-mail:
Počet uživatelů:
Kapacita:

Mgr. Ludmila Heriánová
Víceúčelový charitní dům, Halenkov 191
571 420 135
dss@nhrozenkov.charita.cz
2 (vyjadřuje okamžitou kapacitu, při práci ve skupině
6 klientů/daný okamžik)
7 hod – 18 hod v pracovních dnech

Pracovní doba:
Počet návštěv:
Počet hodin služby:
Náklady na činnost:
1 033 905 Kč
Výsledek hospodaření: - 199 431 Kč

Poslání Denního stacionáře Slunečnice
• umožnit starým lidem, kteří jsou osamělí, nemocní nebo ohrožení sociálním
vyloučením, denní pobyt mezi svými vrstevníky
• umožnit dětem a dospělým s lehkým mentálním postižením kontakt se společenským prostředím a s využitím jejich schopností a dovedností je vést k samostatnosti.
Zároveň je jim dána možnost návratu zpět do domácího prostředí.

Charita Svaté rodiny v Novém Hrozenkově uspořádala 11. 3. 2015 již třetí setkání
s lidmi, kteří pečují doma o své nemocné příbuzné. Tentokrát jsme se sešli v Domečku v Novém Hrozenkově, kde pečují i o ležící pacienty. Seznámili jsme se s pomůckami, které se používají při koupání a hygieně pacientů. Přímo v koupelně
jsme si mohli zkusit ovládání různých druhů sedaček a hlavně způsoby přemísťování nemocného z vozíku do vany a zase zpět. Dále jsme si mohli vyzkoušet různé
druhy chodítek a jejich ovládání. Také nás pracovnice Charity seznámily s dalšími
pomůckami, jako jsou různé podložky proti proleženinám a při inkontinenci. Obě
instruktáže byly velmi profesionálně připravené, mohli jsme si způsoby ošetřování zkusit na ochotných figurantkách. Hlavním přínosem těchto školení je odborná pomoc, jak s nemocným zacházet, abychom neublížili jemu ani sobě. Také
jsme měli možnost nahlédnout do katalogů se zdravotními pomůckami. Všechny
pracovnice Charity jsou velmi milé, ochotné, opravdové odbornice ve své profesi.
Také prostředí Domečku je velmi příjemné s domácí atmosférou. Chci poděkovat
za tuto náročnou práci, kterou dělají ve svém volném čase, a popřát jim hodně
síly a zdraví.
Libuše Sklenářová, účastnice setkání

Cílová skupina klientů
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 16let do 65let.
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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„CESTA ZA KVALITNÍM ŽIVOTEM SENIORŮ NA VALAŠSKU“
V březnu, skoro po pěti letech od podání žádosti o grant z Programu Švýcarsko –
české nadace partnerství, z projektu s názvem „Cesta za kvalitním životem seniorů
na Valašsku“ postupně začala firma SIMCAR, která zvítězila ve výběrovém řízení,
přivážet první vozy značky Suzuki – S – Cross. Více o projektu se dočtěte na dalších
stránkách naší VZ.
Ing. Danuše Martinková, ředitelka

DLOUHO OČEKÁVANÝ DEN
Konečně je tu dlouho očekávaný den, slavnostní předávání nových aut. Pan Černý
z firmy „Simcar“ z Fryštáku nám všem ukázal, jak o auta pečovat, co které tlačítko
znamená, jak správně jezdit, řadit a podobně. Ne všechny jsme měly to štěstí si po
první projížďce rovnou sednout do auta a odjet s ním domů.
Mne to štěstí potkalo o několik dní později. Byla jsem nadšená, ale jen do té doby,
než jsem chtěla nastartovat – kde je ta dírka pro klíč? Vzpomněla jsem si, co říkal
pan Černý: „Klíč musíte mít u sebe!“ – Aha, tady je tlačítko. Nadšení se změnilo
v obavu. Jak to zvládnu, auto je větší, co když to někde nabourám nebo někdo do
mě? U obchodu jsem parkovala tam, kde nebyla žádná auta, až na konci parkoviště. Zdárně jsem dojela domů. Kam zaparkuju? Před domem, tam vidím z okna.
Co když přijde bouřka a vítr, jsou tam stromy, spadne z nich větev? Tam ne. Do
dvora vůbec, je tam pes a jeho drápky. Tak za dům, nejsou tam žádné stromy ani
jiné nebezpečí. Před spaním se mě manžel ještě zeptal: „Zamkla sis auto, aby ti
ho někdo neukradl?“ Celou noc jsem nespala. Několikrát jsem se byla podívat,
jestli tam je. A když zaštěkal pes, už jsem byla v okně. Druhý den mě paní vedoucí
ujistila, že jsou auta pojištěná. Teď už spím lépe, ale občas si vzpomenu na první
noc s novým autem. Jsme moc rádi, že je máme. Jsou to auta do terénu, přispěly
ke zkvalitnění naší práce. Lépe se dostaneme i do odlehlých míst našich „rajonů“,
zvláště v zimě, a cítíme se v nich bezpečně. Mají také různé doplňky, například
vyhřívání sedadla. Na to jsem přišla v létě, když bylo 30°C, omylem jsem zmačkla
tlačítko. Bylo vedro a já myslela, že je pokažená klimatizace. Jsme moc rádi, že
autíčka máme, a moc děkujeme těm, kteří se o to přičinili.
Anna Kovaříková, pečovatelka
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Umírání je přirozenou součástí života. Zároveň je to ale náročné období
jak pro umírajícího, tak i pro jeho nejbližší.

DOMA - DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
Naše Charita v roce 2015 zavedla novou službu domácí hospicové péče DOMA.
Jejím cílem není primárně vyléčení pacienta či prodloužení života, ale prevence
a zmírnění bolesti a dalších tělesných i duševních strádání, zachování pacientovy
důstojnosti a podpora jeho blízkých. Užívá týmového přístupu, aby zajistila potřeby klientů a jejich rodin, včetně doprovázení pozůstalých, pokud je to indikováno.
Vychází důsledně z individuálních potřeb a přání klientů, respektuje jejich hodnotové priority a chrání právo klienta na sebeurčení. Zdůrazňuje význam rodiny
a nejbližších přátel nemocných, nevytrhává nemocné z jejich přirozených sociálních vazeb, ale umožňuje jim, aby poslední období života prožili v důstojném
a vlídném prostředí a ve společnosti svých blízkých.
Nedílnou součástí týmu je sociální pracovník, který v domácí hospicové péči je
v prvé řadě poradce v psychosociálním kontextu. V druhé řadě pak je sociální
pracovník vnímán jako člen týmu, kdy jeho hlavním zájmem se stává především
zmapování vztahů a potřeb umírajícího, a to se zvláštním zřetelem k osobě, či osobám pečujícím o umírajícího. Sociální pracovník v domácí hospicové péči je koordinátor a zajišťovatel sociálních a psychických potřeb nemocných i jejich blízkých,
včetně intervence v rámci širší rodiny.
Téma umírání a smrti není pro mnoho lidí nijak přitažlivé, spíše odstrašující a bolestivé. Je to téma, o kterém lidé neradi mluví, kterého se obávají a spojují si jej jen
s bolestí a strachem. Na opačném konci života pracovníci domácí hospicové péče
pomáhají ulehčit přechod z tohoto světa do nové dimenze, ať už ji nazveme jakkoli.
V domácí hospicové péči si nestavíme nereálné cíle jako uzdravení, našim cílem
je doprovázení klienta, jeho rodiny a blízkých, kdy díky svým znalostem a zkušenostem máme hodně co nabídnout, můžeme pomoci k přechodu z pocitu smutku
a deprese k vyrovnání se s danou situací, k pokojnému přijetí toho, co život dává
i bere, ke zlepšení rodinných vztahů, k naplnění posledních dní života opravdovým
životem. Výhodou domácí péče oproti péči institucionalizované jsou zásadní. Je
zde větší předpoklad, že v domácí péči budou lépe naplněny klientovy psychické,
sociální i duchovní potřeby. V prostředí blízkých lidí jsou rovněž lepší předpoklady pro zachování integrity a důstojnosti člověka, blízcí vytváří zázemí a poskytují
emocionální oporu, klient si může také zachovat svou roli v rámci rodiny.
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Jak bylo výše popsáno, předpokládá se spolupráce rodiny, ale naší první klientkou
byla paní žijící sama, bez přímé pomoci rodiny, ale přející si dožít svůj život doma.
Po poradě celého týmu bylo dohodnuto, že se pokusíme jí toto přání splnit. V počátečních měsících byla potřebná pouze pomoc moje, jako sociální pracovnice.
Postupně jsme společně procházely obdobím přijetí zprávy o diagnóze, smířením
a vyřešením nezbytných osobních věcí.
Bylo to půl roku na jedné straně náročné práce, na straně druhé pro mne velmi poučné. Paní byla velmi moudrá žena, do posledních chvil zajímající se o dění
kolem sebe. Poznala jsem člověka, který se zajímal i ve své těžké životní situaci
o druhé. Měla jsem možnost poznat člověka, od kterého jsem se i já hodně naučila. Vždy se mne ptala, co je u nás nového, co je u mne osobně nové. Paní jsem po
celou tu dobu neslyšela si postesknout. V posledních dnech pak byla potřebná již
pravidelná a intenzivní pomoc našich zdravotních sestřiček a naše paní Jarmila nakonec vydechla naposledy v rukou své milované pečovatelky doma, jak si to přála.
Eva Slováčková, sociální pracovnice DOMA
DOMA – Domácí hospicová péče
Zdravotní sestra
Sociální pracovník
Adresa:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
E-mail:

Jarmila Škarpová
Eva Slováčková
Karolinka, Nábřežní 175
571 410 087
737 572 190, 728 324 494
jarmila.skarpova@nhrozenkov.charita.cz
eva.slovackova@nhrozenkov.charita.cz

Posláním Domácí hospicové péče Charity Nový Hrozenkov je pomoci nemocnému a jeho rodině tuto situaci zvládnout a umožnit nemocnému strávit poslední
období života v jeho domácím prostředí v kruhu blízkých. Důležitou součástí je
také doprovázení pozůstalých.
Poskytujeme zdravotní, sociální a duchovní péči a pomoc těžce nemocným, umírajícím a jejich rodinám v domácím prostředí.
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Multidisciplinární tým poskytující péči a pomoc:
• sociální pracovník, zdravotní sestry, pečovatelky, osobní asistenti, pastorační
asistent, dobrovolníci
Spolupracujeme s:
• praktickými lékaři, odborným lékařem – specialistou na léčbu bolesti, duchovními, psychologem
•
•

Zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pro klienta je
tak péče bezplatná
Sociální služby jsou hrazeny klientem dle ceníku pečovatelské služby nebo
služby osobní asistence – 125 Kč/hod.

KVĚTEN / 2015
S novými prostorami byla zaregistrována v květnu nově i sociální služba

LÁVKA – SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Vedoucí SR Lávka:
Adresa:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Počet uživatelů:
Počet intervencí:
Celkový čas poskytnutých intervencí:
Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

Marcela Cholevíková,DiS.
Karolinka, Nábřežní 175
571 410 087
733 685 408
marcela.cholevikova@nhrozenkov.charita.cz
5
63
70
299 924 Kč
-13 019 Kč

Poslání
Posláním Sociální rehabilitace je pomáhat lidem žít plnohodnotný život, i když
následky nemoci zůstanou už napořád. Snažíme se o nácvik dovedností nutných
v každodenním životě. Doprovázíme na místa, kde je to potřeba. Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím.
Cílová skupina
Služba je určena dospělým lidem a seniorům s duševním onemocněním, mentálním postižení. Často od nás můžete slyšet, že poskytujeme služby těm nejpotřebnějším. Jak se to vlastně i od Charity očekává. Kdo je to ten nejpotřebnější?
V očích každého z nás to může být pokaždé někdo jiný. Shoda názoru by byla asi
těžká. Pokud nám chybí zdraví a k tomu ještě i zázemí, jako je partner, rodina, blízcí
přátelé, zaměstnání…tak to už se člověku žije opravdu těžce. Sociální rehabilitace je
tu právě pro tyto lidi. Dochází k nám mladý muž, který je momentálně bez práce,
s rodinou se nestýká a žije sám na ubytovně. Víc jak před rokem měl úraz na kole
a zlomil i obě ruce, do kterých mu museli dát dráty a šrouby. Už toho bylo na něj
opravdu hodně a tak se obrátil o pomoc na naši službu. Spolu se snažíme řešit
nástrahy, které mu život přináší. Hledat naději a povzbuzení. Vidět cestu životem,
která bude pro něj a po které bude mít sílu jít.
Marcela Cholevíková, DiS.,vedoucí
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JIŘÍ HELÁN V NOVÉM HROZENKOVĚ
V pátečním podvečeru 15. května jsme měli možnost se zúčastnit dalšího z řady
koncertů pořádaných Charitou Nový Hrozenkov pro veřejnost. Po loňských setkáních s Josefem Zímou a Hradišťanem naše pozvání tentokrát přijal pan Jiří Helán,
dlouholetý zpěvák souborů Moravanka a Moravěnka. Denní stacionář Slunečnice uspořádal jeho vystoupení k Mezinárodnímu dni rodiny, který připadl právě
na 15. květen. Jiří Helán nás se svými čtyřmi kolegy provezl pomyslným vlakem
z jihu Moravy až k nám na Valašsko a zpíval písničky z míst, kterými jsme „projížděli“. A protože mají i širší muzikantský záběr, zahráli také blok z populárních písní
60. a 70. let. Všechno, co hráli, jsme znali, a tak jsme brzo zpívali s nimi. Pan Helán
mezi slokami bral do kola ženy z obecenstva a diváci se postupně i roztancovali.
Vystoupení mělo záměr udělat pro lidi pohodu, a ta tu opravdu byla. Přispěly k ní
i koláče nachystané na stolech, k nimž si lidé objednávali víno a na co kdo měl
chuť. Takže když se na konci Jiří Helán zeptal „Tak byla pohoda?“, mohlo obecenstvo upřímně zvolat „Ano!“ a „Byla!“
Ing. Dana Žáková
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…Na domečku máme moc šikovnou sociální pracovnici, která pořád něco se seniory plánuje. Proto stojí za to si přečíst, jak se jim jeden plán podařil uskutečnit….
„Plníme přání seniorům“ je iniciativa společnosti Sodexo, která se ve spolupráci se
svými partnery, Diakonií ČCE a Asociací poskytovatelů sociálních služeb a projektu
SenSen (Senzační senioři) nadace Charty 77/Konta Bariéry snaží podporovat aktivní
stáří a naplňuje tužby a sny seniorů. Cílem programu je zlepšování kvality každodenního života seniorů prostřednictvím plnění jejich přání, boj proti předsudkům, které
má společnost vůči starší generaci a také snaha inspirovat samotné seniory, aby stále
přemýšleli o svých snech a přáních a sami se pro jejich splnění snažili něco udělat.
Jak to probíhalo?
Zprvu jsme si vybrali a sepsali přání:
„Pohybový léčebný přístroj“
Jsme malý charitní „Domeček“ na Valašsku. Pohyb znamenal pro naše obyvatele v minulosti přirozenou součást jejich života. Jak říká paní M.V.: „od Nás bylo všade daleko,
do školy, pásť krávy, nakůpiť nebo do kostela a furt sa chodilo pěšky“. Nyní u nás žijí,
např. hospodyně ze statku, cukrářka, zahradník, cestovatel, milovník cyklistiky a turistiky… I Ti, kteří už jsou ve svém pohybu omezení, touží po samostatnosti. Pohyb vede
ke zdraví. Naši obyvatelé by si proto přáli léčebný přístroj Motomed, který by aktivně
podporoval pohyb nejen nohou, ale i rukou a pomohl jim k dobrému pocitu“
Z přihlášených účastníků bylo vybráno jen 30 přání, která byla uveřejněna na
webových stránkách. Finanční limit pro přání, které mohlo být splněno bylo
80.000 Kč. Ke každému zveřejněnému přání byl uveden i podrobný rozpočet
a informace o tom, kolik je třeba získat finančních prostředků. Dárce si v průběhu sbírky, které začala 15. 4. 2015, mohl vybrat přání, které je mu blízké
a přispět na něj libovolnou částkou. Darovaná částku šla do sbírky vložit buď
převodem na bankovní účet, nebo prostřednictvím kreditní karty. Stav konta
bude průběžně aktualizován online. Každý příspěvek od dárce byl automaticky zdvojnásoben společností Sodexo.
Sodexo přidalo ke každému vkladu stejnou částku. Přispějete-li na přání
100 Kč, Sodexo automaticky vložilo dalších 100 Kč a celkový příspěvek na
přání byl dvojnásobný. Ve chvíli, kdy bylo na přání získáno dostatek prostředků, může být splněno. Veřejná sbírka byla otevřená do 30. 6. 2015.
Projekt plníme přání seniorům má za cíl plnit přání a sny seniorům, které by
jinak nemohly být naplněny.
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„Zůstat v pohybu“
Dům pokojného stáří, Nový Hrozenkov. Na dědině se člověk za život pěšky něco
nachodí. Není divu, když mu pak ve stáří, kdy se nemůže procházet po kopcích,
pohyb chybí. Senioři z Domečku na Valašsku byli zvyklí cestovat po svých nebo na
kole celý život. Na stará kolena, která je už po valašských stezkách neunesou, by si
proto přáli alespoň cvičení. K tomu jim skvěle poslouží pohybový léčebný přístroj
Motren, rehabilitační zařízení, které procvičuje svalstvo a motoriku nohou i rukou,
nejen pro skvělý pocit, ale i pro zdraví.
Léčebný přístroj Motren Duo 2
dar od Sodexa
79 255Kč (jen přístroj)
fixace nártů, fixace vozíků proti převrácení, nastavitelné lýtkové úchyty, fixace rukou návleky, doprava a instalace přístroje
celková částka 89 903 Kč
Na přání přispěli:
Alena Dorňáková, Alžběta Malíková, Lenka Blahová, manyra.cz
Martin, NEXTUP s.r.o., Orságová, Pavel, Vašík T., Veronika, WEBCOM a. s., p.Černotová a anonymní dárci
Bc. Dana Haferníková, sociální pracovnice DPS
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SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL PRO CHARITU NOVÝ HROZENKOV
Již řadu let jsme žádali u firmy Kompakt o dodání „sociálního automobilu“. A dočkali jsme se. Co si pod tímto názvem „ sociální automobil“ můžete představit?
a komu bude sloužit? Jde o automobil, určený pro sociální služby, který je zakoupen z finančních příspěvků místních i vzdálenějších firem. O jaké firmy jde si můžete přečíst přímo na automobilu. Je totiž celý polepen logy jejich jednotlivých
zástupců. Určen bude v současné době pro Dům pokojného stáří v Novém Hrozenkově a Víceúčelový charitní dům v Halenkově, jak pro dovoz obědů, tak také
pro odvoz obyvatel k lékaři, případně za jiným účelem.
Slavnostní předání proběhlo ve čtvrtek 25. 6. 2015 u Víceúčelového charitního
domu v Halenkově, za účasti zástupce firmy Kompakt přímo z Poděbrad, kde firma sídlí, a dále zástupců firmy Kompakt za regiony Valašské Meziříčí, Rožnov pod
Radhoštěm a Frenštát, kterým tímto děkuji za jejich pomoc při získávání darů.
Mezi vzácné hosty patřil pan Ing. Dalibor Krpenský, prokurista firmy Austin
Powder – jeden z dárců a náš dlouholetý podporovatel, paní starostka
Bc. Stanislava Špruncová z Nového Hrozenkova a pan starosta z Halenkova,
Ing. Jiří Lušovský.
Na šťastnou cestu nám automobil požehnal pan farář Mgr. Miroslaw Lukasiewicz.
Slavnostní setkání proběhlo v příjemném prostředí Denního stacionáře Slunečnice.
A které loga firem můžete na autě vidět.
Ing. D. Martinková, ředitelka
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Společně s obyvateli domova tráví společné chvíle také uživatelé odlehčovací
služby

VÍCEÚČELOVÝ CHARITNÍ DŮM (VCHD)- ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Vedoucí OS:
Adresa:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Kapacita OS:
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
3
29
1 324 410 Kč
193 277 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.

NEBOJME SE „BÝT RODINOU“.
Každý člověk prožívá ve svém životě radosti, ale nevyhnou se mu ani různé problémy a bohužel i nemoci. Je velmi důležité mít v tomto období kolem sebe někoho, kdo vás podrží. Většinou to bývá rodina a nejbližší přátelé. Jsme velmi rádi, že
podobnou pomoc mohou nabídnout i naše charitní služby.
Obrátila se na nás paní: “Maminka prodělala těžkou nemoc a čeká ji ještě další
náročné doléčování a nemohla by se už postarat o tatínka, který je v nemocnici po
složité operaci. Až do teď byli schopni žít spolu v domku sami, ale dál to chvíli nebude možné.“ Po důkladném, společném rozebrání situace, jsme jim nabídli pro
tatínka Odlehčovací službu, kterou přijali. Tak jsme mohli „nakouknout“ do života
dvou krásných lidí. Poznávali jsme opravdový vztah, kdy jeden umenšuje svoje
problémy a bolesti a povzbuzuje toho druhého. Zdravotní stav pána se zlepšil jen
zdánlivě, takže naši službu využil během roku ještě několikrát. Bylo pro něj velmi
důležité, že nemusel opustit domov trvale a i při pobytech u nás odcházel domů
alespoň na část víkendu, kdy se u nich scházela rodina.
Postupně jsme se toho dozvěděli spoustu o něm, jeho zálibách i jeho nejbližších
a stali jsme se jeho „širší rodinou“. Vždycky nás ale něčím překvapil. Tak třeba
mohli návštěvníci našeho „Domečku“ uvidět, jak na zahradě, vedle lidí na vozíčcích a lavičkách leží jeden pán na trávě a spokojeně se usmívá. Jindy nás ohromil
„děkovným proslovem“, za který by se nemusel stydět žádný politik.
Zdravotní stav pána se bohužel horšil, takže jsme byli doslova v nepřetržitém kontaktu s rodinou, abychom konzultovali potřebnou péči a návštěvy praktického
lékaře. Věděli jsme, jak jsou rodina a domov pro něho důležité, takže jsme jim
doporučili, i když jeho stav byl vážný, aby si jej opět v sobotu odvezli domů.
Tak se stalo, že po příjezdu domů, kdy u něho byli jeho nejbližší a on byl tam, kde
to měl nejraději, v klidu odešel z tohoto světa. Když vám někdo dá důvěru a pozve
vás, abyste s ním šli tak důvěrně, třeba jenom kousek života, nebojte se „být jeho
rodinou“, aby ta společná cesta měla smysl…
Marie Surá

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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…již řadu let jsou u nás v některých farnostech kněží z řádu VERBISTů

KDO JSOU VERBISTÉ?
Jak vznikl tento řád? Na tyto otázky nám přišel ve středu 29. 7. 2015 do Denního stacionáře Slunečnice dát odpověď Tomáš Baleja, verbista, student teologie
v Bratislavě. Ve farnosti Nový Hrozenkov absolvoval roční pastorační praxi, která je
u verbistů po třech letech studia povinná. Po této praxi čekají Tomáše další tři roky
studia, po kterých bude vysvěcen na kněze. Dozvěděli jsme se zajímavou historii
vzniku verbistů. Jejich první řeholní
dům byl přestavěn ze starého hostince v holandské obci Steyl, nedaleko německých hranic v roce 1875. O zakladateli Arnoldu Janssenovi se říkalo, že je buď
blázen nebo světec (byl svatořečen v roce 2003). Verbisté (Societas Verbi Divini,
tj. Společnost Božího slova) jsou misijní řeholní společnost. Pracují v 65 zemích
světa, jako kněží a bratři zasvěcují celý svůj život hlásání evangelia a tomu, aby
ve světě mezi lidmi byla přítomná Boží láska. Tomáš Baleja nám po promítnutí
prezentace dal prostor pro dotazy a pověděl nám i několik zajímavostí o řeholní
společnosti a misiích.
Marie Fedorová, pastorační asistentka
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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
159
7191
2 192 523 Kč
- 29 681 Kč

Neoddělitelnou součástí charitních služeb v terénu je ošetřovatelská péče, která
je prováděna na základě ordinace praktického lékaře nebo lékaře při propuštění
z nemocnice. Výkony jsou hrazeny pojišťovnou, vykonávají je sestry, které vlastní
registraci odborné způsobilosti k práci bez odborného dohledu, vydanou Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Jak a v čem charitní ošetřovatelská služba /domácí zdravotní péče/ pomáhá?
Domácí zdravotní péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného
člověka a zajištění klidného umírání a smrti. Slovo domácí v názvu napovídá, že
všechno jmenované se děje v domácím prostředí nemocného. Nečastější výkony,
které naše zdravotní sestry provádějí jsou převazy ran, ošetřovatelská rehabilitace, aplikace injekcí, odběry biologického materiálu, nácvik a zaučení aplikace inzulinu, ošetřování stomií. Důležitou součástí Domácí zdravotní péče je péče paliativní = ošetřovatelská péče o těžce nemocné a umírající pacienty.
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VÝLET NA KOHÚTKU SE SLUNEČNICÍ

„CESTA ZA KVALITNÍM ŽIVOTEM SENIORŮ NA VALAŠSKU“

Středeční den 26. srpna se pro Denní stacionář Slunečnice stal dnem výjimečným.
Naplánován byl výlet na Kohútku, na jeden z významných vrcholů hřebene Javorníků. Sešlo se nás více, což přálo dobré náladě celého výletu, stejně jako modrá
obloha, která předvídala čistou viditelnost. V 9:30 jsme se všichni společně vydali
dosáhnout tohoto vrcholu. Po příjezdu na místo vedly naše kroky do místního
Česko-slovenského informačního centra, kde se konala výstava obrazů malíře Josefa Bartoloměje Krále. První výhledy se nám otevřely z terasy tohoto infocentra,
a to směrem na slovenskou stranu - na Martinské hole a Strážovské vrchy.
Viditelnost byla výborná, proto jsme se rozhodli pokračovat dále do vyhlídkového místa s posezením na stranu druhou. Otevřely se nám tak výhledy na kopce
lemující tok řeky Bečvy přes Vsetínské vrchy až po dominantu Moravskoslezských
Beskyd – Lysou Horu s nadmořskou výškou 1 323 m n.m.
Na krásu výhledu jsme byli připraveni a prostřídali se tak u pohledu přes dalekohledy. S dalekými rozhledy jsme posvačili, odpočinuli a celý výlet zakončili posezením v místní restauraci při kávě a popovídáním si.
Mgr. Ludmila Heriánová, vedoucí denního stacionáře Slunečnice

Ve čtvrtek 24. 9. 2015 se konala Slavnostní konference k projektu „Cesta za kvalitním životem seniorů na Valašsku“, kterou pořádal příjemce projektu – Charita
Svaté rodiny Nový Hrozenkov s partnery projektu – Charitou Vsetín, Charitou Valašské Meziříčí a Diakonií Valašské Meziříčí. V příjemné podzimní atmosféře jsme
se setkali v Lidovém domě v Novém Hrozenkově a našimi hosty. Byli všichni, kteří
náš projekt provázejí od jeho vzniku, v jeho průběhu, a jsou také spojeni se zaměřením projektu na terénní a ambulantní služby, nebo nás podporují.
Na úvod konference se slova zhostili David Stoklasa z kanceláře Programu švýcarsko-české spolupráce při Velvyslanectví Švýcarské konfederace v Praze a Tereza
Vavrečková - zástupkyně ředitelky odboru Mezinárodních vztahů MFCR.
Velmi milým hostem byla také paní režisérka Ljuba Václavová, která v roce 2001
natočila dokument do Charitě Nový Hrozenkov „ Jak neztratit domov ani ve stáří“
a přispěla tak k šíření jejího dobrého jména.
Dále byl prezentován průběh projektu a své místo měly na konferenci i jednotlivé organizace zapojené do projektu, které stručně charakterizovaly svou historii
a činnosti, kterým se věnují.
Dalším z bodů konference, a bezesporu tím nejdůležitějším, byla prezentace
aktivit projektu, která přítomné seznámila s úspěchy, mezi které patří vybavení
organizací rehabilitačními a kompenzačními pomůckami, které ulehčí práci jak
pracovníkům, tak i rodinným příslušníkům, aby služby mohly být poskytovány
co nejlépe. Projekt také vybavil zázemí poskytovatelů novým nábytkem, batohy a elektronikou. Pracovníci se zdokonalili v nových metodách, mezi které patří
techniky bazální stimulace, reminiscenční terapie a alternativní a augmentativní
komunikace. Pracovníci měli také díky projektu možnost vycestovat do švýcarských organizací a mohli jsme se tak s hosty podělit o dobrou praxi a nové podněty. Projekt je ve svém zaměření unikátní jak svými cíli, tak i finanční podporou
a nejdůležitější aktivitou tak byl nákup nového vozového parku, který zahrnoval
27 automobilů 4x4, pickup a minibus a kola. Navíc se těšíme na dodání vysokokapacitních vozů a mopedu. Pozvání na konferenci přijala i Charita Ostrava, která
přítomným ukázala svůj projekt podpořený z Programu Švýcarsko - české spolupráce.
Pro nás velmi vzácným hostem byla paní režisérka Ljuba Václavová, která v roce
2001 natočila dokument o Charitě Nový Hrozenkov „Jak neztratit domov ani ve
stáří“ a přispěla tak k šíření jejího dobrého jména.
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Příjemně strávený čas při kávě a voňavých koláčcích doprovázela cimbálová muzika Kotula a soubor Ostrévka. Čas utekl jako voda a závěr konference patřil velkému okamžiku, na který jsme všichni moc čekali – došlo na slavnostní žehnání
vozů před kostelem sv. Jana Křtitele v Novém Hrozenkově, kde nás mimo krásných
nových vozů čekala i veřejnost, která tuto chvíli prožila s námi.
Mgr. Lenka Vráželová, administrátorka projektu
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Naše tradiční podzimní pouť, tentokrát směr….

ŠTÍPA, TEČOVICE A MALENOVICE
Charita Nový Hrozenkov si za cíl letošní podzimní poutě zvolila tři místa - Štípu,
Tečovice a Malenovice. V poslední zářijový den letošního roku jsme tedy vyrazili
a jako první jsme navštívili mariánské poutní místo Štípu. Místní průvodce nám
popovídal o historii tohoto místa, které poutníci navštěvují už od 14. století. Zásadní historický vliv na stavbu současného kostela měla Lukrecie Nekešová z Landeku, manželka Albrechta z Valdštejna, která zemřela na
vsetínském zámku. Před svou smrtí zavázala svého manžela, aby ve Štípě vybudoval velký kostel a přenesl do něj ze starého kostelíka sošku Panny Marie Štípské
a aby při kostele vybudoval také klášter. Albrecht její přání vyplnil a v roce 1616
byl posvěcen základní kámen. Nový chrám byl ale dokončen a slavnostně posvěcen až v roce 1765. V současné době ve štípském kostele probíhají opravy,
ve středu kostela je ještě lešení. Mše sv. byla sloužena v presbytáři v blízkosti
oltáře a milostné sošky Panny Marie Štípské. Sloužil ji současný farář ve Štípě
P. František Sedláček. Ten také doplnil výklad průvodce a ukázal nám i kapli sv.
Eliáše. Odcházeli jsme obohaceni o spoustu zajímavých informací a duchovně povzbuzeni.
Přesunuli jsme se na oběd do Štípského šenku a po obědě vyrazili za druhým cílem
naší poutě – Tečovic. Tam na nás čekal P. Waldemar Grieger, SVD, farář ve Zlíně –
Malenovicích, pod jehož správu filiální kostel sv. Jakuba spadá. Od P. Waldemara
jsme se dozvěděli, že kostel pochází z doby přibližně kolem r. 1260 a je nejstarší
architektonickou památkou na Zlínsku. Kostel byl postaven v románském slohu,
později byl přestavěn nejdříve goticky a později i barokně. Má 1,2 m silné zdi.
Fresky, které čekají na opravu, jsou ze 14. století. V kostele jsou i v současné době
pravidelně slouženy mše sv. Po prohlídce této chráněné kulturní památky jsme se
přesunuli na faru do Malenovic, kam nás P. Waldemar pozval na kávu. V sále pro
nás bylo připraveno pohoštění, u kterého nás P. Waldemar informoval o aktivitách, které v jeho farnosti probíhají. Bylo to velmi milé posezení a krásná sladká
tečka za celým dnem.
Marie Fedorová, pastorační asistentka
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ŘÍJEN / 2015

PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH A REHABILITAČNÍCH POMŮCEK
V průběhu celého roku bylo podepsáno 156 smluv o výpůjčce
Náklady na činnost střediska činily: 193 835 Kč
Výsledek hospodaření:
12 334 Kč
Vedoucí:
Jarmila Škarpová
Půjčující:
Petr Čech

Postní almužna
I v roce 2015 se díky Postní almužně, která probíhala v našich farnostech, sešly
finanční prostředky, které jsme využily na přímou pomoc potřebným. Částka
23 527 Kč byla rozdělena na pomoc rodině, kde těžce onemocněl otec, přispěli
jsme osobě s kombinovaným postižením na nákup el. vozíku a na zakoupení rehabilitační pomůcky osobě s tělesným postižením.
Marie Fedorová, pastorační asistentka
Podpora zřizovatele
•
Arcibiskupství olomoucké hradí platy pastoračních asistentů, což v Charitách
Arcidiecéze olomoucké činí 5 mil. Kč.
•
Postní almužna v hodnotě 23 527 Kč.jsou prostředky, které si věřící z farností,
ve kterých Charita působí, během postní doby odřekli a předali Charitě pro
přímou pomoc sociálně slabým spoluobčanům.
•
Výtěžek z tříkrálové sbírky (TKS) v Charitě Nový Hrozenkov, který činil
549 345 Kč Sbírka je sice veřejná, ale uskutečňuje se z nařízení olomouckého
arcibiskupa a je možné ji provést jen díky množství dobrovolníků, kteří jsou
převážně z příslušníků Římskokatolické církve.
•
Z TKS byla poskytnuta Charitě Nový Hrozenkov půjčka pro překlenutí ¼ 2013,
než byly poskytnuty finanční prostředky daňových poplatníků prostřednictvím MPSV a Kraje.
•
Z TKS je vytvořen krizový fond, který je poskytnut jako nenávratná půjčka tam,
kde hrozí skončení některé služby z důvodů odmítnutí financování MPSV a Kraje.
V našem případě se jednalo v poslední době např. o činnost Denního stacionáře.
•
Benefity získané z titulu evidované právní osoby, zřízené církví (levnější energie, apod.)
•
Příležitostné akce ve farnostech (sbírky šatstva, adventní věnce aj.)
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LISTOPAD / 2015
…tento měsíc máme tak nějak spojený se vzpomínkami.

DUŠIČKOVÉ VZPOMÍNÁNÍ
Je všeobecně známé, že začátek listopadu je čas „vzpomínací“. Napomáhá tomu
hned několik věcí, venku začíná být sychravo, nevlídno a je brzy tma, je víc času
se do vzpomínek ponořit. Hlavní příčinou „všeobecného vzpomínání“ je svátek,
Památka zesnulých, který má v podtextu - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.
I u nás, v Charitě v Novém Hrozenkově, společně vzpomínáme na naše klienty,
s kterými jsme se během roku, vlastně spíš během působení Charity, rozloučili.
Už druhým rokem je s tímto úmyslem sloužena mše svatá v kostele v Novém Hrozenkově, kde se scházejí pracovníci a klienti všech služeb, jejich rodiny a přátelé.
Letos mohli klienti z Domu pokojného stáří vyzkoušet k přepravě nový autobus,
proto se nekonalo složité přemisťování z vozíků do aut a zpět a všechno se zjednodušilo. Otce Marka mají všichni naši „staříčci“ moc rádi a těší se na jeho povzbuzení a on nezklamal ani tentokrát. Všichni zjistili, že být starý je vlastně báječné
a nějaká těžkost je úplně v pořádku, protože potom už nás čeká přímo nebe.
Nás, „chariťáky“, také potěšila jeho definice Charity. Charita = poslední zastávka
před nebem. Takže přeju všem sloužícím v této „poslední zastávce“, ať odlesk
Nebe je v každém z nás.
Marie Surá, vedoucí Domu pokojného stáří

49

PROSINEC / 2015

ADVENTNÍ KONCERT

PROSINEC / 2015

ADVENT NA „DOMEČCÍCH“

Tradice adventních koncertů láká každý rok na zajímavý program řadu posluchačů. O co tentokrát přišli ti, kteří zůstali doma?
V sobotu 5. prosince proběhl ve stále novotou zářícím prostředí chrámu sv. Jana
Křtitele v Novém Hrozenkově Adventní koncert naší Charity. Pozvání k vystoupení
přijalo dámské citerové trio Citrium.
Začátek večera byl spojen nejdříve s krátkým aktem představení a ocenění dlouholetých pracovníků Charity Nový Hrozenkov. Poté již jsme se zaposlouchali do
hudebního vystoupení Citria. Vyslechli jsme skladby různých žánrů, kdy při některých byla citera doprovázena také houslemi. Jak se ukázalo, nikdo z přítomných
posluchačů ještě „živou“ citeru neviděl a ani neslyšel. Po koncertě si zájemci mohli
tyto, dnes už neobvyklé, nástroje prohlédnout zblízka a i se o nich více dozvědět.
Kostel byl posluchači téměř zaplněn. Jeho účastníci na dobrovolném vstupném
darovali Charitě 12 640 korun, které byly použity na opravy Domu pokojného stáří. Děkujeme ještě jednou za jejich dary a hudebnicím z Citria za překrásný kulturní zážitek.
Ing. Dana Žáková
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PROSINEC / 2015

ADVENT
Vzpomínáte si na čas, kdy jste byli zamilovaní? Na to, jak jste se těšili na schůzku,
když jste věděli, že váš milý už brzy přijede? A jak jste se na tu schůzku pečlivě
připravovali? Kéž bychom se tak těšili a pečlivě připravovali na příchod Pána Ježíše o Vánocích. My se můžeme na setkání s Ním připravovat s důvěrou, protože
Pán Ježíš přijde v podobě malého, bezbranného dítěte. O Vánocích přijde na svět
Láska sama. Advent je čas, kdy se na toto setkání připravujeme. Liška, v půvabné
knížce Malý princ od A. de Saint-Exuperyho, vybízí prince k tomu, aby přicházel
vždy ve stejnou dobu, ona tak bude moct před jejich setkáním vyzdobit své srdce.
Zkusme si i my v adventu vyzdobit své srdce, aby se v něm mohla narodit Láska.
Krásné Vánoce.
Marie Fedorová, pastorační asistentka

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkujeme všem, kteří nám v průběhu celého roku pomáhali vytvářet
podmínky pro poskytování sociálních i zdravotních služeb potřebným.
Finanční dary
Jednotlivci
Bukovjanová Franiška, Černotová Marie, Hass Jakub, Hlaváčová Marie, Hnátek Zdeněk,
Holečková Hana, Ing., Janík Josef, Janušová Božena, Juráková Marie, Kaloušová Sylvie,
Kalus Jaroslav, p. Kantor, Koňaříková Anastázie, p. Kopecká, p. Labaj, Maňák Antonín,
Minarčíková Anna, Orságová Marie, Pončíková Anna, Sklářová Jiřina, Šauerová Anna,
p. Šimková, Tydlačka Ivo, Valíčková Eliška, Vonka Petr, Ing., Vrážel Libor, Ing.
Anonymní dárci
Adventní koncert; Účastníci zájezdu na Sv. Hostýn; Účastníci zájezdu do Štípy;
Účastníci koncertu J. Helána;
Firmy
Český červený kříž; Pepicentrum; Tovomarket; Heinrich Innovation s r.o.;
WOCO STV s r.o.; Simcar s r.o.; INDET SAFETY SYSTEMS a.s.; UNIVERZ Zlín s r.o.;
Věcné dary:
MVDr. Jiří Novosad, Sodexo Pass, TESCOMA, Vrážel Libor, Ing., Věra Kovaříková,
Petr Čech, Eva Karešová
Dary celkem:

Vánoční přání České spořitelny s reklamou Charity Nový Hrozenkov
Česká spořitelna byla v roce 2015 již druhým rokem našim velkým dárcem.
Finanční prostředky byly určeny na provoz služby Lávka - sociální rehabilitace,
která nebyla v roce 2015 zařazena do sítě sociálních služeb i přes zisk 85 bodů při
hodnocení parametrů KISSOS. Bylo to pro
nás velké povzbuzení, zvlášť, když víme,
že tato služba je v naší oblasti potřebná
a naši klienti jsou s naší prací spokojeni.
Ještě jednou velký dík.
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1 157 181 Kč

Úřadům státní správy
MPSV
Krajský úřad Zlín
Obecním úřadům
Hovězí
Velké Karlovice
Karolinka
Nový Hrozenkov
Halenkov
Huslenky
Zděchov

100 000 Kč
325 000 Kč
80 000 Kč
300 000 Kč
100 000 Kč
180 000 Kč
20 000 Kč
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HOSPODAŘENÍ

HOSPODAŘENÍ

A JAK JSME HOSPODAŘILI?
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HOSPODAŘENÍ
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PŘÍLOHA
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PŘÍLOHA

ZÁVĚR

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

„Nezáleží na tom, zda konáme velké nebo malé věci,
ohromující nebo nepatrné, ale jen na lásce,
s níž je provádíme.“

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.

Jan XXIII
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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

