„V setkání si uvědomuji, kým vlastně jsem. Vnímám v sobě ty stránky, které
mi byly až dosud skryty. Ožívá ve mně to, co dosud zůstávalo ve skrytosti
a co jsem zatím nedokázal žít. Setkání ve mně probouzí nový život.“
– Anselm Grün –

Setkání – tak běžná a každodenní okolnost. Vlastně celá naše charitní
práce je o setkávání: s lidmi, jež potřebují naši pomoc, s rodinami klientů,
s lékaři, odborníky, úředníky, sponzory, zaměstnanci navzájem… Každé toto
setkání nás obohacuje, naplňuje, utváří, ale také v nemalé míře ovlivňuje.
Zkusme se tedy společně podívat na rok 2016 nejen na základě čísel či vyúčtování, ale i prostřednictvím setkání, které se v Charitě Svaté rodiny Nový
Hrozenkov udály, či byly zprostředkovány…

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
šestnáctý rok dvacátého prvního století je za námi. Možná si někdo z vás
řekne, proč tak začínám? Není ale moc příležitostí, kdy se člověk může zastavit a obrátit na chvilku zpátky. Přemýšlet, co se událo za poslední rok,
za posledních dvanáct měsíců, za posledních 365 dní. Možná jsem si myslela, a se mnou i další, že s přibývajícími léty bude člověk klidnější, a vůbec
nám připadalo, že i doba s tím, jak je svobodnější společnost, bude vyrovnanější a vzájemně si budeme blíž. Všeho bychom měli také více na dosah, ale ten klid, dobré vztahy mezi lidmi a ohleduplnost stále chybí. I když
tyto problémy nemusíme v takové míře řešit v naší organizaci a myslím,
že i s ohledem na vzájemný respekt zde lidé, jak pracovníci, tak klienti, zůstávají, rozhodli jsme se posílit naše etické zásady chování tím, že zavedeme
do praxe Etický program Dekacert tak, jak jej zpracovala pro sociální oblast,
podle Desatera Božích přikázání, paní profesorka Dr. Elizabeth Jünemann
ze sousedního Německa. U nás tento kurz pořádá Institut DekaCert. S programem jsme se někteří seznámili již v úvodu roku, přímo prostřednictvím
paní prof. Jünemann. Pracovníci se pak začali s touto teorií, kterou mají
časem sami zavádět do praxe, seznamovat před Vánoci.
Člověk má vždy, pokud cítí, že není vše v pořádku, začít s obnovou u sebe
sama, tak doufám, že i my můžeme pomoci obnovit společnost, pokud začneme u naší organizace.
Ten šestnáctý rok však nebyl jen o Dekacertu, začaly další dva významné projekty, které nás snad také zdokonalí v profesionalitě a ještě více přiblíží k našim klientům a jejich pečovatelům. A při tom všem dál probíhaly
služby, kterými zajišťujeme komplexní pomoc seniorům, ale i dalším potřebným v naší oblasti. O tom i o aktivitách s tím souvisejících se dozvíte na
stránkách naší nové Výroční zprávy 2016.

ČAS: BOHATSTVÍ SLUŽEBNÍKŮ!
Služba charity je službou lásky, kterou nám „daroval“ sám Ježíš.
To on mezi nás přišel „sloužit“ a sloužil láskou.
Nejspíš každý z nás touží po tom – být šťastný. Ne každý ovšem tuší,
jaké je tajemství štěstí v životě. A přitom je to tak prosté: Naše štěstí jde
ruku v ruce se schopností sloužit. Kdo slouží, dává najevo, že smyslem jeho
života není jen on sám, ale i ostatní, jež jsou pro něho darem od Boha, ale
i příležitostí k radosti. Vždyť služba bez radosti není služba.
Kdo slouží, je šťastný. Pochopil totiž, že ten, kdo dává, dostavá mnohem
víc. Vždyť prožívá radost nejen z darování, ale i z přijímání.
Kdo slouží v charitě, snaží se dávat právě to nejcennější, co máme: čas!
Poskytujeme-li svůj čas druhým, a neděláme to jen s povinnosti ale i s láskou,
dáváme sami sebe a napodobujeme příklad největšího služebníka – Ježíše.
To On nám ukazuje, že nikdo nemá větší lásku, než ten, který svůj život (čas)
věnuje bližnímu.
Děkuji všem pracovníkům Charity Nový Hrozenkov za to, že se snaží
sloužit láskou. Na vlastní oči jsem se přesvědčil, jak věnují svůj čas druhým.
Oni si skutečně uvědomují, že nejdůležitější, co v životě máme, jsou právě
lidé kolem nás!

Dovolte mi, abych v závěru poděkovala všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na této pomoci podílejí.
S přáním všeho dobrého
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DANUŠE MARTINKOVÁ

P. JUAN PROVECHO

ředitelka
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LEDEN 2016
„Setkání je vždycky tvůrčí. Něco ve mně uvádí do pohybu. Vyvádí na denní
světlo mé skutečné JÁ. Tvoří ve mně nové věci. Dává ve mně zrod dítěti –
obrazu něčeho nového a původního, co ve mně má začít růst.“

děti mají z králů velký zážitek a diví se, co to k nim přišlo. Ta starší generace – většinou babičky – jsou rády, že si aspoň na chvíli mohou s někým
popovídat, protože jsou celý den doma samy.
A to se mi na této sbírce líbí, že kromě vybírání peněžních darů nám přináší osobní setkání s lidmi. Někdy bývá naše cesta náročná, ale za ten vřelý
úsměv a pevný stisk ruky to naše koledování jistě stojí. Věřím, že ani v roce
2016 nebylo naše putování marné. Vždyť krásná částka 585 319,- Kč, která
se za naši oblast vybrala, mluví za vše. Proto opět vyslovuji velký dík za vaši
štědrost. Věřte, že peníze byly skutečně použity pro dobro věci.
Část z výtěžku Tříkrálové sbírky 2016 byla použita na opravu Domu
pokojného stáří v Novém Hrozenkově. Tento dům využívají především staří
lidé, kteří již nemohou zůstat vzhledem ke svému zdraví ve svém vlastním
domově. Stejně tak jako v minulých letech šla část na pomoc těm, kteří se
dostali do nepříznivé životní situace.

KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ
Tento slogan jste mohli slyšet v televizi nebo jej vidět na plakátku, který
oznamoval, že se blíží svátek Tří králů a spolu s ním Tříkrálová sbírka. Ta se
také těší stále větší důvěře lidí a její výtěžek rok od roku roste. Koledníčci
v podobě králů chodí do našich domovů a spolu se svými vedoucími (bez
kterých by se tato akce nedala organizovat) vybírají do pokladniček dary,
které později pomůžou dobré věci. Tato sbírka je jednou z největších dobrovolných akcí, jež probíhá na celém území České republiky. V sobotu 9. ledna
se přes 80 skupinek vydalo na svou pouť po našich malebných údolích s radostným poselstvím o narození Ježíše Krista. Z mé vlastní zkušenosti vím,
že z příchodu „Tří králů“ si každý vezme to, co sám potřebuje. Zvláště malé
6 | Leden 2016

Lidský život je krásný, s jasným sluncem a modrou oblohou nad hlavou.
Ale každému může do této pohody vstoupit mrak, který vše zastíní. V takové
chvíli jsme vděční za veškerou poskytnutou pomoc.
Ještě jednou děkuji všem za účast při koledování. Za každý i sebemenší dar, který může pomoci dobré věci. Velké díky patří i naší Charitě Svaté
rodiny Nový Hrozenkov, nejen za to, že u nás sbírku každoročně organizuje,
ale i za to, že se o naše blízké tak krásně a vždy s vřelým úsměvem stará.
(Mad)
Leden 2016

|7

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2016
OBEC
Hovězí
Huslenky
Zděchov
Halenkov
Nový Hrozenkov
Karolinka
Velké Karlovice
CELKEM

ČÁSTKA
89 387,- Kč
48 909,- Kč
26 218,- Kč
99 143,- Kč
132 092,- Kč
72 309,- Kč
117 261,- Kč
585 319,- Kč

VYUŽITÍ VÝTĚŽKU TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V ROCE 2016
Výtěžek celkem včetně SMS
Projekty sekretariátu SČKCH a režie sbírky
Přímá pomoc
Zateplení Domu pokojného stáří
Obnova počítačové sítě
Dovybavení Domu pokojného stáří

585 319,- Kč
237 344,- Kč
44 100,- Kč
247 950,- Kč
15 925,- Kč
40 000,- Kč

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Vedoucí CHPS: Jana Orságová
Adresa: Karolinka, Nábřežní 175
Telefon: 571 410 087
Mobil: 728 324 457
E-mail: jana.orsagova@nhrozenkov.charita.cz
Pracovní doba: po – ne, 6:00 – 21:00 hod
Počet obyvatel v oblasti:
Počet uživatelů v průběhu roku 2016:
Počet kontaktů – obědy:
Počet kontaktů – jiné činnost:
Počet ujetých kilometrů:
Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

15 700
259
33 320
16 513
139 380
5 467 714,- Kč
39 639,- 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 starší 18 let - ve výjimečných případech, kdy se ocitli v těžké životní situaci

HLAVNÍ CÍLE SLUŽBY:
•
•
•
8 | Leden 2016

prodloužit setrvání uživatelů v jejich 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
Leden 2016
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•
•
•

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 svým rodinným příslušníkům, kteří
o ně pečují

MALÉ OHLÉDNUTÍ
Pečovatelská služba v příštím roce dosáhne krásných 25 let působení v tomto regionu. Proto jsem jen krátce zavzpomínala a hlavou mi proběhlo, jak je dobře, že tady jsme a lidem naši podporu a pomoc nabízíme.
Začátky jistě nebyly lehké. Pečovatelská služba začínala s několika nadšenými lidmi, kteří do toho tenkrát v roce 1992 šli s myšlenkou: pomáhat
lidem v jejich domovech. Myšlenka se stala skutečností a rok po roku se tato
služba rozšiřovala - přibývalo pracovníků a dopravních prostředků, které
nám umožňovaly poskytnout péči více lidem ve všech možných údolích od
10 | Leden 2016

Velkých Karlovic až po Hovězí. Také čas poskytování služby vzrostl a dnes
pečovatelky vyjíždějí do domácností seniorů každý den od pondělí do neděle, včetně svátků, i několikrát za den.
Služby dnes poskytuje 16 pečovatelek a 3 pracovnice, které jsou u nás
zaměstnány na dohodu. Nedílnou součástí celého kolektivu je sociální pracovnice, vedoucí služby, administrativní pracovnice, vedení Charity, celý
ekonomický úsek a projektový úsek. Celý náš tým se každý rok vzdělává
v různých oblastech, i díky tomu jsme schopni poskytnout stále kvalitnější
péči.
V roce 2016 naše pečovatelky vstoupily do domácností uživatelů téměř 50 000 krát, strávily 18 000 hodin při poskytování péče, najely více jak
139 000 kilometrů a pomohly lidem s tím, co zrovna potřebovali a nezvládali. Také se nám podařilo uspokojit potřeby uživatelů dle jejich požadavků
a nemuseli jsme nikomu podporu, pomoc a péči odmítnout, což nás velmi
těší.
Tolik služeb jsme mohli poskytnout také díky tomu, že se nám obnovil
vozový park a služby zajišťujeme 12 auty, z nichž 6 nových vozidel jsme získali z Programu švýcarsko-české spolupráce. Vše je samozřejmě závislé
také na finanční podpoře z MPSV, kraje, obecních úřadů a na našem vedení, které musí každoročně shánět peníze na dofinancování služeb, abychom
mohli fungovat a rozvíjet se dále.
Všechno jsou to jen čísla, byť vysoká, za kterými je ale nutné vidět
spoustu krásné a zároveň náročné práce našich pracovníků. To oni každý
den vstupují do domácností lidí, kteří díky jejich pomoci, úsměvu a víře ve
smysluplnost toho co dělají, mohou žít doma… tam, kde byli zvyklí celý svůj
život.
Děkuji všem pracovníkům pečovatelské služby za jejich obětavou práci
a za podporu a práci všem ostatním pracovníkům od vedení přes ekonomický až po projektový sektor. Díky všem těmto lidem může naše služba dále
fungovat, rozvíjet se a dávat lidem naději, že se mají na koho obrátit.
JANA ORSÁGOVÁ

Leden 2016
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ÚNOR 2016
„Když se setkání vydaří, dochází k uzdravení našich ran. Cítíme, že jsme
bezpodmínečně milováni. Rány přestávají bolet. I naše srdce – tak jako
srdce pastýřů – se rozjasní a prohřeje. Nalézáme vnitřní pokoj a tichou
radost, hlubší než veškeré utrpení v nás a okolo nás.“

Po postních dnech nastávají největší křesťanské svátky: Velikonoce.
Svátky našeho vykoupení. Svátky, kdy při obřadech zní radostné „Aleluja,
Kristus žije!“ Při obřadech Bílé soboty v roce 2016 toto radostné „Aleluja“
s námi zpívala i naše kolegyně, jež byla ten den pokřtěna. I toto je důkaz,
že Bůh je živý…
MARIE FEDOROVÁ

PASTORAČNÍ ASISTENT
Pastorační asistent: Marie Fedorová
Adresa: Halenkov 191
Telefon: 571 420 135
Mobil: 605 779 129
E-mail: marie.fedorova@nhrozenkov.charita.cz

POSLÁNÍ:
Pastorační asistent nabízí a zprostředkovává duchovní službu pro klienty i zaměstnance Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov. Vede s nimi rozhovory, zajišťuje kněze ke sloužení mše svaté a k zprostředkovávání svátostí, organizuje
duchovní obnovy a přednášky pro zaměstnance, pro klienty zajišťuje poutě atd.

POSTNÍ ALMUŽNA
I v roce 2016 se díky Postní almužně, která probíhala v našich farnostech,
sešly finanční prostředky, které jsme využili na přímou pomoc potřebným.
ČÁSTKA 26 684,- KČ BYLA ROZDĚLENA NÁSLEDOVNĚ:

VESELÍ VÝSTŘÍDAL PŮST
Po tradičním veselí a radovánkách při pochovávání basy nastalo období
čtyřicetidenního půstu. Je to období, kdy se i u nás na Charitě snažíme tento čas využít k přiblížení se k Bohu modlitbou, půstem a almužnou. I mezi
zaměstnanci Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov je mnoho těch, kteří se
v době postní vzdají masa, kávy či sladkostí. A je dobře, že mnozí z nich
to nechápou jen jako zřeknutí se něčeho příjemného. Postit se znamená zříkat se něčeho, abych získal něco jiného a většího.
12 | ÚNOR 2016

Příspěvek na fixační vestu potřebnou k spec. stavěcímu vozíku pro
41letého muže upoutaného 18 let na lůžku
Řešení tíživé finanční situace, zajištění chodu domácnosti
Příspěvek na pořízení vozíku pro 8letého chlapce postiženého
Beckerovou svalovou dystrofii
Příspěvek na pořízení pračky paní se 2 dcerami, kterým bývalý
manžel nepřispívá, protože je zatížen exekucí
Příspěvek na zaplacení nákladů na bydlení rodině se 3 dětmi, dostali
se do tíživé finanční situace po zaplacení velké opravy na autě, auto
potřebují, bydlí 5 km od středu obce

2 048,5 000,12 000,6 000,1 636,-

(Zet)

ÚNOR 2016
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BŘEZEN 2016
„Kdo je osloven dobrým slovem, dokáže také sám uvěřit v dobro v sobě.“

kdy Ježíš žil? Asi by nebylo zrovna jednoduché vzít své lože a odporoučet se.
„Když byl nemocný uzdraven ze své nemoci, byl také zároveň uzdraven ze
svých hříchů. Smyslem uzdravení, ať už tělesného – od nemoci, nebo duševního – od hříchu, je jít za Ježíšem. Nebojme se nechat uzdravit a vykročit na
cestu za Ježíšem,“ nechal se slyšet ve svém kázání P. Marek.
Po mši svaté nasedli všichni přítomní do charitních aut a dopravili se
do Víceúčelového charitního domu v Halenkově, kde na ně ve společenské
místnosti už čekaly nazdobené stoly s občerstvením. Ředitelka Charity
s pastorační asistentkou pozvaly hosty na další chystané akce: společný
koncert Yvetty Simonové s Josefem Zímou a poutní zájezd na Svatý Hostýn.
Pracovnice z pečovatelské služby pak rozdaly přítomným ženám růžičky
k Mezinárodnímu dni žen a každý dostal i společný snímek z minulého setkání. Byla tu možnost zakoupit si velikonoční kuřátka vyrobená uživateli
a zaměstnanci Denního stacionáře Slunečnice. Následující společenskou
zábavu prokládal písničkami se svojí harmonikou pan Metoděj Malina, taktéž klient Charity.

PŘEDVELIKONOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Dobu postní mohou někteří z nás vnímat jako dobu vážnou se samými
zákazy a příkazy, kdy je nutné zřeknout se nejrůznějších požitků a zážitků.
Toto všechno k době postní určitě patří, ale děje se tak na základě dobrovolnosti a toho, že víme, proč tak činíme.
A že při tom nemusíme ztrácet radost ze života a smysl pro humor, nás
přesvědčil otec Marek Poláčik, který nám sloužil mši svatou při březnovém Setkání seniorů. Četlo se evangelium o nemocném, kterému Ježíš řekl
poté, co ho uzdravil: „Vezmi své lehátko a choď.“ Otec Marek se zamýšlel
nad nemocnými dnes. Jak by to asi dopadlo s nimi, když leží na polohovacích
postelích s kolečky a postranicemi, které váží víc než takové lehátko z doby,
14 | BŘEZEN 2016

Setkání tentokrát fotografoval pan Josef Vrážel, který započal s Charitou dlouhodobější spolupráci – fotografování uživatelů služeb i zaměstnanců při jejich soužití v průběhu celého roku.
K večeru se pak účastníci setkání rozjeli charitními auty do svých domovů. Setkání, které se konalo v úterý 8. března, se zúčastnilo 33 seniorů
z obcí od Hovězí až po Velké Karlovice.
									
MARCELA CHOLEVÍKOVÁ, DANA ŽÁKOVÁ
BŘEZEN 2016
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OSOBNÍ ASISTENCE

SLUŽBA DRUHÝM

Vedoucí OA: Jana Orságová
Adresa: Karolinka, Nábřežní 175
Telefon: 571 410 087
Mobil: 728 324 457
E-mail: jana.orsagova@nhrozenkov.charita.cz

Chtěla bych se s vámi zamyslet nad povoláním asistentky ve službě
Osobní asistence.
Popravdě, není to zrovna jednoduché povolání, sloužit lidem. Každé
ráno, za každého počasí sednout do auta, ujet několik desítek kilometrů,
pomoci s ranní hygienou, připravit snídani, zajít na nákup, doprovodit k lékaři, na procházku…, podle toho, kdo co potřebuje. Navíc být vždy usměvavá, v dobré náladě, povzbuzovat klienty i rodinné příslušníky, že se zvládne
péče o člena domácnosti i starosti s tím spojené. A opravdu se zvládají. Tak
jako v jedné rodině, kam naše asistentky docházejí. Díky dobrému nastavení
služby jsou děti schopny skloubit svůj profesní a osobní živost s péčí o maminku, a tak jí na sklonku života vrátit to, co jim ona dala na začátku jejich
života.
K výkonu povolání potřebuje zedník zednickou lžíci, kuchař vařečku, zahradník záhon… Pracovním nástrojem asistentky pro její práci je ona sama.
O to víc na sobě musí pracovat, neustále se vzdělávat, osobnostně růst,
umět kvalitně odpočívat. I ona žije vlastní život, který přináší své starosti
a musí se s nimi umět poprat.
A jak si takového člověka cení naše společnost? Bohužel, velmi nízko.
Zdravého člověka v produktivním věku ani nenapadne se o tuto oblast zajímat, pokud není v rodině zdravotně postižený člověk či senior nebo se nepřihodí „nešťastná“ událost a není potřeba využít určitou sociální službu.
Možná vás právě těchto pár řádků přivede k zamyšlení nad prací těch,
kteří pomáhají druhým lidem v jejich nejzákladnějších potřebách.

Počet uživatelů:
Počet hodin přímé péče:
Počet ujetých kilometrů:
Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

13
3 082
19 943
1 245 692,- Kč
-46 825,- Kč

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.

MARCELA CHOLEVÍKOVÁ

16 | BŘEZEN 2016
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DUBEN 2016
„Setkání vždycky dosahuje dále než k oběma jeho přímým účastníkům.
Otvírá širší obzor. Dovoluje pohlédnout na celý svět novýma očima.
Vždycky, když se dva lidé skutečně vzájemně setkají, svět se prosvětlí.“

DENNÍ STACIONÁŘ SLUNEČNICE
Vedoucí DSS: Mgr. Ludmila Heriánová
Adresa: Víceúčelový charitní dům, Halenkov 191
Telefon: 571 420 135
E-mail: dss@nhrozenkov.charita.cz
Pracovní doba: 7:00 – 18:00 hod, v pracovních dnech
Počet uživatelů:
Kapacita:

PEČENÍ CHLEBA NA KOSENCE
S uživateli Denního stacionáře Slunečnice jsme se vydali na program
s pečením chleba. Celá akce se odehrávala v prostorách Kosenky ve Valašských Kloboukách. Během tohoto dopoledne se pekl chleba opravdu tak, jak
tomu bylo v dobách našich babiček.
Nejprve jsme zamísili a nechali nakynout. Mezitím se správně vytopila
pec, protože pak se do pece už nepřikládá. Těsto jsme znovu přemísili a dali
ještě nakynout do ošatek. Poté bylo potřeba pec vymést od popela a mohli
jsme chleby pomocí lopáře sázet do pece. Pec jsme zavřeli a čekali hodinu,
až se chleba upeče. Mezitím jsme si vyslechli krásné povídání a naučili se
i písničku o pečení chleba.
Jak se nám chleba vydařil, se můžete podívat na fotkách. Bohužel tu
vůni a chuť čerstvě upečeného chleba nepocítíte, tu vám zprostředkovat nedokážou.
LUDMILA HERIÁNOVÁ
18 | DUBEN 2016

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

31 (za celý rok 2016)
3 (klientů/daný okamžik)
8 (vyjadřuje okamžitou kapacitu při práci ve skupině)
1 137
7 540,75
1 475 429,- Kč
-122 752,- 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.

CÍLOVÁ SKUPINA:
•
•
•

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 let do 65 let.
DUBEN 2016

| 19

KVĚTEN 2016
„Každé setkání v nás zanechává hluboký dojem. Přicházíme do styku sami
se sebou.“

Vzpomínám si na údiv jedné paní, když jsme se domlouvali na oslavě
Dne matek. Vůbec nevěděla, že se takový svátek slaví, a nechtěla se zúčastnit. Tento den, kdy se vzdává pocta maminkám a mateřství, jsme i my chtěli
maminkám v našem „Domečku“ připravit oslavu a popřát jim. Protože
náš kolega hraje v country kapele, byla volba muziky jasná. Na slavnostní
odpoledne jsme pozvali i rodinné příslušníky a přátele. Aby ještě vylepšili atmosféru, naše oslavenkyně, za pomoci sestřiček, zvolily oblečení v country
stylu. Muzikanti nejdříve hráli typické trampské písničky, a potom i spoustu
lidovek, které byly ve většině případů na přání a společně s kapelou je s chutí zpívali všichni. Samozřejmě bylo zajištěno i bohaté občerstvení a příjemné
odpoledne zakončil slavnostní přípitek s přáním a předáním kytiček.

KDYŽ NA VÁS NĚKOMU ZÁLEŽÍ…
V povědomí mnoha lidí jsou pobytové služby vnímány pouze jako velká
zařízení, ve kterých „starouškové“, o které se už nemá,kdo starat, jen dožívají svůj život.
Je moc dobře, že to není zdaleka pravda. Naše zařízení je malé, rodinného typu a oživení sem určitě přináší častější střídání klientů v Odlehčovací
službě, která je jeho součástí. Tito lidé u nás stráví jen přechodnou dobu
a pak se zase vrátí domů. Stanou se na chvíli součástí našeho „Domečku“
a my se všichni snažíme, aby čas, který s námi prožijí, byl pro ně příjemný.
I proto, mimo společné procházky, výlety a besedy, spolu slavíme také
svátky a narozeniny obyvatel, svátky církevní a snažíme se oživovat a dodržovat tradice.
20 | KVĚTEN 2016

„Naše paní“ se slavnostního odpoledne nakonec zúčastnila. Bylo vidět, jak ji atmosféra pomalu proměňuje, stále víc se usmívala, až nakonec
s chutí zpívala i známé písničky. Při přání a předávání kytičky byla dokonce
upřímně dojatá. Z rozhovoru později vyplynulo, že asi už dost dlouho nezažila onen pocit: že na vás někomu záleží. A i proto jsme tady…
MARIE SURÁ
KVĚTEN 2016

| 21

ČERVEN 2016

VÍCEÚČELOVÝ CHARITNÍ DŮM
– ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Vedoucí OS: Marie Surá
Adresa: Halenkov 191
Telefon: 571 429 676
Mobil: 603 717 454
E-mail: marie.sura@nhrozenkov.charita.cz
Kapacita OS:
Počet uživatelů v průběhu roku:
Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

„Setkám-li se s druhým bez předsudků, svitne mi: je třeba změnit život.
Už se prostě nedá žít dál tak jako dosud. Skutečné setkání s druhým otvírá
nový začátek.“

3
29
1 334 692,- Kč
30 228,- 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

22 | KVĚTEN 2016

SPLNĚNÉ PŘÁNÍ
O splnění našeho přání se většinou postarají naši nejbližší příbuzní
a přátelé. Tentokrát se něco takového podařilo i naší Sociální rehabilitaci
Lávka, která splnila přání jednomu z našich klientů: navštívili jsme s ním
Prahu. Mohl na vlastní oči vidět, co do té doby znal pouze z televize nebo
fotografií. Byl to pro něj nevšední zážitek. Ještě dlouho po návratu jsme se
v myšlenkách a ve vzpomínkách vraceli do naší metropole.
Ovšem i naše Sociální rehabilitace by potřebovala splnit jedno přání.
A to zajištění státních dotací pro fungování a provoz této služby. Život člověka i sociální služby je jedna velká výzva k překonávání překážek, které
postupně v životě přicházejí.
MARCELA CHOLEVÍKOVÁ
ČERVEN 2016
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ČERVENEC
A SRPEN 2016
„O setkání lze hovořit pouze v obrazech, které se rodí v našem nitru.
Přicházíme v nich do styku s touhou po zdařilém setkání.“

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:
Počet poskytnutých intervencí:
Celkový čas poskytnutých intervencí:
Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

6
266
420 hodin
212 705 Kč
-36 230 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 postižením.
24 | ČERVEN 2016

AKČNÍ PRÁZDNINY ANEB LÉTO S BÁBI A DĚDOU
V letních měsících se poprvé na Charitě zrodil nápad uspořádat pro veřejnost prázdninový program. Mnoho prarodičů se těší z přítomnosti vnoučátek, a jelikož by museli za letním programem často dojíždět daleko, rozhodli jsme se pozvat všechny zájemce s dětmi na odpoledne plné her, zábaČERVENEC A SRPEN 2016
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CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Vedoucí CHOS: Jarmila Škarpová
Adresa: Karolinka, Nábřežní 175
Telefon: 571 410 087
Mobil: 737 572 190
E-mail: jarmila.skarpova@nhrozenkov.charita.cz
Doba poskytování služby:
Počet pacientů v průběhu roku 2016:
Počet návštěv:
Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

24 hod denně, 7 dní v týdnu
167
7 624
2 209 315,- Kč
2 839,- Kč

Neoddělitelnou součástí charitních služeb v terénu je domácí zdravotní
péče, která je prováděna na základě ordinace praktického lékaře nebo lékaře při propuštění z nemocnice. Výkony jsou hrazeny pojišťovnou, vykonávají
je zdravotní sestry, které vlastní registraci odborné způsobilosti k práci bez
odborného dohledu vydanou Ministerstvem zdravotnictví ČR.
vy, cestování a příjemných zážitků. První společné setkání bylo ve znamení
soutěžního klání ve stolních hrách - více než dvě hodiny mohli všichni hráči
vyzkoušet na 25 stolních her. Pro ty, co mají rádi výlety, bylo druhé setkání
cestovatelské a přeneslo účastníky do Portugalska, a to i ochutnávkou tradičního jídla a pití. Léto láká do přírody, a tak třetí akce nesla název: Piknik
v trávě. Počasí nám trošku zkomplikovalo plány, ale sladké a slané dobroty
chutnaly i v naší společenské místnosti a děti si užily malování křídou snad
ještě více uvnitř než venku, stejně tak hry z dob nedávno minulých. Poslední
prázdninové setkání bylo tvořivé. Vyrobit si šikovné ruce mohly letní lucerničku, sluneční hodiny nebo záložku do knihy, vždyť už byl na dohled začátek
školního roku. Zvonivý smích dětí se nesl všemi patry a naši uživatelé se se
zájmem často ptali, kdy se budou moci těšit na další návštěvu. Nám se tato
odpoledne moc líbila a slibujeme, že další prázdniny přinesou opět lákavá
témata. Tak na shledanou v létě!
LENKA VRÁŽELOVÁ

26 | ČERVENEC A SRPEN 2016

JAK A V ČEM 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.
Díky širokému komplexu služeb, které má Charita Nový Hrozenkov v terénu
k dispozici (sociální poradenství sociálním pracovníkem, ošetřovatelská služba,
pečovatelská služba, služba osobní asistence, služba pastoračního pracovníka)
nabízíme od roku 2015 potřebným klientům Domácí hospicovou péči DOMA.

ČERVENEC A SRPEN 2016
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ZÁŘÍ 2016
„Ze skutečného setkání vycházím jiný, než jaký jsem do něj vstupoval.“

postupně přicházet i hosté. Zpočátku jsme byli všichni velice napjatí, zatáhla
se totiž obloha a začalo poprchat. Naštěstí máme velkou pergolu i slunečníky, takže se všichni usadili v suchu a mohlo se začít s programem. Za
pergolou se peklo maso, stoly se prohýbaly pod spoustou různých dobrot
a kapela nám pěkně hrála. Naše veselí nejspíš odehnalo i tmavé mraky,
protože nám až do večera i navzdory nepříznivé předpovědi svítilo sluníčko.
To nejlepší však vypuklo až později odpoledne, kdy už všichni nasytili svá
bříška a povídali si při skleničce dobrého vína, kávy nebo čisté vody. Dalo by
se říci, že všechno měl na svědomí pan údržbář, který původně vyzval k tanci jednu sestřičku. Brzy se však přidávali další a další - babičky, sestřičky,
rodinní příslušníci, dobrovolníci, až tančili úplně všichni, kdo mohli, a ti co
nemohli, tak si alespoň pobrukovali svou oblíbenou písničku, která jim byla
zahrána na přání. Veselo bylo až do večera, ale jak to tak bývá, všechno má
svůj konec, tedy i naše vydařená zahradní slavnost. Naštěstí nám zůstaly
moc pěkné vzpomínky - a také od tanečku pošlapaná tráva na zahradě.
MARTINA VÁCLAVÍKOVÁ

ZAHRADNÍ SLAVNOST
První zářijový pátek jsme na „Domečku“, ostatně jako každý rok, uspořádali zahradní slavnost. Pozvali jsme rodinné příslušníky a přátele našich
uživatelů i Charity, dobrovolníky a spřízněné duše, bez kterých se už žádná
naše slavnost neobejde. Přípravy jsme nepodcenili, trvaly několik dní. Každý, kdo mohl, se zapojil. Babičky pomáhaly s pečením různých dobrot nebo
s přípravou chlebíčků. Pan údržbář venku chystal velké posezení a ostatní
při volnějších chvilkách zdobili pergolu. V pátek odpoledne už bylo vše připraveno v plné parádě a čekalo se na příchod hostů. Mezi prvními přijela
naše, už známá, kapela, která nám měla celé odpoledne hrát. Pak začali
28 | ZÁŘÍ 2016

P.S.: Že se odpoledne vpravdě vydařilo, dokazuje i dopis, který nám poslal
jeden ze zúčastněných: „Dobrý den,dovolte, abych s velkou úctou poděkoval
všem pracovníkům Charity, kteří se podíleli na přípravě zahradní slavnosti. Pěkná muzika, vynikající občerstvení, pěkné prostředí a atmosféra, která přinášela
na rty klientů úsměv i písničku. Dokonce došlo i na taneční kolečko. Zkrátka zahradní slavnost, jaká má být.“ Josef Ševců
ZÁŘÍ 2016
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ŘÍJEN 2016

DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ
Vedoucí DPS: Marie Surá
Adresa: Nový Hrozenkov 124
Telefon: 571 429 676
Mobil: 603 717 454
E-mail: marie.sura@nhrozenkov.charita.cz
Kapacita DPS:
Počet uživatelů v průběhu roku:
Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

„Když se přece jen pustím do setkání s někým, kdo je mi zprvu cizí
a nepochopitelný, dojde v mém nitru k uzdravení. Setkání mě osvobodí od
životních vzorů a povede mě ke skutečné podstatě mého bytí.“
19 (16 + 3 VCHD Halenkov)
28
8 103 533,- Kč
-27 440,- 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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GRANTY, VÝZVY, PROJEKTY…
I v roce 2016 nám vykouzlily úsměv na tváři dobré zprávy o tom, že
naše organizace získala finanční podporu od nejrůznějších dárců a institucí.
Jejich seznam a velké poděkování všem naleznete na konci této výroční zprávy. Zde vás chceme seznámit s úspěchy, kterých jsme dosáhli při podávání
projektových žádostí v souvislosti s výzvami různých nadací a ministerstev.
Výbor dobré vůle nám udělal radost hned dvakrát. V březnu jsme
díky jejich podpoře mohli pořídit velmi potřebný chladicí box na uskladnění
použitých inkontinentních pomůcek a v říjnu jsme od nich obdrželi příspěvek
ŘÍJEN 2016
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50 000 Kč na dovybavení a modernizaci Půjčovny zdravotnických a kompenzačních pomůcek. Půjčovnu významně podpořilo zvláště Ministerstvo zdravotnictví ČR – a to částkou 128 700 Kč. Díky tomu jsme mohli pořídit nové
vozíky, elektrická polohovací lůžka, toaletní židle a jiné potřebné věci, které
usnadní život všem těm, pro které pohyb již není takovou hračkou. Podpora
z nadací putovala i na společenské akce pro seniory a prohlubování vztahů
mezi mladou a starší generací. U Nadace Jistota Komerční banky zabodoval
projekt „…A dobrou náladu s sebou“ – díky němuž vznikne např. kuchařka
valašských receptů, které sesbírali a společně ukuchtili žáci ZŠ Halenkov
se svými prarodiči. Dále z něj byly podporovány aktivity Denního stacionáře
Slunečnice, tradiční koncert pořádaný ke Dni matek, Setkání seniorů a mezigenerační setkávání s těmi nejmenšími. (částka 173 499 Kč). A protože
víme, že pohyb prospívá v každém věku, napadlo nás, že by bylo fajn jít s dobou a zahradu Víceúčelového charitního domu obohatit o venkovní fitness
pro seniory. Využili jsme grantové výzvy Nadace České spořitelny, postoupili do finále, díky podpoře veřejnosti jsme obstáli i v něm a náš nápad se stal
skutečností (částka 70 000 Kč). Nesmíme zapomenout na podporu našeho
nejmladšího dítka – tedy služby Sociální rehabilitace Lávka. Jelikož není
tato služba ani zčásti financována státní dotací, musíme hledat
jiné možnosti, jak ji provozovat.
V roce 2016 nám v tom opět pomohla Nadace České spořitelny
(částka 100 000 KČ) a zčásti také
Nadace Dětských mozek (částka
10 000 Kč).
V červnu 2016 k nám po půlročním vyčkávání doputovala
z Ministerstva práce a sociálních
věcí také skvělá zpráva o tom,
že byly schváleny dva projekty,
které jsou financovány z Evropských strukturálních a investičních fondů. Jedná se o tyto projekty: „Podpora sdílené péče“
a „Strategický plán – příležitost
pro rozvoj“. První z nich je zamě32 | ŘÍJEN 2016

řen na podporu lidí, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí a na další
vzdělávání zaměstnanců. Cílem projektu je oslovovat pečující a informovat
je o způsobech, které jim pomohou jejich mnohdy náročnou situaci zvládnout – např. o možnostech státní podpory a o tom, jak můžou pomoci služby naší organizace. V rámci projektu je pro pečující připraven i relaxačně-vzdělávací víkendový pobyt v Luhačovicích. Cílem druhého projektu je vypracovat strategický plán a jasně vymezit, v čem a jak se můžeme zlepšovat,
aby naše služby byly i nadále stejně kvalitní, aby se informace o naší práci
dostaly vždy k těm správným uším a abychom měli dostatek finančních prostředků. Oba projekty jsou dlouhodobé a potrvají až do podzimu roku 2018.
Děkujeme!
VERONIKA MACHÁLKOVÁ

PŮJČOVNA ZDRAVOTNICKÝCH
A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Vedoucí: Jarmila Škarpová
Půjčující: Zdenek Plánka
Adresa: Karolinka, Nábřežní 175
Mobil: 730 190 401
Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:
V průběhu celého roku bylo podepsáno 156 smluv o výpůjčce.

350 356,- Kč
40 321,- Kč

POSLÁNÍ:
Půjčovna nabízí krátkodobé i dlouhodobé zapůjčení zdravotnických a kompenzačních pomůcek, popřípadě také jejich montáž a demontáž.

JE MOŽNÉ SI ZAPŮJČIT:
•
•
•
•
•
•

invalidní vozík
berle
šlapadlo
sedačku na vanu
matrace
polohovací postel aj.
ŘÍJEN 2016
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LISTOPAD 2016
„Jsme-li až příliš zaměstnáni sami sebou a vlastními problémy,
nedokážeme se s druhým opravdu setkat. Přehlížíme jeho problém
a tím ho zraňujeme. K setkání je zapotřebí odvahy vyjít druhému vstříc
a poponést ho kousek cesty, postarat se o něho.“

Paní Slováčková byla babičce obrovskou oporou v řešení každodenních problémů,
které babička přestala poslední dobou z důvodu postupující nemoci zvládat. Hluboce
lidský a osobní přístup, který paní Slováčková prokázala (a to po dobu mnoha měsíců),
mě naprosto ohromil až dojal. Přál bych si,aby více vážně nemocných a umírajících
s rodinou daleko od nich mohlo najít v posledních chvílích takovou pomoc. Přístup paní
Slováčkové byl naprosto výjimečný a nedokáži si představit, že by jí v těch těžkých chvílích mohl být někdo více nápomocen, a to tak citlivě, empaticky a ochotně.
Paní Orságová pak byla babiččinou nejoblíbenější pečovatelkou, babička k ní
pojala naprostou důvěru a paní Orságová ji nikdy nezklamala. Respektovala veškerá babiččina přání, byla citlivá, naslouchající a nadmíru ochotná. Rovněž u ní si
nedokáži představit, že by poskytovaná péče mohla být na vyšší úrovni.
I ostatní Vaše pracovnice projevily profesionalitu, pečlivost a trpělivost (nemůžu ještě nezmínit paní Škarpovou, která mě zvláště v posledních dnech telefonicky informovala o vývoji babiččina stavu), přístup paní Slováčkové a Orságové
však byl naprosto výjimečný, a proto jsem jej chtěl alespoň takhle zdůraznit.
Ještě jednou děkuji celé Vaší organizaci a přeji hodně zdaru v rozvíjení Vaší
bohulibé činnosti!
S pozdravem O.B.

DOMA – DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
Koordinátorka zdravotní péče: Jarmila Škarpová
Koordinátorka sociální péče: Eva Slováčková
Adresa: Karolinka, Nábřežní 175
Telefon: 571 410 087
Mobil: 737 572 190, 728 324 494
E-mail: jarmila.skarpova@nhrozenkov.charita.cz
E-mail: eva.slovackova@nhrozenkov.charita.cz

DOPIS VNUKA
Vážená paní ředitelko,
jsem vnukem profesorky (…), o kterou Vaše organizace pečovala až do její smrti.
Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za vše, co jste pro babičku udělali.
Babička hovořila i o Vás osobně, o kulturně-společenském programu u Vás atd.
Zejména bych však rád vyzdvihnul práci dvou Vašich zaměstnankyň, a to paní
Evy Slováčkové a paní Marie Orságové a poděkoval za ni i touto formou.
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POSLÁNÍ:
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.
LISTOPAD 2016
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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.
Umírání je přirozenou součástí života. Zároveň je to ale náročné období jak
pro umírajícího, tak i pro jeho nejbližší. Ve spolupráci s praktickými lékaři, odbornými lékaři, psychologem a duchovními poskytujeme individuální,
komplexní a dostupnou péči nemocným, umírajícím a jejich rodinám v domácím prostředí.
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ZEMŘELA POKOJNĚ, V NÁRUČÍ PEČOVATELKY
Potřebnost Domácí hospicové péče se nám
ukázala v roce 2016 hned na jeho začátku. Pacientka s nepříznivou zdravotní diagnózou byla v péči
naší pečovatelské služby již delší dobu, a také využívala sociálního poradenství. Na začátku roku
2016 nastala potřeba i péče zdravotní.
Paní Jarmila byla velmi silná osobnost. Většina z nás ji znala dlouhá léta
jako milou, vitální, energickou a samostatnou ženu s velkou láskou k lidem
a přírodě. Když se na podzim roku 2015 dozvěděla nepříznivou diagnózu,
nezlomilo ji to a s rozhodností sobě vlastní věděla, jak naloží se dny, které jí
ještě zbývají do konce života. Nevěděla možná úplně všechno, ale co věděla s jistotou bylo, že chce dožít svůj život doma. Odmítla operaci, s pomocí
sociální pracovnice a svého vnuka nastínila, co dělat a nedělat v případě, že
by nemohla o sobě sama rozhodovat, využívala komplexu služeb Domácí
hospicové péče. Velkou oporou paní Jarmile i nám byla praktická lékařka
MUDr. Jindřiška Pavlínová.
Poslední den života paní Jarmily nám všem, kteří jsme jí mohli být nablízku v době její nemoci, zůstane v paměti. Zemřela pokojně, v náručí pečovatelky Marušky. My ostatní, kdo jsme mohli, jsme se přijeli rozloučit a provést poslední službu zemřelé - poděkovat za to, že jsme ji mohli doprovázet.
A nakonec nasypat krmení ptáčkům na zahradě. Paní Jarmila na ně nikdy
nezapomínala.
JARMILA ŠKARPOVÁ
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PROSINEC 2016
„Nikdy není příliš pozdě na uzdravující setkání vedoucí k plné integritě.
Zaslibuje nám nový život.“

ADVENTNÍ KONCERT
V sobotu 3. prosince 2016 uspořádala Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov 15. ročník tradičního Adventního koncertu. Pozvání na kulturně-benefiční akci letos přijalo Klarinetové kvinteto Severočeské filharmonie Teplice.
Hrozenkovský kostel sv. Jana Křtitele rozezněly tóny skladeb W. A. Mozarta
a J. Brahmse. Výtěžek Adventního koncertu ve výši 11 tisíc korun byl věnován Domu pokojného stáří, jehož provoz je financován z dotací, plateb od
uživatelů a darů individuálních dárců. V Domě pokojného stáří poskytujeme
již 15 let služby seniorům, kteří nemohou ze zdravotních nebo sociálních
důvodů zůstat ve svém domácím prostředí. Tato služba je zároveň jediným
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malým zařízením rodinného typu na Hornovsacku. Snažíme se v rámci naší
péče vytvořit příjemnou rodinnou atmosféru a umožnit důstojně prožít poslední období života našich 16 klientů i mimo jejich domácí prostředí.
Adventní koncert Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov je kromě akce
benefiční také příjemným setkáním přátel a podporovatelů Charity Svaté
rodiny Nový Hrozenkov. Jeho předvánoční atmosféru zpříjemnila i vůně
domácího punče, který bylo možné na místě zakoupit společně s rukodělnými výrobky Denního stacionáře Slunečnice. Pořádání koncertu finančně
podpořil Úřad městyse Nový Hrozenkov, kterému jsme stejně jako ostatním
dárcům velmi vděční za podporu našich služeb.
LENKA BLAHOVÁ

SOCIÁLNÍ AUTOBUS
Kontaktní osoba: Renata Holčáková
Adresa: Halenkov 191
Mobil: 734 875 592
E-mail: socialniautobus@nhrozenkov.charita.cz
Pro poskytovatele sociálních služeb nabízíme k zapůjčení bezbariérový autobus
vhodný pro přepravu osob na invalidních vozících. Autobus je upraven pro
převoz až 6 osob na invalidních vozících, popřípadě pro 16 cestujících bez vozíků.
Ukotvení vozíků a úpravu sedadel zajišťuje náš řidič.
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OHLÉDNUTÍ ZPĚT
Jsem jedna z charitních pečovatelek, která pracuje v terénu u klientů v jejich domácím prostředí více jak 10 let. Když se ohlédnu zpět na svůj
začátek v Charitě, velmi jsem se těšila na holky, dnes už kolegyně, které
sklízely můj obdiv za jejich odvahu, obětavost a statečnost, když jezdily do
terénu za každého počasí ke svým klientům. Stala jsem se jednou z nich.
V terénu je služba náročná, zvlášť v zimním období. Bez technického
zajištění, myslím tím naše červené krasavce na čtyřech kolech, by to nebylo
ani možné. Usnadňují nám rychlý přesun mezi našimi klienty.
A moje pocity a vzpomínky z první návštěvy? Byl to muž z Hovězí, jezdila
jsem za ním v poledne – pomáhala jsem mu s hygienickou péči a s přípravou
a podáním jídla. Měla jsem strach, jak to všechno zvládnu. Tenkrát mužů uživatelů ještě moc nebylo, pomáhaly jsme převážně ženám. Snažila jsem se,
abych práci zvládla na jedničku, i když na té jedničce vlastně vůbec nezáleží.
Časem jsem pochopila, jak důležitá je vlídná komunikace a náš úsměv. Začali jsme probírat mládí, práci, rodinu a nakonec jsem zjistila, že pán pracoval
u Ingstavu a podílel se na stavbě přehrady, byl tam zaměstnán i můj strýc, a dokonce se znali. Jak málo stačí, aby člověk zahodil stud a pracovalo se mu líp.
Po tomto rozhovoru jsem věděla, že se mi bude s pánem dobře spolupracovat.
Vždy mě potěšilo, když měla službu jiná pečovatelka, že se na mě pán zeptal, jak
se mám a kdy přijdu. Člověk si uvědomí, že i my jednou zestárneme a možná se
ocitneme v tíživé situaci a budeme rádi za každé dobré slovo, pomoc a úsměv.
Klientů mi přibývalo a za těch deset let se jich vystřídalo hodně. Na některé mám zvlášť pěkné vzpomínky, nezapomenutelné zážitky. Ráda jsem
naslouchala klientům, kteří se chtěli vypovídat z toho, co je zrovna tížilo.
Vždy byli srdeční, doteď nás obdarovávají hašlerkami, jablíčky a úsměvem.
Při jízdě autem jsem zažila spoustu humorných i strach nahánějících historek, jako například setkání v Miloňově s býkem na cestě. V Podťatém jsem
zase závodila se splašeným koněm a v Rovních mě očarovali nádherní pávi.
Pěkné zážitky mám také z natáčení dokumentu s Českou televizí o naší
práci, kde jsme mohli veřejnosti více přiblížit to, čemu se věnujeme. Celý
štáb obdivoval, co všechno pro naše uživatelé děláme a jak máme mezi sebou pěkné vztahy. Přeju si, aby Charita pokračovala, aby měla vždy dobré
pracovníky, aby těžká práce byla dostatečně oceněna. Všem zaměstnancům
Charity, všem pečovatelkám a sestřičkám v terénu přeju dobré klienty, pevné zdraví, sílu a ocenění této tak náročné práce.
MARIE ORSÁGOVÁ
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PODĚKOVÁNÍ
DĚKUJEME, ŽE STOJÍTE PŘI NÁS
A POMÁHATE NÁM POMÁHAT

NADACE:
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Nadace České spořitelny, Nadace
Jistota Komerční banky, Nadace Dětský mozek

FIREMNÍ DÁRCI:
Austin Detonator s.r.o., Evro Autocentrum Vsetín, Fa Zdeněk Kubík,
Galvamet s.r.o., INDET SAFETY SYSTEMS a.s., Magenta Investment s.r.o.,
Počernický pivovar, Ptáčková Hana PharmDr. - Lékárna v Karolince,
Sunset Group Production s.r.o., Štec SVT s.r.o., Vráblík Josef, Woco STV s.r.o.,
KVD spol. s.r.o.
Papírnictví Ošák, Elpos Josef Tkadlec s.r.o. - podpora v podobě slev na zboží
PODĚKOVÁNÍ
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INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI:
Bretšnajdr Antonín, Ing., Čechurová Božena, Český červený kříž Huslenky,
Haas Jakub, Haplová Marie, Holečková Hana, p. Jurčíková, Ing., Kantor Karel, Klíma Martin, Ing., Kotyzová Vlasta, Křenek František, Labajovi, Laresová Miluše, Líňa Petr, Machů Marie, Mikulenková Věra, Novotná Hana, Ing.,
p. Hnátková, Pončíková Anna, Richardová Ludmila, Šuláková Marie, Trtíková Jana, Uhlířová Jarmila, Vrážel Libor, Ing., účastníci Adventního koncertu
a další anonymní dárci
ZŠ Halenkov – výtěžek z vánočního bazárku

DÁRCI NA ODMĚNY PRO MALÉ KOLEDNÍKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY:

DOTACE A DARY V ROCE 2016
7% – Zlínský kraj
6% – Tříkrálová sbírka

2% – Firemní dárci
2% – Individ. dárci

15% – Obce

62% – MPSV

6% – Nadace

Fa Zamet, Lidový dům Halenkov – Libmarc s.r.o., Eva Karešová – Knebl ponožky, Pavel Kováč – Potraviny U kostela Karolinka, Podešva František – Autodoprava, prodejna skla - Helena glass, Radek Zapalač - Lidový dům Nový Hrozenkov, Tovomarket s.r.o., Restaurace a penzion Sklář, Restaurace Pod Černým,
Restaurace Pod radnicí, Restaurace u Pokorných, Restaurace U Muzea
Všichni dárci Tříkrálové sbírky
Všichni dárci Postní almužny
Všichni dobrovolníci, kteří nám a našim uživatelům věnují svůj volný čas
a pomáhají.

DOTACE, DARY A TRŽBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Zvláštní díky patří Josefu Vráželovi za jeho krásné fotografie, kterými
zvěčňuje všechno a všechny, kteří jsou s naší organizací spojení.

1% – Firemní dárci
1% – Individ. dárci
30% – MPSV

DĚKUJEME TAKÉ ZA NEPOSTRADATELNOU PODPORU OD OBCÍ:
Hovězí – 180 000 Kč
Halenkov – 250 000 Kč
Huslenky – 220 000 Kč
Karolinka – 80 000 Kč
Nový Hrozenkov – 306 000 Kč
Velké Karlovice – 393 000 Kč
Zděchov – 40 000 Kč

3% – Nadace

ÚŘADŮM STÁTNÍ SPRÁVY:
MPSV
Krajskému úřadu Zlín
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7% – Obce
52% – Tržby za poskytované služby

3% – Tříkrálová sbírka
3% – Zlínský kraj

PODĚKOVÁNÍ
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HOSPODAŘENÍ

STAV A POHYB MAJETKU

A JAK JSME HOSPODAŘILI?
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH V TIS. KČ
Příjmy
obecní dotace a granty
zahraniční dotace a granty
dary
příjmy z vlastní činnosti
ostatní příjmy
ostatní výnosy

Celkem

2016
11 529
0
1 098
10 525
671
7 852

31 675

Výdaje
mzdy
zákonné odvody z mezd
ostatní osobní náklady
cestovné
materiál a DHM
nájemné
energie, voda, stočné
opravy
provozní režie ostatní
odpisy majetku
ostatní náklady
Celkem

2016
11 925
3 937
246
157
3 909
52
510
1 259
1 605
8 176
405
32 181

PŘEHLED ROZSAHU PŘÍJMŮ (VÝNOSŮ) V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ
Přehled výnosů v členění podle zdrojů
tržby od ZP
ostatní tržby
ostatní výnosy
přijaté příspěvky a dary
provozní dotace
*dotace z MPSV
*dotace ostatní ministerstva
*dotace z Úřadu práce
*dotace od krajů
*dotace od měst a obcí
*dotace z MPSV projekty

2016
2 721 962
7 803 046
8 522 947
1 097 513
6 188 800
128 700
56 250
675 000
1 469 000
3 011 710

VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ A JMĚNÍ
Fond
Přírůstek
Úbytek
Stav k 31.12.
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Částka
43021
742
4
43759

Počáteční stav k 1.1.2016
Zařazení a technické zhodnocení budov a staveb
Vyřazení majetku
Konečný stav

Částka
862 260
8 935 564
24 693 527

ÚPLNÝ OBJEM VÝDAJŮ (NÁKLADŮ) V ČLENĚNÍ NA VÝDAJE (NÁKLADY)
VYNALOŽENÉ PRO PLNĚNÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB,
PRO PLNĚNÍ ČINNOSTÍ DOPLŇKOVÝCH A NA VLASTNÍ ČINNOST V TIS.
Výdaje(náklady)
Materiál a energie
Zboží
Služby
Mzdové náklady
Soc. a zdrav. poj.
Ostatní náklady
Odpisy

Činnost
obecně prosp. služby
4 151
2 990
11 398
3 764
560
8 137

doplňková
268
83
527
173
91
39

PODPORA ZŘIZOVATELE:
• Arcibiskupství olomoucké hradí platy pastoračních asistentů, což v Charitách Arcidiecéze olomoucké činí 5 mil. Kč.
• Výtěžek z Tříkrálové sbírky (TKS) v Charitě Nový Hrozenkov činil
585 319,- 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 řad Římskokatolické církve.
• 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.
• Postní almužna v hodnotě 26 684,- 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.
• Benefity získané z titulu evidované právní osoby, zřízené církví (levnější
energie, apod.)
• Příležitostné akce ve farnostech (sbírky šatstva, adventní věnce aj.)
Krizový fond 250 000,- Kč
Nouzový fond 35 000,- Kč
HOSPODAŘENÍ
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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 z 28 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 Internationalis.
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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Ve Výroční zprávě pro rok 2016 Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov byly použity
snímky z archivu Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov a fotografa Josefa Vrážela.
Dále pak citace z knihy Anselma Grüna – Štěstí setkání (vydalo Karmelitánské
nakladatelství v Kostelním Vydří v roce 2005).
Všechny fotografie plní funkci ilustrační.

„Děkuji všem pracovníkům Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov za to, že se snaží
sloužit láskou. Na vlastní oči jsem se přesvědčil, jak věnují svůj čas druhým.
Oni si skutečně uvědomují, že nejdůležitější, co v životě máme, jsou právě lidé
kolem nás!“
– P. JUAN PROVECHO, OSA –

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: 627344851/0100

