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

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
Před dvaceti lety, několik týdnů po mém nástupu do organizace, jsem
potkala jednu bývalou kolegyni, z mého bývalého zaměstnání. O tomto setkání jsem snad ani nikomu nikdy neřekla, budete první.
No a ta kolegyně, aniž se mne zeptala, jak se mi daří, mi začala povídat,
kdeže jsem se to rozhodla pracovat a že bych z té černé díry měla rychle
přejít někam jinam.
No černá díra to nebyla, sice nic moc, dvě místnosti do ¾ vlhké zdi,
a když jste se opřeli do oken, málem jste vypadli, ale služba pro klienty v terénu už byla rozjetá a bylo kam naskočit.
Povědomí o tom, že Charita a sociální služby mohou být na vesnici
uznávaným zaměstnáním a důležitou součástí komunity, to prozatím nebylo
mezi lidmi přijato a mělo trvat ještě nějakou dobu, než se to začalo měnit.
A tehdy, po tomto rozhovoru, jsem si řekla, že pokud jde někdo pracovat
do Charity, poskytující služby potřebným, už nikdo nesmí říkat, že pracuje
v černé díře.
Spolu se svými kolegyněmi a kolegy se nám podařilo v průběhu času vytvořit organizaci, která má v každé obci své nezastupitelné místo, lidé si váží
služby všech, kteří poskytují péči jak v terénu, mající pro nás stále prvořadý
význam, tak také v domově, kde všichni s láskou pečují o ty nejpotřebnější.
Za ty roky tvrdé práce chci poděkovat také těm, kteří v průběhu let odešli, ať už do důchodu, nebo i do jiné práce, protože není jednoduché tuto zátěž vydržet celý produktivní život. Ale byli i takoví, kteří odešli a po několika
letech se zase vrátili. Služba našim seniorů jim chyběla. Děkuji také maminkám, které odešly na mateřskou a vracely se ještě dříve, než jim skončila,
formou dohod, nebo zkrácených úvazků. Děkuji zdravotním sestrám, jejichž
služba jak v terénu, tak na domečku umožňuje oddálit, nebo často zkrátit
pobyt v nemocnici na minimum. Děkuji i paní účetní, která to nemá vůbec
jednoduché, protože v neziskovém sektoru účtovat …… ( moc děkuji).
A ta „černá díra“? I přesto, že máme už dva malé domovy a pak zázemí
pro terén v pronájmu, už teď víme, že je rozhodnuto, že v příštím roce bude
stát nová budova, kde budeme moci mít terén s administrativou pod jednou
střechou.
Každým rokem máme naději, že se posouváme o kousek dál a můžeme
tak pomáhat o trochu víc.
Díky za Boží pomoc při naší službě.
Ing. DANUŠE MARTINKOVÁ
ředitelka
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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,

za druhé světové války byl v Anglii při bombardování jeden farní kostel
téměř srovnán se zemí. Zůstala stát jen zeď za hlavním oltářem, na níž visel
kříž s ukřižovaným Kristem, který neměl ruce a nohy. Když byl kostel po válce znovu postaven, farář odmítl dát tento kříž opravit. Při posvěcení tohoto
obnoveného kostela pak svým farníkům řekl, že Kristovo tělo zůstane na
kříži bez rukou a nohou jako trvalá připomínka toho, že nyní se oni mají stát
Kristovýma rukama a nohama, uchopit jeho poselství a předat je světu, kterému chce Kristus sloužit skrze ně. To bude jejich služba lásky společnosti.
Kdo z nás by netoužil být zdravý, výkonný a spokojený. Jsou však daleko
důležitější hodnoty. Je to důstojnost a neopakovatelnost každého lidského
života, úsilí o společné dobro a solidarita spojená s účinnou pomocí trpícím
lidem. Právě tyto hodnoty dávají životu velikost a hluboký smysl, otevírají ho
k poznávání a zakoušení skutečného štěstí.
Kde však hledat a najít sílu k této službě lásky, když se tak často setkáváme s bolestí a utrpením? Tuto sílu a naději nám dává Ježíš Kristus, poněvadž on nejen hlásal radostnou zvěst o Božím království, ale také „uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu“ (Mt 4,23). Jen u něho
najdeme sílu k přijetí utrpení a odvahu k účinné službě těm, kteří potřebují
naši pomoc. V tomto křesťanském pohledu je skrytý hluboký smysl charitní
služby.
Pokud tedy chceme následovat Krista v této pozorné a láskyplné službě
trpícím bližním, potřebujeme k tomu vnímavé srdce a vytrvalost v překonávání všech překážek, které se nám stavějí do cesty. Naše služba bude těmto
lidem natolik prospěšná, kolik vytrvalosti a lásky do ní vložíme.
Chci upřímně poděkovat především vám, kteří konáte tuto službu milosrdné lásky v Charitě Nový Hrozenkov, ať už jako zaměstnanci nebo dobrovolníci, ale také vám, kteří jakkoliv pomáháte trpícím bližním nebo svými dary
na charitní dílo přispíváte. Rád vzpomínám na chvíle, prožité při duchovních
obnovách ve Stanovnici, kde jsme měli ve vaší Charitě dobré zázemí a účinnou pomoc. Když pročítám vaše Ročenky, mám radost z rozvoje charitní díla
ve vašem regionu. Chci také srdečně blahopřát paní ředitelce Ing. Danuši
Martinkové, která již dvě desetiletí se velkou měrou na tomto rozvoji podílí.
Kéž dobrý Bůh jí i vám toto všechno dobro, které konáte, bohatě odmění!
Mons. JOSEF ŠICH,
Emeritní prezident Arcidiecézní Charity Olomouc
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LEDEN 2019
„Neříkej bližnímu: „Přijď jindy,“
když právě teď mu můžeš pomoci.“ verš 28

ZAJÍMAVOSTI Z TŘÍKRÁLOVKY
„Já mám velkou radost jak z výsledku (sbírky), tak z každých otevřených
dveří. Ať už z úsměvu malého človíčka, zastřených očí zpívajícího dědečka či
babičky nebo objímajícího se páru, který nadšeně poslouchá malé koledníčky.
Má to smysl a ve finále každá koruna pomáhá!“ To jsou slova jedné z vedoucích
skupinek Tříkrálové sbírky a jsou přesně o tom, o čem tato sbírka má být. Pak
můžeme být svědky toho, že lidé, kteří v době sbírky potřebují odjet z domu, ale
o koledníky nechtějí přijít, si je najdou a dojedou za nimi či nechají dar u dveří.
Velmi často na koledníky čekají s pohoštěním, ať už jsou to klobásky nebo
chlebíčky na cestu. V horské chatě Kohútka koledníky pravidelně netrpělivě
vyhlížejí nejen hosté, ale i majitelé, manželé Kocurkovi, kteří je vždy pohostí
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výborným obědem. Lidé na tři krále čekají, těší se, že je navštíví, společně si
zazpívají. Vyhlížejí je v každém našem údolí i na samotách. Přinést radost – to
bylo heslo, se kterým šli koledníci navštívit i Domov pro seniory v Karolince-Bzovém. Je potěšením sledovat nadšení dětí, které mají opravdový zájem se
koledování zúčastnit. A nejen dětí, ale i dospělých, o čemž svědčí paní Marie,
která „chodila Tříkrálovku“ 18 let. Letos poprvé musela ze zdravotních důvodů
vynechat a nesla to s velkým smutkem.
Všem Vám děkujeme!
DARIA EXNEROVÁ
koordinátorka TKS

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019
OBEC

ČÁSTKA
115 746,– Kč

Velké Karlovice

83 223,– Kč

Karolinka

155 527,– Kč

Nový Hrozenkov
Halenkov

93 549,– Kč

Huslenky

79 421,– Kč
34 719,– Kč

Zděchov
Hovězí

113 701,– Kč

CELKEM

675 886,– Kč

DĚKUJEME ZA VAŠE DARY
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PASTORAČNÍ SLUŽBA
Pastorační asistent: Bc. 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 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.

MIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ MĚSÍC
Charita pracuje na křesťanských principech, její poslání pramení z pověření
katolické církve. Proto reaguje i na aktuální dění v církvi. Měsíc říjen 2019
byl papežem Františkem vyhlášen jako Mimořádný misijní měsíc, kterému
by měla předcházet celoroční příprava. Naše Charita působí v oblasti, kde
působí misijní řád Společnost Božího Slova. Proto jsme ve spolupráci s kněžími z této řeholní společnosti v průběhu roku připravili pro naše klienty i pracovníky několik přednášek a setkání na toto téma. Např:
14. března 2019 – O misiích v Brazílii – P. Pavol Baláž SVD
P. Baláž se po sedmi letech strávených na misiích v Brazílii, v části Amazonie, vrátil na Slovensko. O své zážitky z misií se podělil při prezentaci fotografií. Klientům pobytových služeb, klientům Denního stacionáře Slunečnice
i pracovníkům povídal o tom, jak po příletu do Brazílie zažil tři šoky – teplotní,
jazykový a kulturní. P. Pavol působil ve dvou farnostech, které jsou rozlohou
větší než Slovensko, působil v těch nejchudších u řeky Amazonky a v buši.
Dal nám tak nahlédnout do nelehké, ale krásné práce misionáře.
20. září 2019 – Pouť na horu Butkov s P. Františkem Kantárem SVD
Na nejmladší poutní místo na Slovensku, jak je toto místo označováno,
doprovázel P. František (správce farnosti V. Karlovice) charitní pracovníky
na jednodenní duchovní obnově. Po duchovním programu bylo možné si
prohlédnout celý areál Skalního sanktuária. To se nachází na okraji kamenolomu Ladce a je z něj krásný rozhled na téměř celé Pováží.
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Na závěr pouti přijel Ing. Anton
Barcík, generální ředitel Považské
cementárny v Ladcích, seznámit
charitní pracovníky o vzniku Skalního sanktuária Božího milosrdenství, o jeho budování i o současném dění.

10. října 2019 – Setkání s provinciálem řádu verbistů P. Pavlem
Krutákem SVD
Otec provinciál P. Kruták přijal pozvání do Nového Hrozenkova
v rámci Mimořádného misijního měsíce. Pro charitní pracovníky,
klienty i širokou veřejnost sloužil v novohrozenkovském kostele mši sv.
Všechny přítomné pozdravil i P. Timothy Lehane, který přijel s P. Krutákem
a který je provinciálem Irsko-britské provincie SVD. Po mši sv. P. Kruták
promítl fotografie z historie i současnosti SVD a podělil se s námi o své zkušenosti z misijního působení na Filipínách.
Oba otcové provinciálové si prohlédli Dům pokojného stáří v Novém
Hrozenkově a pozdravili se s jeho obyvateli. Ve Víceúčelovém charitním
domě v Halenkově seznámila paní ředitelka oba provinciály s činností Charity Nový Hrozenkov a s jejími službami.

Bc. MARIE FEDOROVÁ,
pastorační asistent

Leden 2019
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BENEFIČNÍ PLES AUSTINU
PRO CHARITU NOVÝ HROZENKOV
Poslední lednovou sobotu, tj. 26. ledna 2019, jsem měla tu čest převzít
od personálního ředitele firmy Austin Detonator Jaroslava Koňaříka nádhernou kytici a pomyslný poukaz na sto šedesát tisíc korun. Charita Nový
Hrozenkov tak obdržela štědrý dar. Finanční prostředky směřují na instalaci
tepelného čerpadla do Víceúčelového charitního domu na Halenkově, kde
s jeho pomocí budou náklady na vytápění sníženy na polovinu. Celkové náklady na instalaci čerpadla přesáhly částku jednoho milionu korun.
Vsetínská firma Austin Detonator v tyto dny oslavila dvacáté výročí od
svého vzniku a každým rokem nás svým darem podpořila. Za zmíněné dvě
desetiletí přispěla na Charitu částkou jednoho milionu a sta tisíc korun (včetně letošního daru).
Děkujeme

Ing. DANUŠE MARTINKOVÁ,
ředitelka
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ÚNOR 2019

„Zeptej se mě, kolik je hodin a já ti povím, že není kam spěchat.
Dobře však vím, že znova už se nenarodím
a život mi mezi prsty utíká.“

20 LET ŘEDITELKOU
Prvního února letošního roku to bylo dvacet let, kdy Danuše Martinková
nastoupila na pozici ředitelky Charity Nový Hrozenkov. Většina z nás si určitě řekne, že je to dlouhá doba. V profesním životě člověk za tu dobu získá
řadu neocenitelných zkušeností, v tom lidském, stihne dospět a třeba založit
rodinu. „Charitu neberu jako práci, je to něco navíc. Strávila jsem tu svoje
nejlepší roky života a v rámci charity jako celku jsem potkala spoustu skvělých lidí. Podařilo se za tu dobu s kolegy, kterých postupně přibývalo, vybudovat fungující organizaci, která je tady na vesnicích ojedinělá. O této cestě
jsem v mládí neměla představu, staří lidé mne ale vždy něčím přitahovali.
Cesta nebyla jednoduchá. Děkuji všem, kteří mne podporovali, a za Boží pomoc,“ vypráví paní ředitelka. K pracovnímu jubileu poblahopřál paní ředitelce
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také prezident Arcidiecézní charity Olomouc Bohumír Vitásek: „Milá Dano,
k Vašim dvaceti letům ve vedení hrozenkovské charity Vám především děkuji za Vaše zapálení pro charitu, pomoc lidem právě v tomto vesnickém
a hornatém prostředí, kde Charita Nový Hrozenkov působí. Za přátelské
prostředí, o které tam usilujete. Přeji Vám vytrvalost ve Vaší houževnatosti
v nejrůznějších zápasech, které pro charitu vedete, a do toho všeho a také
do Vaší rodiny hojnost Božího požehnání.“
K pracovnímu jubileu popřáli paní ředitelce také zaměstnanci Charity
Nový Hrozenkov.
Z archivu ACHO

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA
Vedoucí CHPS: Bc. Ester Palová
Adresa: Karolinka, Nábřežní 175
Telefon: 571 410 087
Mobil: 734 682 700
E-mail: chps@nhrozenkov.charita.cz
Pracovní doba:
Počet obyvatel v oblasti:
Počet uživatelů v průběhu roku 2019:

po - ne, 6.00 - 21.00 hod
15 176
278

Počet kontaktů - obědy:

32 467

Počet kontaktů - jiná činnost:

31 842

Počet ujetých kilometrů:
Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

POSLÁNÍ:

157 762
8 737 475 Kč
99 471 Kč

Posláním Charitní pečovatelské služby je zajištění pomoci těm, kteří se ocitli
v obtížné sociální situaci z důvodu svého věku, zhoršení zdravotního stavu nebo schopnosti se dále o sebe postarat. Tato služba je poskytovaná
v domácnostech s láskou a porozuměním a umožňuje žít podle zvyklostí
a pomáhá co nejdéle zůstat ve společnosti svých blízkých.
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CÍLOVÁ SKUPINA:
Charitní pečovatelská služba poskytuje služby lidem od 18 let, jejichž zdravotní stav a obtížná sociální situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

HLAVNÍ CÍLE SLUŽBY:

•
•
•
•
•

oddálit nutnost jejich umístění v pobytovém zařízení sociální péče
zachovat co nejvíce dosavadní způsob života, na jaký jsou uživatelé
zvyklí
podporovat oběstačnost uživatelů služby
poskytnout pomoc a podporu lidem v obtížné situaci
podporovat uživatele ve využívání běžných služeb, které jsou v jejich
okolí k dispozici

V NOVÉ POZICI
Když převedeme řeč čísel a strohých výkazů za pečovatelskou službu
a osobní asistenci do běžné řeči, vyjde nám, že jsou to služby, které se stále
rozvíjí a o které je velký zájem. Jejich pomocí zůstávají potřební lidé mezi
svými lidmi v domácnostech, tam, kde se cítí dobře a mají potřebné zázemí.
V závislosti na navýšení počtu klientů, z čehož se radujeme, dochází
také k rozšiřování počtu zaměstnanců a technického vybavení. Tady trochu
zápasíme s nedostatkem, ale snažíme se, aby byli všichni zájemci, klienti
i spolupracovníci spokojení.
V polovině kalendářního roku odešla ze své pozice z důvodu stěhování
stávající vedoucí, paní Iva Prejzková. Ve své práci se snažím na její působení navázat. Mým cílem je poskytovat službu v souladu s požadavky zákona
a také v souladu s Kodexem Charity České republiky. Z těchto zásad a východisek bych zdůraznila zejména: důstojnost lidské osoby, společné dobro,
solidaritu, kvalitu. Stranou nemůžeme nechat ani ekonomiku provozu.
Musím přiznat, že s novými úkoly a vedením služeb se teprve sžívám, vše je
pro mne nové a náročné. Prosím proto o shovívavost.
Radostí a zadostiučiněním je pro mne kontakt s klienty a jejich ocenění.
Bc. ESTER PALOVÁ,
vedoucí Charitní pečovatelské služby
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BŘEZEN 2019
„Nermuť se nad tím, co ti stáří bere, ale raduj se z toho,
co ti nechává a dává!“

MASOPUSTNÍ PRŮVOD ZAVÍTAL
DO STACIONÁŘE I DOMEČKU
Téměř dvě desítky fašankových masek zavítaly na masopustní úterý (tj.
5. března 2019) mezi klienty hrozenkovského denního stacionáře Slunečnice a halenkovského Domečku. V průvodu nechyběl medvěd, ženich s nevěstou či kapela. Pochovala se basa.
Masopust na Valašsku je známý jako fašank či končiny. Patří k tradičním
zvykům, které naši předkové důsledně dodržovali. Na fašanky se všichni
těšili, smažily se koblihy a boží milosti, lidé se veselili. Podle zvyku si bylo potřeba zatančit s medvědem, kterého vždy doprovázel medvědář. Často byla
součástí průvodu maska ženy s tmavší barvou pleti, která střádala do košíku
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vajíčka a řezník, kterému se na šavli napichovalo uzené či slanina. Pochůzky
fašanek pak zakončilo noční pochování basy jako symbolu marnotratnosti.
V některých obcích bylo ještě dovoleno dát si po půlnoci „štamprlku“. Pak
už následovala Popeleční středa, která připadá na šestačtyřicátý den před
Velikonoční nedělí. Pro křesťany tímto dnem nastalo čtyřicetidenní postní
období.
V hrozenkovské charitě se „fašankovalo“ v denním stacionáři i v domě
pokojného staří. Do masopustního průvodu, jenž měl pobavit charitní klienty, se vydala téměř dvacítka masek tradičních i méně obvyklých. Hlavními
aktéry byl ženich s nevěstou, medvěd a basa, kterou bylo potřeba jako symbol marnotratnosti pochovat. Tančilo se, bavilo se, k zakousnutí byly domácí
masopustní koblížky.
S půlnocí fašank přechází do Popeleční středy, která je dnem přísného půstu. Na Popeleční středu žehná kněz při bohoslužbě popel připravený
z jívových ratolestí požehnaných v předchozím roce při obřadech Květné neděle. Poté uděluje věřícím popelec. Každého označí na čele a řekne přitom
„Prach jsi a v prach se navrátíš“. Začíná čtyřicetidenní období půstu, které je
přípravou na nejdůležitější křesťanský svátek, a to Velikonoce.
Z archívu CHNH

BŘEZEN 2019

| 15

DENNÍ STACIONÁŘ SLUNEČNICE
Vedoucí DSS: Mgr. Vojtěch Petroš
Adresa: Víceúčelový charitní dům, Halenkov 191
Tel.: 571 420 135
E-mail: dss@nhrozenkov.charita.cz
Počet uživatelů
Kapacita
Provozní doba:
Počet návštěv:
Počet hodin služby:
Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

24 (za celý rok 2019)
8 (klientů/daný okamžik)
vyjadřuje okamžitou kapacitu, při práci ve skupině)
7 hod – 18 hod v pracovních dnech
819
4 308,75
1 865 310,– Kč
26 637,– Kč

POSLÁNÍ DENNÍHO STACIONÁŘE SLUNEČNICE:

•

umožnit seniorům, kteří jsou osamělí, nemocní nebo ohrožení sociálním
vyloučením, denní pobyt mezi svými vrstevníky

•

umožnit dospělým lidem s lehkým mentálním nebo jiným tělesným
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.

DENNÍ STACIONÁŘ JE URČEN PRO:

•
•
•

seniory (od 65 let),
osoby s tělesným postižením (od 16 let),
osoby s mentálním postižením nižšího stupně (16 let).

POHLED ZPĚT
Když si procházím fotky z akcí stacionáře za rok 2019, vidím, že se toho
dělo mnoho. Hrála u nás cimbálka, dětské divadlo, proběhlo několik besídek od dětí ze školy či školky, měli jsme přednášky. Často k nám docházel
canisterapeutický pes i jiná zvířátka, nebo jsme naopak my navštívili ranč
s koňmi a kozami. Chodili jsme do cukráren, do přírody, do mnoha zdejších
údolí, do muzeí. Poseděli jsme u ohně i grilu, pletli věnce z pampelišek nebo
sbírali barevné listí. Veselili se o masopustu, chystali velikonoční dekorace,
vařili svatodušní vaječinu, stavěli i káceli májku, slavili všechny narozeniny
a svátky, pletli adventní věnce, přivítali svatého Mikuláše a setkali se u svá16 |
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tečního vánočního stolu. A těch buchet, bábovek a štrůdlů, co jsme napekli,
jablek nasušili i zavařili, ozdob vyrobili…
Na každý měsíc sestavujeme program, snažíme se do něj dát co nejvíce
takto zajímavých činností. Stacionář zároveň garantuje, že je pro všechny,
kteří to potřebují, otevřen od pondělí do pátku od sedmi ráno do šesti večer.
V rámci celého Zlínského kraje jsou pouze dva denní stacionáře otevřeny
do 18.00 – jeden je v krajském městě a druhý v Halenkově. Vycházíme tak
vstříc těm, kteří pečují o své blízké, ale pracovní povinnosti jim neumožňují
dřívější návrat z práce.
Někdy se setkávám s názorem, že stacionář je jen pro ty, o které se
nemá kdo jiný postarat. Je pravda, že je stacionář Slunečnice vyhledávaným
místem pro ty, kteří čekají na uvolnění místa v domově pro seniory, nebo
pro ty, kteří by zůstali doma sami, když jsou jejich blízcí v práci, nebo musí
mimořádně někam odjet. Ale zároveň k nám dochází i lidé, kteří mají od své
rodiny péči zajištěnou, bydlí s někým blízkým, ale rozhodli se, že chtějí navíc
prožívat své dny aktivněji jako prevenci případných zdravotních komplikací.
Buď si zvolí pravidelně jeden či více dnů v týdnu, kdy stacionář navštěvují,
nebo si dny vybírají podle uveřejněného programu.
Stacionář mohou navštěvovat jak senioři, tak i mladší lidé s mentálním
onemocněním, nebo s tělesným (pohybovým) onemocněním. Případná další
onemocnění nejsou zpravidla na překážku. Pokud je to potřeba, Charita zajistí i dopravu do stacionáře a zpět domů.
Mgr. VOJTĚCH PETROŠ,
vedoucí DSS
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PLAVÁNÍ I LYŽOVAČKA
Plavání za odměnu? Ano, tuto možnost měli všichni, kteří se jakýmkoliv
způsobem zapojili do letošní Tříkrálové sbírky. Sraz jsme měli 1. března po
19. hodině ve vestibulu vsetínských městských lázní. Sešla se nás bezmála
stovka a troufám si říct, že jsme si večer parádně užili. Děti samozřejmě využily celý prostor krytého bazénu, včetně tobogánu, který je obzvláště oblíbený. Dospělí se zase těšili na teplou vodu a trysky whirlpoolu a relaxačního
bazénu. Zkrátka, každý si našel „to své“. Domů jsme se vraceli příjemně
osvěženi.
O další překvapení se postaral pan Dudek, který poskytl všem dětem
koledujícím v Karolince volné lístky na místní vlek.
Děkujeme sponzorům, kteří na obě akce přispěli: Vsetínská sportovní
s.r.o., restaurace U muzea, restaurace U Pepiša, restaurace U vleku, restaurace U Pokorných, Tovomarket.
DARIA EXNEROVÁ,
koordinátorka TKS
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„Rád vzpomínám na pána na vozíku, který mi říkal: „pane řidič,
mě je úplně jedno kam mě vezete, já ani vystupovat nepotřebuju,
mě stačí že se vezu a můžu sledovat krajinu“...“

Z ROZHOVORU S NAŠÍM VŽDY USMĚVAVÝM
ŘIDIČEM MIRKEM SUCHANEM
Objednávky na odvozy a zájezdy přicházejí z různých stran, můžeš
nám říci, koho všechno jsi již vozil a které kouty světa jste společně
navštívili?
Ano, lidé, organizace a zařízení si pomalu na tento druh přepravy začínají zvykat a tak objednávek opravdu přibývá. Např. to, že jsme schopni převézt komfortně bez přesedání až 6 vozíčkářů najednou i s doprovodem je
na rozdíl od zahraničí ve zdejších končinách rarita. Vozíme primárně osoby
upoutané na invalidní vozík, tělesně postižené, nebo i starší lidi s omezením
pohybu. Už jsem vezl i několik lidí, kteří jsou ležící. To všechno náš autoDUBEN 2019
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busek umí. Starší a věřící lidé nejraději navštěvují různá poutní a církevní
místa. Ke stálicím patří sv. Hostýn, Turzovka, Velehrad nebo sv. Kopeček
u Olomouce. Navštívil jsem s nimi ale i Nitru, Trenčín, nebo krásné poutní
místo Butkov u Ladců. Za relaxem a odpočinkem se lidé s handicapem často
vydávají do Luhačovic, Kroměřížských zahrad, nebo na zámek Lešná u V.
Meziříčí. Díky lidem, kteří i přes svá postižení mají chuť poznávat, jsem se
podíval i na exkurzi do Marlenky, Pohankového mlýna nebo do muzea řeznictví či pivovaru. Každoročně vozíme i postižené děti ze Vsetínského Auxilia
na tábor k vodní nádrži Pastviny na Ústeckoorlicku. A právě při poslední
cestě se náš autobus i s těmito dětmi podíval až úplně nahoru na Praděd
k vysílači.
Co ti první vyvstane na mysli, když se ohlédneš zpět na všechny ty
cesty? Nějaká veselá historka?
Hlavně spoustu spokojených tváří a radost v očích lidí, kteří se zase vydali na cestu. Rád vzpomínám na pána na vozíku, který mi říkal... pane řidič,
mě je úplně jedno kam mě vezete, já ani vystupovat nepotřebuju, mě stačí že
se vezu a můžu sledovat krajinu... Připomíná mi to, že „i cesta může být cíl“.
Každá takováto cesta je pro spoustu lidí nejen cesta, ale i jistá společenská
událost, takže zažívám i dost vtipných situací. Nedávno jsme třeba vezli romské děti s jejich asistenty na výlet do Zlínské ZOO, našel jsem doma nějakou
romskou cimbálovou muziku a za jízdy ji pustil do reproduktorů… a celou
cestu zpět se náš autobus otřásal v základech zpěvem a radostí. Také nezapomenu na zájezd se seniory na Provodov. Nahoru ke kostelu je to opravdu
hodně do kopce. Na mokrých dlažebních kostkách s napadaným listím začal
autobus prokluzovat, až se nakonec úplně zastavil. Ale zdatní senioři si rady
věděli. Všichni se i s berlemi a knězem natlačili ke mně dopředu k řízení, aby
zatížili přední nápravu... A autobus se rozjel a se smíchem jsme se vyšplhali
až nahoru. Zvenčí to ale musel být dost zajímavý pohled.
Judita Grycmanová
PR
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SOCIÁLNÍ DOPRAVA
Vedoucí soc. dopravy: Jana Němečková
Adresa: Víceúčelový charitní dům, Halenkov 191
Telefon: 571 420 135
Mobil: 734 875 592
E-mail: socialnidoprava@nhrozenkov.charita.cz
Sociální doprava zahrnuje následující služby:

SOCIÁLNÍ AUTOBUS  
Pro poskytovatele sociálních služeb nabízíme k zapůjčení speciálně vyvinutý nízkopodlažní malý autobus s úpravou pro převoz buď až šesti vozíčkářů,
nebo max. 16 cestujících. Pro upevnění vozíčkářů se využívají podlahové
upevňovací lišty a kotevní pásy vozíků spolu s tříbodovým pásem vozíčkáře.
Celková kapacita míst pro sedící je 16 osob nebo max. 6 vozíků + max. 3 asistenty = 9 osob (vozík = -2 sedící).
Dle počtu cestujících se po domluvě upravuje počet sedadel. Autobus
má dvoje dvoukřídlové dveře, u kterých jsou nájezdové vyklápěcí plošiny.
Ukotvení vozíků a úpravu sedadel zajišťuje řidič autobusu.

PŘÍKLADY VYUŽITÍ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

jedno či vícedenní zájezdy a výlety  
kulturní a společenské akce  
hudební produkce  
divadla, koncerty, …  
výstavy, přednášky, …  
církevní programy a návštěvy poutních míst  
pobyty v přírodě  
lázeňské, rehabilitační, léčebné pobyty, termální koupaliště, …
veletrhy, zoologické a botanické zahrady, hrady, zámky, .

SOCIÁLNÍ AUTO
Sociální auto slouží k přepravě osob, kterým cesta hromadnou dopravou
dělá potíže a nemají možnost vlastní dopravy. Auto je speciálně upravené,
tedy vhodné i pro osoby na vozíku. V případě potřeby poskytujeme i doprovod na místo, kam potřebujete.
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PŘÍKLADY VYUŽITÍ PRO KOHO A KAM:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pro lidi hůře pohyblivé
Pro lidi na vozíku
Pro rodiče s malými dětmi
Pro starší lidi, kteří mají z cestování obavy
Pro lidi ze vzdálených koutů vesnice
K lékaři, do nemocnice, na rehabilitace
Do města, na úřady, na nákupy
Do škol a za vzděláním
Na hřbitov, do kostela
Lázeňské, léčebné pobyty
Nebo jen tak na výlet

VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

V pondělí 8. dubna 2019 se v Novém Hrozenkově konal veletrh neziskových organizací. Nejen dospělým, ale také školákům se na něm prezentovalo třináct subjektů ze sociální oblasti, jež v regionu Hornovsacka poskytují
služby seniorům či lidem s hendikepem. Jednalo se o první podobnou akci
v historii hrozenkovské charity.
Návštěvníci veletrhu mohli získat přehledné informace o činnosti jednotlivých služeb, které mohou člověku, v případě nečekaných životních situací,
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pomoci. Školáci si současně mohli zkusit, jak se žije lidem s různým postižením nebo seniorům odkázaným na pomoc druhých. „Bylo to hrozně obtížné
vytlačit kamarádku sedící na vozíčku do autobusu, i když bezbariérového.
Při vystupování nám už musel pomoci odborně vyškolený asistent. Nezvládla bych to. Je to moc smutné a omezující,“ popisuje dojmy Anička z hrozenkovské základní školy. Obtížnou pro děti byla také simulace zrakových vad,
kdy si musely zavázat oči a s bílou hůlkou se dopravit do určitého místa.
Dobrou náladu na veletrh přivezla pětice asistenčních psů. Jejich terapeuti
vysvětlovali a názorně předváděli léčebný kontakt psa a člověka. Organizací, které se na veletrhu představily, bylo celkem čtrnáct: Naděje Vsetín,
Centrum pro dětský sluch Tamtam, Vzdělávací a komunitní centrum Integra, Dětské centrum Zlín, Iskérka, Auxilium, Adorea Dobrovolnické centrum
Vsetín, Středisko rané péče Olomouc, Diakonie české církve evangelické,
Centrum Áčko, Domov Jitka, Charita Vsetín a Charita Nový Hrozenkov a Psí
pohlazení.
Veletrh neziskových organizací začal v deset hodin dopoledne za přítomnosti starostky městyse Nový Hrozenkov Stanislavy Špruncové, místostarostky města Vsetín Simony Hlaváčové a ředitelky Charity Nový Hrozenkov
Danuše Martinkové. V sedmnáct hodin na něj navázala talk show známého
lanškrounského děkana Zbigniewa Czendlika. „Děkuji všem organizacím,
které se na veletrhu podílely, a moc si vážím každého zaměstnance v této
oblasti a jeho práce,“ vyslovila slova uznání místostarostka města Vsetína.
z archívu CHNH
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„Čím víc stárnu, tím víc zjišťuji, že dětství a stáří jenom splývají,
ale že jsou to navíc dva nejintenzivnější stavy, které je nám dáno žít.“
Marguerite Yourcenar

JIŘÍ HELÁN ROZTANČIL PUBLIKUM
A PŘEDAL KVĚTINY K SVÁTKU MATEK
Počasí, které vládlo druhé květnové neděli, nebylo zrovna vlídné. Od rána
pršelo a byla zima. Kdysi se pro to na Valašsku používalo rčení, že „ani psa by
ven nevyhnal“. V takový čas je možná lépe být doma v teple. V sále hrozenkovského Lidového domu bylo ale rušno. Vrcholily přípravy na koncert zpěváka Moravanky Jiřího Helána s kapelou. Věnován byl všem maminkám.
S patnáctou hodinou se ve dveřích sálu objevil charismatický muž
s úsměvem na tváři. Byl to Jiří Helán. Přivítal se s každým, koho v sále potkal.
S elánem začal organizátorům předávat svůj scénář vystoupení. Z původních
devadesáti minut koncertu nabídl písně zahrnuté do tříhodinového bloku, poslechovou část, taneční a rozhodl se, že sám bude předávat růže maminkám.
24 |
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V šestnáct hodin se v sále lehce provoněném květy šeříku sešlo na sedmdesát maminek a babiček s manžely, partnery či v doprovodu kamarádek.
Zpočátku s prvními tóny skladeb panoval trochu ostych, ale pak se publikum
rozjelo. Zpívalo se, tančilo se a vytvořila se asi dvacetičlenná skupina aktivních tanečníků. „Já se za sebe úplně stydím, jak jsem se odvázala a tančila,“
říkala při odchodu z koncertu dvaaosmdesátiletá paní z Nového Hrozenkova.
A hned dodala: „Mně se to ale tak líbilo. Pozvěte pana Helána znovu.“ I ostatní
reakce žen byly příjemné. Líbilo se, bylo vidět nadšení a spokojenost…
Velké poděkování patří Radku Zapalačovi za bezplatný pronájem prostor
Lidového domu.
z archivu CHNH

ROZVÁŽELI JSME KYTIČKY MAMINKÁM
„Protože v neděli mají všechny maminky svátek, tak my z Charity máme
pro Vás kytičku,“ to byly nejčastější páteční slova charitních pečovatelek při
rozvážení obědů seniorkám. Byla to malá pozornost na oslavu jejich krásného a zaslouženého svátku. Druhou květnovou neděli se totiž po celém
světě slavil Den matek. Květiny darovala květinářství na Hornovsacku a ve
Vsetíně. Květinky se rozdávaly od Hovězí až po Velké Karlovice, všude tam,
kde Charita zajíždí a poskytuje služby. Usměvavé tváře, někdy slzičky dojetí,
moment překvapení, vzpomínky, ale především upřímná radost z „obyčejného“ karafiátu. To byly nejčastější reakce klientek na kytičku darovanou
k svátku matek.
Někdy se stává, že přestože máte nápad či myšlenku, nemůžete své cíle
dotáhnout do konce bez pomoci druhých. To platí i v tomto případě. Rozzářené úsměvy na tvářích maminek by nebyly, kdyby hrozenkovské Charitě
nepomohli jiní. Jiní lidé, jiné subjekty. Děkujeme za pomoc květinářstvím:
Dajmix a Speciál ve Vsetíně, Flodet v Hovězí, v Halenkově květinářství paní
Krystyníkové, v Karolince paní Šulákové a ve Velkých Karlovicích květinkám
od paní Jurečkové. Bez sponzorství zmíněných firem bychom maminky nemohli obdarovat.
z archivu CHNH
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PORADNA SV. RITY – ODBORNÉ
SOCIÁLNÍ PORADNESTVÍ
Vedoucí poradny: Mgr. Lenka Vráželová
Adresa: Vsetínská 71, 756 05 Karolinka
Mobil: 728 324 494, 739 726 109
E-mail: poradna@nhrozenkov.charita.cz
Počet uživatelů:

227

Počet poskytnutých intervencí:

242

Celkový čas poskytnutých intervencí:

363

Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

141 130,– Kč
- 8 840 Kč,– Kč

POSLÁNÍ:

Poradna nabízí pomoc lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci, kterou
nemohou vyřešit vlastními silami.
Cílem služby je poskytnout odborné informace, konzultace, psychosociální
podporu a doprovázení v situacích jako jsou osamělost, zlomové a náročné
situace související se zdravotním postižením nebo vyšším věkem, rozhodování se pro péči o blízké, v době poskytování péče v domácím prostředí,
doprovázení při vážném a život limitujícím onemocnění, podpora v procesu
truchlení.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Primární cílová skupina: Senioři, osoby se zdravotním postižením a osoby
s chronickým onemocněním, osoby v krizi. Rodiny s dítětem/dětmi.
Dále je poradenství určeno také blízkým osobám výše uvedených primárních cílových skupin a neformálním pečujícím.
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PORADNA POMÁHÁ BEZMOCNÝM
Po lehkém zaklepání přichází do poradny mladá žena. Na první pohled nesmělá, uplakaná a vyplašená.
Usazuji paní a po mém dotazu „S čím mohu pomoci?“ se rozpláče a stále
dokola říká, že nechce přijít o své děti.
Postupně se dozvídám, že má dvě děti ve věku 3 a 5 let, manžel jí poslední rok téměř žádnými financemi nepřispívá na děti ani na domácnost. Ona
sama ze svého příjmu zajišťuje celou domácnost a potřeby dětí.
Postupně rozplétáme celý příběh, kdy v závěru zjišťuji, že manžel pobývá již
půl roku mimo společnou domácnost, paní neví, kde se nachází. Manželova
rodina jí navíc ještě vyhrožuje, že pokud se obrátí na nějaký úřad, že se postarají o to, že o děti přijde.
Paní jsem vysvětlila, že pokud se o děti stará a zajišťuje sama řádně jejich
výchovu, nikdo ji nemůže o její děti připravit.
Navrhuji tedy toto řešení:
Podat návrh na svěření dětí do péče matky a otci stanovit výživné.
S ohledem na skutečnost, že manžel má nesrovnatelně vyšší příjmy, zvážit
i podání návrhu na výživné manželky. Jelikož manželé mají podle zákona
nárok na stejnou životní úroveň, a to i v případě, že nesdílejí společnou domácnost.
Paní jsem opakovaně utvrdila v tom, že jako pečující matku ji o děti nemůže
nikdo připravit. Pokud bude cokoliv dalšího potřebovat, může se na naši poradnu opět obrátit, a to i telefonicky.
Paní již klidná odchází a velmi děkuje za pomoc.
EVA SLOVÁČKOVÁ,
sociální pracovnice
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„Nejcennější dar, který druhému můžete dát, je vaše pozornost.
A je ztracený každý den našeho života, kdy jsme se nezasmáli.“

BYLO NÁM DOBŘE ANEB PÁR SLOVÍČEK
O PŘÍJEMNÉM SETKÁNÍ
Snad každého člověka těší společnost jiných lidí. Když to jsou vnoučata,
děti, tety, strýcové nebo babičky či dědové, jsou naše pocity ještě srdečnější
a těšíme se na své blízké. O něco podobného se snažíme i u nás v Charitě.
A tak v pravidelných cyklech pořádáme setkání se seniory. Jde nám o to,
aby se lidé potkali, popovídali si, sdíleli společné vzpomínky, zážitky a třeba
potkali po čase někoho, koho dlouho neviděli.
Nějaký čas před setkáním už pečovatelky pomáhají seniorům žijícím na
různých místech hornatého Hornovsacka nasednout do charitních aut a odváží je na očekávané setkání se svými vrstevníky. Přijít může kdokoliv, kdo
je věkem starší, ale i mlád. Místem sejití, dobré nálady, milého slova, usměvavých tváří, vzpomínek či historek je kostel a fara ve Zděchově.
„Ve zděchovském kostele nás přivítal Páter Vlastimil Vaněk a popřál
nám, aby nám tady bylo dobře a mile. Mohli jsme se tak plně ztotožnit s bib-
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lickým citátem, který je v kostele na vítězném oblouku – Pane dobře je nám
zde,“ vypráví pastorační asistentka Marie Fedorová. A dodává: „Páter Vaněk
nás všechny povzbudil svou promluvou při mši svaté. Velmi působivé bylo
také vyprávění jáhna Karla Kocourka o historii kostela.“
Pro věřící byla připravena mše svatá s možností se před ní vyzpovídat.
Z každého, kdo přišel, jsme měli obrovskou radost. Spokojené a usměvavé
tváře napovídaly, že setkání naplnilo svůj účel. Nechtělo se ani domů. Vedly
se družné rozhovory, popíjela se káva, čaj, a k tomu se zakusovaly napečené koláčky. Děkujeme všem, kteří jste za námi přišli.
Jáhen Karel Kocourek pomohl s přípravou pohoštění, které bylo připraveno pro všechny účastníky červnového setkání na místní faře. A nebylo
zanedbatelné. Seniorů se sešlo na tři desítky a povídat bylo opravdu o čem.
Vzpomínky na to, jak se kdysi žilo, jaký život lidé a děti měli, mají přece své
kouzlo a z úst starších pamětníků jsou lepší než film.
z archivu CHNH
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LÁVKA – SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Vedoucí SR Lávka: Marcela Cholevíková, DiS.
Adresa: Nábřežní 175, Karolinka
Telefon: 571 410 087
Mobil: 733 685 408
E-mail: marcela.cholevikova@nhrozenkov.charita.cz
Počet uživatelů:

6

Počet poskytnutých intervencí:

424

Celkový čas poskytnutých intervencí:

748

Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

421 866,– Kč
- 17 084 Kč,– Kč

Na spolufinancování se podílela také Moneta Money Bank a.s., která z Programu podpory potřebných poskytla 150 tis. Kč, což představuje 37% z celkových finančních prostředků.

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.
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S POMOCNOU RUKOU ZVLÁDNU VÍC
Jednoho červnového dne jsme s klienty Lávky vyrazili na blízkou rozhlednu Súkenická. Počasí toho dne bylo trochu sázkou do loterie, na obloze
bylo dost mraků, ale riskli jsme to. Ono za kopcem může být jinak…
Po příjezdu k hotelu, od kterého vede stezka k rozhledně, jsme se volným krokem vydali na cestu. Máme mezi sebou i klienty, kterým jejich nemoc
pohyb ztěžuje. Takže aby se mohli co nejčastěji účastnit všichni, vybíráme
většinou trasy, jež zvládnou.
Příjemnou procházkou jsme dorazili k cíli. Až na místě vyšlo najevo, že
dva z klientů se bojí výšek. Další z klientů měl obavy, zda to zvládne fyzicky.
Tak co teď? Po vzájemném rozhovoru jsme se domluvili, že to zkusí. S mou
podporou stoupali schůdek po schůdku a k pocitu nejistoty se stále více
přidružovala radost. Vystoupali až nahoru. Oddechli úlevou a nadechli pocit
uspokojení. Výhled do krajiny stál za to, ale myslím, že daleko větší odměnou
jim byl pocit, že to dokázali. Překonali své obavy a nejistotu a zvítězili sami
nad sebou. Mohli zažít pocit hrdosti na sebe samé. Pocit „jsem dobrý, mám
v sebe větší důvěru“. A s větší sebedůvěrou se žije člověku lépe. Přináší
pokoj i elán do života.
Nakonec i to počasí nám přálo.
BARBORA KRUTILKOVÁ,
pracovnice Lávky
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„Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život - to,
co děláme, dělat z lásky k věci.“
K. Čapek

„Vážené a milé dobré víly! Posílám něco pro radost a štěstí za
vše dobré, co děláte pro druhé! Vybrala jsem na své náramky z lásky
Hematit, kámen zdraví, a doufám, že Vás každou potěší. Objímám Vás
a přeji vše dobré.“
S láskou Vaše Lucie Bílá

POZDRAV OD LUCIE BÍLÉ NAŠIM CHARITNÍM
VÍLÁM
Začátkem léta letošního roku k nám na Charitu Nový Hrozenkov přišel
milý dopis od přední české zpěvačky Lucie Bílé. Součástí psaní byly také
dárečky pro charitní pečovatelky.
Malá pozornost od Lucie udělala našim „charitním vílám v červených
autech“ obrovskou radost. Dopis přikládáme. Stejně tak fotografii, na které
je vidět, jak náramky sluší a těší. Moc děkujeme!
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CHARITA ZAČALA S ROZSÁHLOU
REKONSTRUKCÍ JEDNÉ ZE SVÝCH
BUDOV V NOVÉM HROZENKOVĚ
Do nového střediska se v lednu příštího roku přestěhuje část služeb hrozenkovské Charity. Opravený dům má ale především přinést komfortnější
zázemí pro terénní pracovníky.
Na začátku července letošního roku začala Charita Nový Hrozenkov
s přestavbou budovy v Novém Hrozenkově. Zrekonstruovaný dům by měl
od příštího roku sloužit jako kvalitnější zázemí pro pracovníky v terénu. Souběžně se do domu nastěhuje veškerá administrativa. „Před třemi lety, v roce
2016, jsme budovu zakoupili s pomocí půjčky od Arcibiskupství olomouckého. Vzhledem k navýšenému počtu pracovníků jsme potřebovali jedno
místo, do kterého se soustředí převážná část služeb a také administrativa,“
vysvětluje situaci ředitelka Charity Nový Hrozenkov Danuše Martinková. Na
podzim téhož roku byl podán projekt na Evropskou unii a čekalo se, zda
dojde k jeho schválení. „S většími komplikacemi se podařilo projekt obhájit
až počátkem letošního roku. Bylo vyhlášeno výběrové řízení a od první dekády července se začalo se samotnou realizací stavební zakázky,“ dodává
ředitelka Charity.
S koncem roku by měly být dokončeny veškeré stavební práce. Do nové
budovy v Novém Hrozenkově se tak začátkem příštího roku přestěhují terénní charitní služby, které v současnosti sídlí v pronajatých prostorech v Karolince, a všechna administrativa spadající pod hrozenkovskou Charitu. Stacionář v Halenkově a Domeček v Novém Hrozenkově budou dále poskytovat
služby na stejných místech.
Nutná finanční spoluúčast na projektu je zajištěna naším významným
dárcem, s kterým máme uzavřenou víceletou smlouvu o financování. Jedná
se o Lesy augustiniánského opatství. Z dalších firem nám přispěly společnosti Austin Detonator a Kayaku Safety Systems Europe.

z archivu CHNH,

uvedeno v regionálním tisku
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OSOBNÍ ASISTENCE
Vedoucí OA: Bc. Ester Palová
Adresa: Nábřežní 175, Karolinka
Telefon: 571 410 087
Mobil: 734 682 700
E-mail: oa@nhrozenkov.charita.cz
Počet uživatelů

12

Počet hodin přímé péče:

2 346

Počet ujetých kilometrů:

3 874

Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

1 624 347,– Kč
26 921,– Kč

POSLÁNÍ:

Posláním Osobní asistence je poskytnout individuální podporu a pomoc lidem, kteří pro své omezení nebo postižení potřebují ke svému životu dopomoc druhé osoby. Tím jim umožníme žít nadále důstojným a hodnotným
životem a vykonávat činnosti, které by dělali sami, kdyby toto postižení nebo
omezení neměli. To vše ve svém přirozeném prostředí a v začlenění do okolní společnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Služba je určena dětem, dospělým a seniorům s postižením tělesným, mentálním a kombinovaným, kteří potřebují pomoc druhého člověka.
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„Nic tak neponižuje člověka jako vědomí či pocit, že překáží. Jistě
staří lidé nebudou moci již vykonávat všechno, na co byli zvyklí, ale
nesmějí pocítit pohrdání.“
Prokop Siostrzonek

CO PROŽÍVÁME V DENNÍM STACIONÁŘI A PROČ
Maso, hermelíny, cukety, hříbky i mrkve položené na grilu voní po celé
zahradě. V altánu je nachystáno posezení, voda se sirupem, něco na mlsání.
Je teplo až horko, ale i tak každý čas od času zvedne hlavu a podívá se na
mraky. Ze tří stran jsou černé, blýská se, ale bouřka nás míjí. Je poslední
srpnový pracovní den a pro klienty jsme ve stacionáři nachystali rozloučení
s prázdninami. Sešlo se nás zde spousta, myslím, že jsme si to všichni užili.
Někde jsem četl, že podle statistiky pravidelně griluje každý třetí Čech. A my
se přece ve stacionáři snažíme o to, aby uživatelé využívající naši službu
trávili čas tak, jak je to v populaci běžné.
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O pár dní později jsme vyrazili do Velkých Karlovic. Prohlédli jsme si kostel a prošli se po okolí. Výlet jsme zakončili posezením v cukrárně. Další dny
jsme třeba pekli pohanku se zelím a se slaninou, vařili tvarohové knedlíky
nebo smažili domácí koblížky. Vyráběli jsme podzimní dekorace či ozdobné
magnetky.
Asi největší akcí, která nás čeká v říjnu, bude domácí zabijačka na Charitě v Halenkově. No, pravda, trochu přeháním. Naším hlavním úkolem je
práce s klienty, věnovat se jim, ne honit prase po dvoře. Ale již máme slíbený
kotel k zapůjčení, ještě objednáme maso a vše, co je potřeba, abychom si
uvařili alespoň pár tlačenek a dobrou zabijačkovou polévku. Každopádně se
těšíme na atmosféru stejně dobrou, jaká při zabijačkách bývá. Zatímco dříve
jsme ve stacionáři hodně pekli, zaměřujeme se nově i na chlapské chutě,
protože v poslední době začalo do stacionáře chodit více mužů. V říjnu nás
tedy kromě „zabijačky“ čeká vaření guláše a sekané.
Aktivit máme přichystaných mnoho, stále si ale říkám, že to není ve stacionáři to nejdůležitější. Nejde o to, abychom se ukázali, že děláme to či ono.
Každá aktivita má hlubší význam. Někdy jde jen o odreagování, někdy různé
zajímavé činnosti vedou k „rozpovídání“ i tišších klientů. Někdy jsou příležitostí pro to uživatelům ukázat, že o ně někdo stojí, má o ně zájem, chce
se jim věnovat a naslouchá jim. Někdy se s aktivitami pojí více drobnějších
prací, které uživatelé sami zvládnou a cítí tak pocit vlastní užitečnosti. V neposlední řadě vedou k budování vztahů uživatelů se svým okolím.
V Denním stacionáři Slunečnice zajišťujeme péči o seniory či osoby
s mentálním nebo tělesným postižením tzv. ambulantní formou – konkrétně
v Halenkově ve Víceúčelovém charitním domě. Znamená to, že se jim zde
smysluplně věnujeme, pokud je to potřeba, zajistíme i dovoz a odvoz. Nacházíme si čas na tvoření, cvičení, povídání, trénování paměti i výlety. Pokud
byste rádi této služby využili pro sebe nebo své blízké, o které pečujete,
můžete se na mě obrátit na telefonní číslo 739 507 126. Rád za Vámi přijedu
a předám všechny potřebné informace. Nebo se za námi můžete sami přijet
podívat.
Mgr. VOJTĚCH PETROŠ,
vedoucí DSS
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DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Vedoucí DZP: Jarmila Škarpová
Adresa: Nábřežní 175, Karolinka
Telefon: 571 410 087
Mobil: 737 572 190
E-mail: jarmila.skarpova@nhrozenkov.charita.cz
Doba poskytování služby:
Počet pacientů v průběhu roku 2019:
Počet návštěv:
Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

24 hod. denně, 7 dní v týdnu
217
10 166
3 028 201 Kč
49 238 Kč

Neoddělitelnou součástí terénních služeb Charity Nový Hrozenkov
je Domácí zdravotní péče. Je prováděna v domácím prostředí pacienta,
na základě ordinace praktického lékaře pro dospělé, praktického lékaře pro
děti a dorost nebo lékaře při propuštění z nemocnice. Zdravotní výkony jsou
hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Vykonávají je zdravotní sestry
z praxí.
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EKONOMICKÁ ÚVAHA NEEKONOMA

Milí přátelé, možná jste si všimli, že čísla vypovídající o výsledku hospodaření Domácí zdravotní péče nejsou lichotivá. Již několik minulých let jsou
čísla mínusová. Proč tomu tak je? Není to proto, že by naše sestřičky špatně
pracovaly. Bohužel je chyba v systému financování zdravotnictví a podpora
segmentu domácí zdravotní péče je velmi malá. Domácí zdravotní péče je již
dlouhodobě podfinancována. Přesto, že ministerstvo zdravotnictví a pojišťovny, tedy ti, kteří mohou tuto situaci ovlivnit, tvrdí, jak je domácí zdravotní
péče potřebná a důležitá. Ale nekonají. Vlastně – nekonali!
Každý správný hospodář, v situaci, kdy dlouhodobě prodělává, musí
něco změnit. Pokud změna není možná, musí se svým hospodářstvím skončit. To hrozilo v minulém roce i domácí zdravotní péči, nejen té naší charitní, ale téměř všem, kdo tento druh zdravotní péče poskytují. Mohou to být
soukromé agentury, jiné neziskové organizace nebo domácí zdravotní péče,
které zřizují nemocnice.
Co by se stalo v případě zrušení domácí zdravotní péče? Za nemohoucími pacienty by sestry už nepřijely domů udělat odběr krve, píchnout injekci
nebo inzulin, převázat ránu, napojit nitrožilní výživu a jiné výkony. Nemocní
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by na ošetření či výkon museli dojíždět k praktickému lékaři nebo do nemocnice. Asi všichni víte, jak bývají plné čekárny u lékařů a jaké jsou objednací
doby na různá vyšetření. Dokonce by museli být z důvodu potřeby zdravotních výkonů hospitalizováni v nemocnici. Také těžce nemocným a umírajícím už bychom nemohli pomoci být doma až do konce jejich života. A to je
jen částečný výčet toho, co sestry v domácnostech u pacientů provádějí.
Neustálé vyjednávání s ministerstvem zdravotnictví a s pojišťovnami nepomáhalo. V srpnu 2018 Charita Česká republika podnikla další kroky za
záchranu Domácí zdravotní péče. Sestry domácí zdravotní péče se připojily
ke stávkové pohotovosti zdravotníků. Možná jste je potkali s červenými stužkami na oblečení, symbolem stávkové pohotovosti. Probíhala další jednání,
ale bez výsledku.
V reakci na ukončené dohodovací řízení, tedy na několik kol jednání
se zdravotními pojišťovnami o podmínkách financování pro rok 2020, které
trvalo celé jaro, vznikla petice Doma je doma. Za segment domácí péče
se Charita Česká republika spolu s Asociací domácí péče, sekcí domácí
péče České asociace sester a Sdružením majitelů a poskytovatelů domácí
péče (celkem 198 hlasů z 204) shodly, že návrh pojišťoven přijmout nemohou, neboť není v souladu s ústavněprávními principy. Petice byla zveřejněna na začátku července 2019 a již za sedm týdnů ji zástupkyně petičního
výboru nesly do Poslanecké sněmovny s více než dostatečným počtem podpisů (36 261 namísto zákonem požadovaných 10 tisíc). Díky této síle, ke které se připojila i široká veřejnost, došlo 1. 10. 2019 k veřejnému slyšení v petičním výboru Poslanecké sněmovny. Cílem bylo vysvětlit poslancům, jak
nespravedlivě zdravotní pojišťovny zacházejí s námi, poskytovateli domácí
zdravotní péče, a probrat s nimi naše návrhy na zlepšení situace. A hurá, po
tomto jednání se ledy pohnuly. Nová úhradová vyhláška pro rok 2020, na
jejímž základě jsou výkony provedené sestrami domácí zdravotní péče pojišťovnami propláceny, je předpokladem pro udržení domácí zdravotní péče.
Všem Vám, kdo jste svým podpisem podpořili petici Doma je doma,
mnohokrát děkujeme. Pomohli jste zachránit domácí zdravotní péči.
JARMILA ŠKARPOVÁ,
vedoucí DZP
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„I stáří však může být krásnou a plodnou dobou. Podobně jako
i každý podzim přináší své krásné a chutné ovoce, a dokonce i každá
zima přináší bohatství krás a netušených možností, které parné léto
rozhodně nemůže nabídnout.“

ZAHRADNÍ SLAVNOST NA DOMEČKU
Bylo nebylo,
jednoho krásného dne slunce jasně svítilo.
Na charitním kalendáři v Domě pokojného stáří
přečetli jsme si datum 5. září.
Již několik let máme radost,
že každý rok pořádáme zahradní slavnost
a vůbec nám nevadí,
že tato byla již patnáctá v pořadí.
Maso i koláče společně jsme chystali,
byla to zábava, společně jsme se zasmáli.
Květiny v zahradě zdobily stoly i záhony,
vůně z chystaných dobrot se linula na hony.
V altánu ve stínku sešly se rodiny, dědečci, babičky,
společně si povídali i zpívali písničky.
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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:

19

Počet uživatelů v průběhu roku:

30

Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

11 551 371 Kč
- 30 586 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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ŠŤASTNÝ PÁN
Když jsme se dozvěděli, že vyšel projekt a k nám do Domečku postupně
dostaneme nové matrace, chodítko a vozíky, byli jsme velmi potěšeni.
Denně totiž „zápasíme“ s jejich nedostatkem nebo velkým opotřebením,
a tím pádem špatnou funkčností těchto pomůcek.
Protože většina našich klientů má zdravotní potíže a velkou část svého života tráví v lůžku, je pro ně kvalitní matrace nesmírně důležitá. Také
k zachování možnosti udělat alespoň pár vlastních kroků je často potřeba
podpora, spolehlivé chodítko je tu nezbytné.
Naší největší bolestí byly vždycky invalidní vozíky. I když totiž klienti
přejdou pár kroků po domě, na vycházku nebo výlet už se bez vozíčku nedostanou. K tomu ještě musíme připočítat právě ty, kterým by se bez této
pomůcky život omezil pouze na pokoj a lůžko. Takže bez invalidních vozíků
se neobejdeme.
Vzpomínám si na jednoho klienta, který k nám přišel na Odlehčovací
službu. Doma se mu život „scvrknul“ právě na pokoj a postel. Když jsme si
pro něj přijeli, tak moc nevěřil, že dvě cérky, jak říkal, ho posadí na vozík, sestěhují ze schodů a naloží do auta. Když jsme to všechno společně zvládli,
byl opravdově šťastný. Tři roky totiž nebyl venku. Cestu si náramně užíval,
komentoval všechny novoty v dědině a těšil se na „Posádku“, jak říkal charitnímu domu na Halenkově, protože zde velkou část svého života pracoval.
Od toho dne, po celou dobu jeho pobytu, nás každé ráno u vchodu do
domu vítal usměvavý, šťastný pán. Jeho život se díky možnosti pohybu na
vozíčku změnil, myslím aspoň o 1000 %.
MARIE SURÁ,
vedoucí DPS a OS
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VÍCEÚČELOVÝ CHARITNÍ DŮM
(VCHD) – ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Vedoucí OS: Marie Surá
Adresa: Nový Hrozenkov 124, Nový Hrozenkov
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:

3
25
1 812 416 Kč
28 171 Kč

POSLÁNÍ:

Posláním této služby je poskytnutí krátkodobého pobytu seniorům, na dobu,
kterou jejich pečovatelé potřebují k regeneraci sil, nebo k úpravám bytu
apod. Jedná se tedy o seniory se sníženou soběstačností, kteří potřebují
celodenní péči. Dalšími uživateli mohou být senioři, žijící na kopcích a daleko v údolích, kteří často v zimě zůstávají „odříznuti od světa“ a zajištění jiné
služby je v tuto dobu velmi náročné. Při poskytování pomoci se snažíme zachovávat zvyklosti jednotlivých uživatelů a podporovat jejich samostatnost.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Cílovou skupinou jsou senioři, kteří s pomocí pečovatelů dosud žijí ve svém
přirozeném prostředí anebo senioři, kteří žijí na odlehlých místech, kde je
pro ně v zimním období život dosti obtížný.
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„Máme se od každého, kdo se ocitne v našem životě, něco naučit.
Některé lekce jsou bolestivé, jiné bezbolestné,
ale všechny jsou k nezaplacení.“
neznámý autor

„Lidé, kteří do své práce vkládají své srdce, si zaslouží veřejné
uznání a poděkování. Jak známe naši paní ředitelku, její myšlenky
v této chvíli určitě patřily i všem pracovníkům Charity
Nový Hrozenkov.“
Mgr. Lenka Vráželová
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CENA CHARITY ČR ZA ROK 2019 PRO
DANUŠI MARTINKOVOU – BLAHOPŘEJEME!
Radujeme se společně s naší paní ředitelkou Danuší Martinkovou, která
31. 10. 2019 v Obecním domě v Praze převzala prestižní ocenění pro všechny,
kteří působí v pomáhajících profesích v rámci Charity ČR.
Všech jedenáct letošních oceněných má jedno společné – svoji profesní
dráhu zaměřili na pomáhání jiným lidem. Jejich konání směřuje k těm, kterým
život postavil do cesty nejrůznější překážky a bez pomocné ruky někoho dalšího by se skutečně neobešli. Ocenění byli nominováni svými kolegy a nadřízenými za svoji činnost, za svoje skutky a za svůj přínos nejen pro organizaci, ale
i pro uživatele a společnost. To vše s konečným souhlasem místního biskupa.
Již více než 20 let působí paní ředitelka v Charitě Nový Hrozenkov a my
věříme, že si za svou obětavou a nelehkou práci zaslouží ze srdce poděkovat.
Vždyť spolu s pracovníky tady na valašských kopečcích zajistila komplex služeb, který je v jiných regionech spíše raritou. Každý den do své práce vkládá
velký kus sebe a my jí přejeme, aby jí její nasazení, odbornost a srdce na
pravém místě ještě dlouho vydržely.
Ještě jednou gratulujeme!
Za všechny pracovníky
LENKA VRÁŽELOVÁ
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DOMA – DOMÁCÍ HOSPICOVÁ
PÉČE
Zdravotní sestra: Jarmila Škarpová
Sociální pracovnice: Eva Slováčková
Adresa: Nábřežní 175, Karolinka
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
Počet klientů – u všech služeb:
Počet návštěv DZP:

5
62

Počet návštěv CHPS, OA:

665

Počet hodin CHPS, OA:

108

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.
Multidisciplinární tým poskytující péči a pomoc:
• sociální pracovník
• zdravotní sestry
• pečovatelky
• osobní asistenti
• pastorační asistent
• dobrovolníci
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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.

PODĚKOVÁNÍ
Každý lidský život je jiný. Životy jsou stejné jen v tom, že začnou a skončí. Zdraví nás může zradit nečekaně. Taková situace potkala i naši rodinu.
Děda ze dne na den nebyl schopen opustit lůžko. Celý život byl zvyklý používat přírodní medicíny a většinu svého času strávil doma. Proto jsme nehledali možnost jeho umístění v nemocnici ani v jiném zdravotnickém zařízení.
Jeho přání bylo zůstat doma.
Nevěděli jsme úplně, co to obnáší, a proto jsme oslovili Charitu v Novém
Hrozenkově, jejíž pracovnice nám ukázaly jak se o nepohyblivého a nemocného seniora v domácím prostředí postarat. S jejich pomocí se nám podařilo zajistit pro našeho dědu důstojné podmínky a zázemí v jeho posledních
týdnech.
Charita nás také dobře připravila na situaci, kdy přichází konec. Díky jejich zkušenostem bylo vše jednodušší. Velmi Vám za vaši dobře odvedenou
práci děkujeme. Velké díky patří Vaší pracovnici paní Jarušce Škarpové za
obětavost i v jejím osobním volnu.
RODINA KUČEROVA
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„Ano, podzim a zima života doslova vyzdvihnou člověka na
vysokou věž, a proto zralý člověk je schopen vidět život svůj i život
svého okolí daleko realističtěji, s opravdovým nadhledem.
Jen se chtít takto podívat!“

ČAS DUŠIČEK JE ČASEM VZPOMÍNÁNÍ
Vcházíme branou místního hřbitova, dnes je to pro mě trošku jiné, než
tomu bývá v jiné dny v roce. Jsem ráda, že děti vedou svůj malý rozhovor
spolu a ne se mnou, vím, že by se mi dnes chvěl hlas. Právě dnes, i když mi
blízcí schází i jindy… dnes je to takové jiné. Dnes se nořím hlouběji do svého
srdce. Z mých myšlenek mě vytrhne nadšený obdiv mých dětí: „Mami, to je
tak krásné, jak to všechno svítí, oni to mají tady tak krásné, to by se jim určitě
líbilo,“ zní hlásky mých dětí. Přála bych si to vidět pořád jako ony. Pořád ještě
bez velké bolesti a zármutku, jak to máme my dospělí. Mám pocit, že děti
to vidí právě tím úžasným pohledem Velikonoční naděje Vzkříšení. I já jsem
ten čas milovala, tu vůni věnců, nazdobených hrobů, to zvláštní ticho. A vždy
jsem mohla zapálit svíčky já, byť to odnesly moje popálené prstíky.
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Dnes už je to těžší. Přemýšlím, jak těžké je to období pro pozůstalé, když
na každém kroku už od půlky října vám vše připomíná, že přijde čas, který
nás vrací k těm, kteří již nejsou mezi námi. Dokážu se vžít i do pocitů těch,
kteří nemají tu sílu v den Svátku všech věrných zemřelých přijít. Je důležité,
aby si každý našel tu svoji cestu vzpomínání.
I přes ten smutek, který máme, vzpomínky jsou především krásné a milé
a dušičky se tak mohou stát také časem slavnosti. Může to být společné
oblíbené jídlo, místo, rodinná historka. A všechny tyto maličkosti mohou pomoci proměnit slzy v hřejivý úsměv.
Potvrzením, že to takto funguje, je i čas, který trávím jako poradce pro
pozůstalé a jsem nablízku všem, kteří tento čas obtížně překonávají sami.
Naše Poradna sv. Rity je nápomocná nejen osobní návštěvou, ale i telefonicky nebo e-mailem. Často lidé volají, že je trápí i to, že přijít na hrob nemohou,
protože se nemají jak na hřbitov dostat, nebo jim zdravotní důvody nedovolí
se vydat na cestu. Toto může být výzvou každému z nás, někde blízko žijí
lidé, které by potěšilo, když je přibereme na hřbitov nebo jim nabídneme,
že jim svíčku můžeme zapálit my. I my letos s dětmi přibereme svíčku, aby
osvětlila osamocený hrob, aby i on se přidal k té nádheře světla všude kolem.
Ráda bych vám na závěr poslala krásnou myšlenku od Aleše Opatrného:
„Každá svíčka na hřbitově nebo v domácnosti nám může zpřítomnit
světlo velikonoční svíce – paškálu, tedy té svíce, která je symbolem
vzkříšeného Krista, symbolem naší naděje. Ve světle Kristova vzkříšení potom není památka na zesnulé jen prostorem zármutku a vzpomínání, ale je ozářena světlem, které ukazuje k vrcholné budoucnosti.“
Mgr. LENKA VRÁŽELOVÁ,
vedoucí Poradny sv. Rity
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PŮJČOVNA ZDRAVOTNICKÝCH
A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Vedoucí: Jarmila Škarpová
Půjčující: Zdeněk Plánka
Adresa: Nábřežní 175, Karolinka
Mobil: 730 190 401
Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:
V průběhu celého roku bylo podepsáno

357 189 Kč
- 20 543 Kč
200 smluv o výpůjčce

POSLÁNÍ:
Půjčovna nabízí krátkodobé i dlouhodobé zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, popřípadě také jejich montáž a demontáž.
Je možné si zapůjčit:
• invalidní vozík

50 |

•

berle

•

šlapadla

•

sedačku na vanu

•

matrace

•

polohovací postele aj.
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PROSINEC 2019
„Když prší, hledej duhu. Když je tma, hledej hvězdy. Život je série
tisíců malých zázraků. Všímej si jich!“

NEVŠEDNÍ HUDEBNÍ ZÁŽITEK V PODOBĚ
ADVENTNÍHO KONCERTU ZAŽILI DIVÁCI
V NOVÉM HROZENKOVĚ
Tradice adventních koncertů se v Charitě Nový Hrozenkov dodržuje již
mnoho let a vždy jej provází zvučná jména české klasické hudební scény,
jako jsou Jaroslav Svěcený, Petr Nouzovský nebo Ladislav Horák. A nebylo
tomu jinak ani letos, kdy v pátek 13. 12. 2019 jsme měli tu čest přivítat mistra
Václava Hudečka s Lukášem Klánským a Kateřinou Krejčovou. Tuto vskutku nádhernou podívanou si nenechalo ujít téměř na 320 posluchačů, kteří si
hudební zážitek mohli vychutnat v krásném prostoru kostela sv. Jana Křtitele
v Novém Hrozenkově. To, že šlo o mimořádný zážitek, všichni potvrdili dlouho
trvajícím potleskem, který diváci ještě umocnili tím, že neváhali povstat ze
svých sedadel a absolvovali ho vstoje. Skutečně si ho protagonisté zasloužili.
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Další, velice podstatný, smyl tradice adventní koncertů je jejich dobročinnost, neboť výtěžek akce následně zdvojnásobila Nadace Divoké husy a tato částka tak pomůže službám novohrozenkovské Charity, za což patří Nadaci velké díky, zvláště pak všem dárcům,
kteří tak letos mohli dopomoci k nákupu vozu do našich služeb. Už
teď vám můžeme slíbit, že nasadíme všechny síly, abychom udrželi laťku i při dalším adventním koncertě. Budeme se na vás všechny těšit.
Mgr. LENKA VRÁŽELOVÁ,

UKLIDOVÁ FIRMA U3

zástupce ředitelky

(SOCIÁLNÍ PODNIK)
Vedoucí U3: Marcela Cholevíková, DiS
Adresa: Nábřežní 175, Karolinka
Mobil: 739 507 121
E-mail: marcela.cholevikova@nhrozenkov.charita.cz
Úklidová firma U3 vznikla v roce 2017. Začátky byly těžké. Prošla několika proměnami. Ale nakonec se pod vedením paní Jany Štefkové v našem kraji uchytila. Především díky poctivé a tvrdé práci pracovnic. Úklid
byl prováděn seniorům, rodinám i firmám. S úklidem byli zákazníci velmi
spokojeni. To dosvědčovaly reference, které do Charity přicházely. Naše firma si zakládala na poctivém NEBO (řádně odvedeném) úklidu a na vztahu
se zákazníkem. Především pro ty dříve narozené byl příchod úklidové firmy
do domácnosti často jedinou možností se ten den potkat s člověkem a třeba
s ním sdílet své starosti.
Ale nároky ze strany zákona byly nemilosrdné i k naší úklidové firmě. K 31. 12. 2019 definitivně ukončila své fungování pod Charitou Nový
Hrozenkov.
Tímto bych chtěla poděkovat paní Janě Štefkové a Silvii Orságové za
jejich vždy perfektně odvedenou práci.
Děkujeme.
MARCELA CHOLEVÍKOVÁ DiS.,
vedoucí U3
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SHRNUTÍ FUNDRAISINGOVÉHO
ROKU
Možná se ptáte, zda jsme v roce 2019 nelenili a snažili se dělat „něco
navíc“? Ať už pro naše klienty, jejich rodiny a přátelé, zaměstnance anebo
pro širší veřejnost? Zda usilujeme o udržení kvality a rozvoj poskytovaných
služeb?
Odpověď zní: „ANO“. U nás se zatím, pořád něco děje. Kdybychom
v naší snaze ustali, pak bychom se stali pouze jednou z organizací, kterým,
jak se říká, ujíždí vlak. A to u nás nikdo nechce.
Vezmeme to postupně. Začátkem roku vyvrcholily přípravy a uskutečnila se Tříkrálová sbírka 2019 za podpory neskutečného množství dobrovolníků a věrných dárců, jejichž úsilí a podpora, ve výsledku, zajišťuje již tradičně pomoc potřebným - dofinancováním různých projektů, chodu ohrožených
služeb anebo v podobě přímé pomoci.
Únor a březen se nesl v duchu příprav Veletrhu neziskových organizací a v dubnu to vypuklo! Uspořádali jsme v Novém Hrozenkově tuto celodenní akci ve spolupráci s komunitním plánováním péče Vsetín pro širokou
veřejnost. Premiéra veletrhu přinesla kladné ohlasy od všech 13 vystavovatelů, vedení okolních obcí i od zúčastněné veřejnosti. Díky spolupráci mnoha
zapálených osob nechyběl ani foto koutek s tematickými „dobroslovy“ v komiksovém stylu.
Na konci dubna jsme pomáhali na halenkovském Frzegulu, kde jsme
mohli být součástí charitativní akce, jejíž výtěžek pomohl rodině, která přišla
o střechu nad hlavou kvůli požáru.
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Květen byl ve znamení Koncertu ke Dni matek a předané radosti v podobě kytiček k této příležitosti. Byly obdarovány všechny klientky jak pobytových, tak i terénních služeb především díky darům květinářství z blízkého
okolí.
S kladným ohlasem jsme realizovali projekt „Pes - přítel člověka v každém věku“ (canisterapie) podpořený z Fondu Zlínského kraje, který byl
určen pro klienty Denního stacionáře i odlehčovací služby v Halenkově a Domova pro seniory v Novém Hrozenkově.
Celým rokem 2019 nás doprovázel taktéž prospěšný projekt „Lávka,
aneb žijeme tu společně“ (zaměřený na podporu sociální rehabilitace),
který byl podpořen z grantu Monety Money Bank a Tříkrálové sbírky.
Začátkem července odstartovala stavební fáze projektu směřujícího prioritně ke zlepšení pracovních podmínek terénních služeb s názvem „Zkvalitnění zázemí terénních služeb Charity Sv. rodiny Nový Hrozenkov“
spolufinancovaného z Evropských fondů přes IROP Ministerstva pro místní
rozvoj ČR. Vše směřuje do zdárného konce díky Arcibiskupství olomouckému, vedení Charity NH a našim významným partnerům - společnostem
Lesy augustiniánského opatství, Austin Detonator a Kayaku Safety Systems.
Září byl časem, kdy se prostory naší Charity provoněly vůní jablek a otevřely se veřejnosti. Při příležitosti Dne Charity jsme vyhlašovali soutěž
„O nejlepší jablečný štrúdl“ a nejlepší pekaři byli obdarováni věcnými cenami od dárců z regionu Horního Vsacka.
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V říjnu nás velmi potěšil dar vybavených termobrašen od firmy Tescoma,
které pomohou pracovnicím Charity v terénu překonávat teplotní výkyvy.
Listopad uplynul v duchu spolupráce s Nadací Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského. Díky ní jsme pořídili pro náš Dům pokojného stáří zvedací
systém, kterým pečovatelky a zdravotní sestry docílí snadného, a pro klienta
velmi pohodlného, zvednutí z pozice vleže i vsedě. Personálu se ulevilo od
fyzicky namáhavé činnosti. A tak naši milí kolegové a kolegyně mají více síly,
aby rozdávali kolem sebe úsměvy a pozitivní energii.
V prosinci se realizoval projekt s názvem „Vhodné kompenzační pomůcky - jeden z pilířů kvalitní péče“ podpořený Výborem dobré vůle Nadace Olgy Havlové a Ministerstvem zdravotnictví ČR, jenž směřoval k pořízení nedostatkových a výměně opotřebovaných kompenzačních pomůcek,
které nyní mohou sloužit všem, kteří to ze zdravotních důvodů potřebují.
Fundraisingový rok jsme končili přípravou na Tříkrálovou sbírku 2020
a získáváním financí na nákup zánovního automobilu pro domov seniorů
rodinného typu v Novém Hrozenkově. Ten byl uskutečněn díky uspořádání Adventního koncertu v kostele Sv. Jana Křtitele v Novém Hrozenkově.
Akce byla podpořena nadaci Divoké husy, a tak se, díky účastníkům koncertu, firemním a individuálním dárcům, požadovaná částka podařila vybrat.
V průběhu celého roku byli oslovováni naši příznivci, kteří se k nám opět
přidali a pomáhají s námi vytvářet podmínky pro důstojný život a realizovat
s námi společensky prospěšné aktivity. Připojili se k nám i lidé, kteří nechtějí
být jmenováni, a přesto jim patří, jako všem našim zveřejněným příznivcům,
upřímné poděkování!
Zhodnocení, zda byl rok 2019 úspěšným a přínosným z hlediska spolupráce, prospěšnosti a předané pomoci, už nechám na každém z vás. Všichni
členové našeho Charitního týmu dělají maximum, aby tomu tak bylo. A za to
jim posílám své srdečné: „Díky!“
Lucie Oriňaková
Fundraiser a projektový manažer
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PODĚKOVÁNÍ

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM DÁRCŮM:
HLAVNÍ PARTNEŘI:

Lesy augustiniánského opatství s.r.o.
Austin Detonator, s.r.o.

FIREMNÍ DÁRCI:

finanční dary: Kayaku Safety Systems Europe a.s.,
Moneta Money Bank, a.s., Galvamet, Simcar s.r.o., PDDP s.r.o.,
Univerz s.r.o., Lékárna PharmDr. Hana Ptáčková, Štec SVT s.r.o.,
TP EUROokna s.r.o., Z - PRECIS, s.r.o., Inua s.r.o.,
Advokátní kancelář Mgr. Aleše Gnidy, EP Rožnov, a.s.,
Restaurace Lidový dům Nový Hrozenkov, Magenta Investment s.r.o.,
Esas Auto s.r.o.
věcné dary: Tescoma s.r.o., Consi v.o.s. - pekárna Vaněk,
Jan Černocký, řeznictví a uzenářství s.r.o., Anna Pavelková Tomková,
Dvůr u Kříža, Vinotéka na Kruháči, Veselý Grunt

NADACE:

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI:

Bretšnajdr Antonín, Haas Jakub, Hrbáčková Emilie, Kantor Karel,
Kotyzová Vlasta, Ing. Klíma Martin, Kocurková Anna, Laresová Miluše,
Neumann Josef, Pončíková Františka, Pavlíková Tulíková Jana,
Rafaja Jaroslav, Ing. Václavík Jiří, Vaculík Petr
Za skvělou spolupráci děkujeme: IC Velké Karlovice, IC Nový Hrozenkov,
IC Zvonice Soláň, IC Karolinka, Horský hotel Kohútka, Odtadyma o.p.s.
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ZVLÁŠTNÍ DÍK PATŘÍ…
Josefu Vráželovi za podporu a nádherné fotografie.
Všem spolupořadatelům, dobrovolníkům a účastníkům akce „Veletrh
neziskových organizací“ uskutečněné v Novém Hrozenkově a její podpoře
MAS Valašsko – Horní Vsacko.
Všem dárcům Darujme.cz.
Účastníkům Koncertu ke Dni matek a Adventního koncertu.
Všem dárcům Tříkrálové sbírky, díky nimž se vykoledovalo v našem regionu
692 943,- Kč.
Všem dárcům Postní almužny, díky nimž se vybralo 37 746,- Kč, které byly
použity na přímou pomoc potřebným.
Všem dárcům, kteří spolu s námi pomohli rodině, jejichž syn zůstal v těžkém
zdravotním stavu po autonehodě.
Díky finančním darům určených pro koledníky Tříkrálové sbírky 2020
se budou moci děti zúčastnit Tříkrálového koncertu v Městském divadle
v Brně a uspořádá se přátelské koulení v kuželně ve Vsetíně. Svoz a odvoz
dětí zajistí pracovníci Charity díky využití vozového parku CHNH a autobusu
Sociální dopravy CHNH.
Za to patří díky: Restauraci u Pokorných - Huslenky, Restauraci U vleku
(SKI Karolinka), Látkám Miruš – Halenkov, Restauraci Sklář - Karolinka,
Zdeňce Pončíkové - Nářadí Halenkov, BEECH Halenkov, Helena Glass Karolinka, Restauraci Pepicentrum - Velké Karlovice, firmě Tovomarket Halenkov, Restauraci u Muzea a Radkovi Šimarovi.
Sladkostmi a dárečky si mohli děti zpříjemnit koledování díky: Jednotě
Čubov - Nový Hrozenkov, Knebl - Hosiery s.r.o. Hovězí, Papírnictví Olšák Vsetín, Potravinám U kostela – Karolinka, Potravinám Štefková – Halenkov,
Restauraci Pod Černým – Huslenky a Sklenářství a rámování Horák –
Karolinka.
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DĚKUJEME ZA NEPOSTRADATELNOU
PODPORU STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY:

Obcím v regionu Valašska – Horního Vsacka, které podporují naši
činnost, a tak pomáhají zabezpečit okamžitou dostupnost sociálních
služeb pro své občany díky uvědomělé spolupráci a prostřednictvím
poskytnutých dotací: Hovězí, Halenkov, Huslenky, Karolinka,
Nový Hrozenkov, Velké Karlovice, Zděchov.

DĚKUJEME ZA PODPORU ZŘIZOVATELE:

•
•

•

•

•
•
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Arcibiskupství olomoucké hradí mzdy pastoračních asistentů.
Tříkrálová sbírka (TKS) je veřejná, avšak uskutečňuje se z nařízení olomouckého arcibiskupa a je možné ji provést jen díky množství dobrovolníků.
Z TKS je tvořen krizový fond, který je poskytnut jako nenávratná půjčka
tam, kde hrozí skončení některé služby z důvodů odmítnutí financování
MPSV a kraje.
Postní almužna jsou prostředky, které si věřící z farností, ve kterých
Charita Nový Hrozenkov působí, během postní doby odřekli a předali
Charitě pro přímou pomoc potřebným.
Benefity získané z titulu evidované právní osoby, zřízené církví (levnější
energie, apod.)
Příležitostné akce ve farnostech (sbírky šatstva, adventní věnce aj.)

PODĚKOVÁNÍ

HOSPODAŘENÍ
PŘEHLED ROZSAHU PŘÍJMŮ (VÝNOSŮ) V ČLENĚNÍ
PODLE ZDROJŮ:
Přehled příjmů v členění podle zdrojů
Příjmy z vlastní činnosti

za rok 2019 v Kč
12 743 437

- tržby od zdravotních pojišťoven (ZP)

4 180 010

- tržby z vlastní činnosti mimo platby od ZP

8 563 427

Ostatní výnosy¹

3 266 659

Přijaté příspěvky, dary a granty²

1 209 169

Provozní dotace (státní, obecní dotace a granty)

16 161 041

- dotace z MPSV prostřednictvím Zlínského kraje

12 388 307

- dotace od obcí v působnosti Charity NH

2 374 860

- dotace z Fondu Zlínského kraje

1 270 700

- dotace z Ministerstva zdravotnictví

99 715

- dotace z Úřadu práce

27 459

Celkem

33 380 306

1 - Výnosy vzniklé odepisováním investičního majetku pořízeného z dotací a darů.
2 - U této položky není uvedena celá suma, protože část darů je zohledněna jak ve vývoji
fondů, tak v ostatních výnosech.

VÝVOJ A KONEČNÝ STAV JMĚNÍ A FONDŮ
Fond
Stav k 31. 12. 2018
Přírůstek
Úbytek
Stav k 31. 12. 2019

v Kč
17 627 100
5 817 662
3 791 966
19 652 796

HOSPODAŘENÍ
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STAV A POHYB MAJETKU (MIMO NEDOKONČENÝCH
INVESTIC):
Majetek

v tis. Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2019

46 699

Zařazení a technické zhodnocení budov a staveb

151

Vyřazení majetku

0

Konečný stav

46 850

GRAF PENĚŽNÍCH PŘÍJMŮ:
dotace z
Fondu
Zlínského
kraje
4%

dotace od obcí
v působnos
Charity NH
7%

příjmy z
vlastní činnos
38%
dotace z
Ministerstev
ČR
37%
ostatní výnosy
10%
přijaté
příspěvky a
dary
4%
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GRAF STRUKTURY DOTACÍ, GRANTŮ
A DARŮ:
Tříkrálová
sbírka
2%

Firemní dárci
7%

Individuální
dárci
1%

Nadace
1%

Státní, obecní
dotace a
granty
89%

GRAF PENĚŽNÍCH VÝDAJŮ:

GRAF PENĚŽNÍCH VÝDAJŮ:
opravy
2,8%
energie,
voda,
stočné
1,3%

provozní režie
ostatní
3,6%

nájemné
0,2%

odpisy
majetku
10,3%

materiál a
DHM
6,2%

cestovné
0,3%

ostatní
náklady
1,8%

mzdové
náklady
54,4%
zákonné
odvody z
mezd
18%

ostatní osobní
náklady
1,1%
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PŘEHLED PENĚŽNÍCH VÝDAJŮ:
Výdaje

za rok 2019 v Kč

mzdy

18 191 549

zákonné odvody z mezd

6 019 858

ostatní osobní náklady

356 060

cestovné

89 169

materiál a DHM

2 063 895

3

nájemné

54 955

energie, voda, stočné

428 040

opravy

937 992

provozní režie ostatní4

1 193 682

odpisy majetku

3 483 643

ostatní náklady

612 618

5

Celkem

33 431 461

3 – spotřební materiál, DHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek
4 – PHM, nákup služeb
5 – pojistné, silniční daň

ÚPLNÝ OBJEM VÝDAJŮ (NÁKLADŮ) V ČLENĚNÍ NA
VÝDAJE (NÁKLADY) VYNALOŽENÉ PRO PLNĚNÍ OBECNĚ
PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB, PRO PLNĚNÍ ČINNOSTÍ
DOPLŇKOVÝCH A NA VLASTNÍ ČINNOST:
Výdaje (náklady)
Materiál a energie

Činnost v tisících Kč
obecně prospěšné služby
2 329

Zboží
Služby
Mzdové náklady
Soc. a zdrav. pojištění
Ostatní náklady
Odpisy
Celkem
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doplňková
272

0

0

2 122

145

17 303

889

5 723

297

709

158

3 470

14

33 431

ROZVAHA KE DNI 31.12.2019

(v tisících Kč)

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
B. Krátkodobý majetek celkem
součet ř. 7 až 10
I.
Zásoby celkem
II. Pohledávky celkem
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
IV. Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM

1/1/2019

12/31/2019

21349
51391

30768
64293

-30042
3231
12
883
1985
351
24580

-33525
5791
21
1879
3569
322
36559

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
I.
Jmění celkem
II. Výsledek hospodaření celkem
B. Cizí zdroje celkem
I.
Rezervy celkem
II. Dlouhodobé závazky celkem
III. Krátkodobé závazky celkem
IV. Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

1.12019
17037
17627
-590
7543

12/31/2019
19602
19653
-51
16957

543
6877
123
24580

428
16501
28
36559

součet ř. 13 a 14

součet ř. 16 až 19

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31.12.2019

(v tisících Kč)

NÁKLADY
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy
Poskytnuté příspěvky celkem
Daň z příjmů celkem
NÁKLADY CELKEM

33431

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
VÝNOSY CELKEM
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

12730
0
51
3230
0
1208
16161
33380
-51
-51

2601
2266
24211
43
816
3484
10
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„Svoboda je dobro, které používáním roste,
nepoužíváním se ztrácí.“
64

POSLÁNÍ CHARITY

ZÁVĚR

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.

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/

VZNIK CHARITY NOVÝ HROZENKOV

Charita 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 Charity Nový Hrozenkov 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.
____________________________________________________
Ve výroční zprávě pro rok 2019 Charity Nový Hrozenkov byly použity snímky fotografa
Josefa Vrážela, Vojtěcha Petřeka a z archivu Charity Nový Hrozenkov. Všechny fotografie plní
funkci ilustrační.
Grafická úprava a tisk Z Studio Zlín
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pomoc srdcem a porozuměním

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“
– ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, KNIHA MALÝ PRINC

Název právnické osoby: Charita Nový Hrozenkov
Právní forma: církevní organizace
Adresa: Nový Hrozenkov 124, 756 04
Tel.: 571 451 548
IČ: 48773514
datum registrace: 30. 10. 1996 u Ministerstva kultury
Statutární zástupce: Ing. Danuše
číslo účtu: 627344851/0100

Martinková

