VÝROČNÍ ZPRÁVA

2018

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

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
tak jako každý rok si při jeho počátku přejeme především hodně zdraví,
nebylo tomu jinak ani první den roku 2018. Hned o několik dní poté proběhla
úspěšně další Tříkrálová sbírka a vše se dalo do pohybu jako obvykle.
Po letech se začal plnit další „sen“ – pořízení tepelného čerpadla do
Víceúčelového domu na Halenkově, které podstatně sníží náklady na
vytápění, doposud zajištěné elektrickou energií. Celková cena, která
překročila o něco málo jeden milion, byla pokryta dary od soukromých
osob, nadací i firem. Všem bych chtěla ještě jednou za všechny, kteří teplo
domova využívají, a také za splnění „snu“, poděkovat.
Vraťme se ale na počátek roku a jeho přání „zdraví“. V naší organizaci
už pracuje osmdesát zaměstnanců a často je nás ještě více. Přichází nám
v době dovolených a zvýšené nemocnosti pomáhat ti, kteří s námi uzavřeli
tzv. dohody. Vzhledem k tomuto počtu je větší pravděpodobnost, že se nám
nevyhnou i těžší nemoci a ten minulý byl opravdu těžký. Onemocnělo vážně
hned několik pracovnic, a také rodinných příslušníků. Myslím, že se u nás
projevilo naše společné zaměření na křesťanské hodnoty. Ti, kteří měli
ke kolegyním nejblíže, se snažili je co nejvíce podporovat a ostatní se na
jednotlivých střediscích každý den scházeli k modlitbě. Hodně nám to všem
pomohlo a při psaní těchto řádků v tom stále pokračujeme.
Děkuji všem, že i v tak těžkém roce dokázali zvládnout náročné plnění
služby potřebným a s úsměvem prošli další akce, které se uskutečnily
(a nebylo jich opět málo).
Jsem hrdá na to, že mohu být součástí Charity Nový Hrozenkov.
Děkuji!
DANUŠE MARTINKOVÁ
ředitelka
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA PŘINESLA VÍCE NEŽ
ŠEST SET TISÍC KORUN
Opět po roce se Tříkráloví koledníci hrozenkovské Charity vypravili do kopců i údolíček. V terénu bylo dvě stě padesát dva králů, což je čtyřiaosmdesát
skupinek s vedoucími. Rozlehlá oblast, kterou měli „na starosti“ zahrnuje sedm
obcí Horního Vsacka - od Velkých Karlovic až po Hovězí. Výsledná částka, kterou se letos Charitě Nový Hrozenkov podařilo vykoledovat, činí 647 051 korun.
A na co byl výtěžek určen? Kromě již tradiční okamžité pomoci nejpotřebnějším, byly peníze použity na pořízení tepelného čerpadla pro Víceúčelový
charitní dům v Halenkově. Uspořené peníze pak byly využity na zakoupení
rehabilitačních pomůcek pro klienty či na aktivity halenkovského stacionáře
Slunečnice.
Částka, která zůstane pro naše projekty, činí osmapadesát procent. Moc
děkujeme všem účastníkům Tříkrálové sbírky. Pomáháte plnit naše skoro nesplnitelná předsevzetí.
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Podle slov koordinátorky Tříkrálové sbírky Charity Nový Hrozenkov Darii
Exnerové celá akce proběhla hladce. „Koledníci si letos velice pochvalovali počasí. A já si zase pochvaluji pracovní nasazení místních koordinátorů
i vedoucích. Považte, že někteří z nich, chodili dva dny se dvěma skupinami
koledníků. Úžasná byla spolupráce na obcích při zapečeťování i následném
počítání obnosů v kasičkách, a tak bych mohla dál pokračovat,“ uzavírá koordinátorka. Je skvělé sledovat, jak se Tříkrálová sbírka stává akcí všech lidí
dobré vůle a dobrého srdce.

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY V ROCE 2018
Díky Vaší štědrosti a díky pomoci všech zúčastněných, tj. především koledujících králů a jejich vedoucích, dále místních asistentů, pracovníků obecních
úřadů a České spořitelny, kněží a díky dohledu Policie ČR se letos podařilo
vybrat neuvěřitelných 647 051,- Kč. Je to opět o více jak tři desítky tisíc korun
větší částka, než v loňském roce.
Velice si Vaší štědrosti a pomoci vážíme a děkujeme za ni.
Děkujeme také za modlitby, jimiž tuto sbírku provázíte.

OBEC
Velké Karlovice
Karolinka
Nový Hrozenkov
Halenkov
Huslenky
Zděchov
Hovězí
CELKEM
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ČÁSTKA
116 627,– Kč
76 616,– Kč
147 805,– Kč
102 602,– Kč
69 943,– Kč
29 901,– Kč
103 557,– Kč
647 051,– Kč

SLIBY SE MAJÍ PLNIT O VÁNOCÍCH…
Text této písničky se mi vybavil, když jsem přemýšlela nad „proměnou“
jedné naší uživatelky. Přišla k nám do Domu pokojného stáří na podzim
roku 2016. Z vlastního domečku se jí nechtělo a stěhování k nám oddalovala, jak to jenom šlo. Ale zima, kterou by už sama doma nezvládla, ji k tomu
donutila.
U nás si nemohla zvyknout. Byla nespokojená s tím, že musela tolik
svých věcí nechat doma, měla pocit, že jí stále někdo kontroluje a protože
byla v teple a bylo o ni postaráno, tak žila v přesvědčení, že vlastně mohla
zůstat doma. Bohužel její nejbližší příbuzní žili v severních Čechách a na
Slovensku, takže jí chyběla i „spřízněná duše“.
Vymýšleli a nabízeli jsme procházky, křížovky, čtení i pečení, výlety do
okolí i na zmrzlinu, marně. Byla smutná, nespokojená a hlavně nedůvěřivá.
Až jsme se nějak dozvěděli, že ráda jezdila na Hostýn. Protože se blížil „Mariánský měsíc“ i její 90 narozeniny, dostala od nás výlet na sv. Hostýn. Bylo
vidět, že ji to potěšilo, ale zároveň moc nevěřila tomu, že tam s ní pojedeme.
Ale stalo se a paní se od té doby úplně proměnila. Povídala si s námi,
rozzářila se a do očí se jí vrátila jiskra. Dokonce souhlasila s tím, abychom
jí připravili oslavu narozenin, o které před tím nechtěla vůbec slyšet. Na
oslavě si dokonce i zatančila a bylo vidět, že je šťastná…
Takže vlastně s textem písničky můžu souhlasit jen z části a musím ho
opravit, na SLIBY SE MAJÍ PLNIT…
MARIE SURÁ
vedoucí Domu pokojného stáří

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

Leden 2018

|7

Kapacita DPS: 19
Počet uživatelů v průběhu roku: 25
Náklady na činnost: 10 863 361 Kč
Výsledek hospodaření: -13 973 Kč

Poslání:

Dům pokojného stáří Nový Hrozenkov je součástí neziskové organizace
Charita Nový Hrozenkov. Posláním Domu pokojného stáří je umožnit důstojně prožít stáří seniorům, kteří pro své zdravotní či sociální omezení již nemohou zůstat ve svém vlastním domácím prostředí. Při poskytování služeb
se snažíme zachovávat zvyklosti jednotlivých uživatelů a podporujeme jejich
samostatnost.

Cílová skupina:

Dům pokojného stáří je určen pro seniory nad šedesát let, kteří nemohou
z důvodů zdravotních nebo sociálních zůstat ve svém domácím prostředí.
Zařízení slouží lidem, kteří mají zájem o trvalý pobyt. Dům pokojného stáří není určen pro osoby, které potřebují celodenní zdravotní péči (součástí
smlouvy je vyjádření lékaře).
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KONEC MASOPUSTU NA CHARITĚ
Rej masek, radost, veselí, ale také emoce. To všechno bylo k vidění v úterý
třináctého února jak ve Víceúčelovém charitním domě na Halenkově, tak také
v Domě pokojného stáří na Čubově. Dobře se bavili všichni: klienti i zaměstnanci. Společně si zatančili i poplakali při pochovávání kytary. Nakonec si každý
odnesl šmouhu od sazí pro štěstí. Rozdával ji kominíček, který si do Charity
nejspíš odskočil z pohádky Hanse Christiana Andersena. A že se mu líbilo…

ÚNOR 2018
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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:

26 (za celý rok 2018)
3 (klientů/daný okamžik)
8 (vyjadřuje okamžitou kapacitu, při práci ve skupině)
7 hod – 18 hod v pracovních dnech
796
4 684
1 787 101,– Kč
-9 641,– 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 pětašedesáti let
• osoby s tělesným postižením od šestnácti let
• osoby s mentálním postižením nižšího stupně od šestnácti let
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CHARITĚ POMÁHALO POHYBEM
5 500 „SPORTOVCŮ“
Zvláště v období zimní olympiády v Pchojnčchangu jste mohli zaznamenat v různých mediích zmínky o aplikaci EPP – Pomáhej pohybem. Jedná
se o program nadace ČEZ, do něhož se může zapojit kdokoli, kdo má rád
pohyb a sbírat pomocí aplikace body, které pak věnuje vybraným projektům nejrůznějších neziskových organizací. Podaří-li se organizaci nasbírat
požadovaný počet bodů, přepočte je Nadace ČEZ na peníze a podpoří jimi
konkrétní projekt. I Charita Nový Hrozenkov dostala možnost se do této aplikace zapojit a tuto příležitost chytila skutečně za pačesy. Na sběr kýženého
počtu bodů – téměř 300 000 - měli 14 dní, projekt byl nasazen v pátek ráno
a již v neděli dopoledne bylo hotovo. Rychost vskutku famózní. To potvrdila
i koordinátorka programu Adriana Semorádová. Cílem projektu bylo získat
finanční podporu 100 000 Kč na tepelné čerpadlo pro Víceúčelový charitní
dům v Halekově. V této budově se nachází Denní stacionář Slunečnice i po-
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bytové služby pro seniory, je vytápěna elektřinou a díky přechodu na tepelné
čerpadlo ušetří více jak polovinu nákladů. Uspořené finance pak bude moci
Charita Nový Hrozenkov investovat do nákupu potřebných kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek pro své klienty, na údržbu automobilů, jež jsou
stěžejní pro fungování terénních služeb. „Především je však budeme moci
využít na aktivity pro naše klienty,“ říká Veronika Machálková, fundraiser
Charity Nový Hrozenkov. „Díky akci ´Pomáhej pohybem´ jsme našemu cíli
opět o krok blíže a nyní máme na čerpadlo již 625 000 Kč z potřebného
1 000 000 Kč. Konkrétně 100 000 Kč od Nadace ČEZ, 300 000 Kč z Tříkrálové sbírky a 225 000 Kč od dalších nadací a soukromých dárců. Opravdu
velice děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.“

„NESKUTEČNÝ“ LUHAČOVICKÝ POBYT PRO
PEČUJÍCÍ
„Bezvadné, úžasné, skvělé, báječné,“ tak hodnotí Jana Jurečková z Velkých Karlovic jeden březnový víkend v Luhačovicích. Řeč je o vzdělávacím
a oddychovém pobytu pro neformální pečovatele, který zorganizovala Charita Nový Hrozenkov v rámci projektu Podpora sdílené péče. Pro účastníky,
tedy osoby, které doma pečují o své blízké, byl pobyt zcela zdarma a během
této doby mohli využít i zdarma služeb Charity Nový Hrozenkov, jež zabezpečila péči o jejich blízké. Nabídnout možnost oddechu a odreagování se je
hlavním motivem, proč Charita Nový Hrozenkov do projektu Podpora sdílené
péče šla.
Na již zmiňovaném setkání v Luhačovicích byly na programu přednášky
věnované duchovním potřebám pečujících a umírajících, probíraly se možnosti státní podpory pro pečující rodiny ale třeba také výživa seniorů. Na
řadu přišly i praktické rady týkající se kompenzačních pomůcek. Přes nabitý
přednáškový program zbyl čas i na zábavu a odpočinek. „Mně se hrozně líbí
lidé z charity. Jsou pohodoví, příjemní - prostě dobrý tým. Už to, že pro nás
podobnou věc vymysleli a zorganizovali je neskutečné. Opravdu, klobouk
dolů. Já z toho dodnes žiju,“ přiznává J. Jurečková. Jediné, co by trošku
celé akci vytkla, je prý hektičnost. „Byl to opravdu nabitý program. Dozvěděli
jsme se mnoho nového, předali zkušenosti, sdíleli se. Za mě by to ale mohlo
být o malinko pomalejší,“ směje se žena a dodává: „Víte, on život pečujícího
už je sám o sobě hektický. Ale to je opravdu jen můj osobní pocit.“
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PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH
A REHABILITAČNÍCH POMŮCEK
Vedoucí: Jarmila Škarpová
Půjčující: Zdenek Plánka
Adresa: Nábřežní 175, Karolinka
Mobil: 730 190 401
V průběhu celého roku bylo podepsáno 209 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
berle
šlapadla
sedačku na vanu
matrace
polohovací postele aj.

BŘEZEN 2018
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V LÁVCE PŘIBÝVÁ AKTIVIT
Pro lidi s mentálním postižením a psychicky nemocné působí v oblasti
Horního Vsacka již čtvrtým rokem služba Lávka. A jak je patrné ze slov její
vedoucí Marcely Cholevíkové, určitě nezahálí: „Scházíme se zhruba 2× týdně
a trávíme společně volný čas. Řešíme problémy každodenního života. Jsme si
navzájem oporou i pomocí. V loňském roce se nám podařilo díky grantu Nadace Olgy Havlové získat auto, které nám umožní trávit více času v terénu, mezi
klienty a s klienty,“ říká Cholevíková. Neopomíná vyzdvihnout pomoc firmy
Augustiniánské lesy, které Lávku podporují nejen finančně, ale i jinak. „Můžeme díky této pomoci realizovat spoustu aktivit, což by nebylo jinak možné,“
dodává vedoucí. „Jsem rád, že mám nejakú aktivitu a nesedím enem doma.
Když překonám sám sebe, možu si sebja aj víc vážiť,“ špitne klient.
„A tak máte-li ve své blízkosti člověka, kterému bychom mohli být k užitku,
nasměrujte ho, prosím, k nám. Troufnu si říci, že nebude litovat,“ usmívá se
Marcela Cholevíková.
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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:
Počet poskytnutých intervencí:
Celkový čas poskytnutých intervencí:
Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

6
205
299 hodin
308 558,– Kč
-20 608,– Kč

POSLÁNÍ:

Posláním sociální rehabilitace je jít bok po boku v životě lidem s duševním
onemocněním, mentálním postižením a starším lidem, kteří se nečekaně
ocitli v těžké životní situaci. 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.

DUBEN 2018
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SVÁTEK MATEK PLNÝ EMOCÍ, RADOSTI
A HUDBY
Druhý květnový pátek to u nás na Charitě vypadalo jako v květinářství.
Kam oko pohlédlo, byly kytičky - a to pár stovek. Důvod? Prostý. Den matek.
„Jenom v terénu jsme jich rozdali na 200 kusů,“ říká Iva Prejzková, vedoucí
pečovatelské služby. „Bylo to logisticky náročnější, ale zvládli jsme to. Velké
poděkování za to patří hlavně našim pečovatelkám.“
Kytičky však neputovaly jen za našimi klientkami do terénu, ale také do
Denního stacionáře Slunečnice na Halenkově a do Domu pokojného stáří
v Novém Hrozenkově. A na všech místech mělo jejich předávání jedno společné. Spoustu emocí a slziček radosti, vždyť některé z maminek či babiček
dostaly kytičku poprvé. „Člověk by nevěřil, co květina dokáže,“ směje se jedna
z pečovatelek a přibližuje svou zkušenost z předání květiny u klientky, s kterou
bývá občas „těžké“ pořízení. „Najednou byla laskavá, vodu mi nabídla, chtěla
si povídat,“ směje se pracovnice Charity. „Víte, co jim udělalo největší radost?
16 |
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Že si na ně někdo vzpomněl. Někdo na ně myslel, a jen tak jim daroval kytičku.
To pohladí na duši i srdíčku,“ uvažuje nahlas další z týmu pečovatelek.

MAMINKÁM ZAHRÁLA MISTŘÍŇANKA
Květiny měly své místo i při druhé akci, kterou Charita Nový Hrozenkov
pořádala ke Dni matek. Šlo o koncert slavné Mistříňanky. Při poslední písni
věnované právě všem maminkám, dostala každá z přítomných žen v sále
opět květinu a slzy tekly proudem. Nutno dodat, že kromě toho, nechyběly
ani koláčky, bílé vínko a hlavně dobrá nálada.
„Už dlouho jsem neviděla moji babičku tak veselou,“ říká mladá žena,
která seděla hned u prvního stolu. „Víte ona má Alzhaimera ale dnes byla
jak vyměněná. Znala slova snad všech písniček. A jak zpívala,“ říká rozjařeně vnučka. „I žárovky šroubovala,“ dodává se smíchem a naznačí pohyby
rukou. „Táta se zlobil, že dělá ostudu, ale dyť ona byla jenom šťastná, jako
už dlouho ne.“

KVĚTEN 2018
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DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Vedoucí CHPS: 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 2017:
Počet návštěv:
Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

24 hod. denně, 7 dní v týdnu
175
8103
3 007 609,– Kč
-219 341,– 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.

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.
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KONEC NEBO NOVÝ ZAČÁTEK?
Opět se potvrdilo staré známé rčení, že čas plyne jako voda. Za
námi jsou totiž dva roky vyměřené projektu Podpora sdílené péče, který byl financován z Operačního programu zaměstnanost, tedy z EU.
Nyní přichází čas na bilanci toho, co se podařilo a z jakých chyb se
můžeme poučit v budoucnu.
Hlavním důvodem, proč projekt vznikl, byla naše dlouholetá snaha
podpořit ty, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí. Během dvou let
jsme zjišťovali, jaké jsou potřeby pečujících, jak funguje komunikace mezi
Charitou Nový Hrozenkov a dalšími institucemi a jak zajistit, aby se informace o našich službách dostali ke všem, kdo potřebují pomoci. Uspořádali
jsme celkem čtrnáct informativních přednášek v jednotlivých obcích Horního
Vsacka, jejichž účastníci se mohli seznámit se službami organizace a také
s novinkami ze sociální oblasti. Proběhlo čtrnáct odborných kurzů pro zaměstnance Charity a jedenáct kurzů pro pečující, do nichž bylo zapojeno
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deset osob. Pro ně byl určen i víkendový pobyt v Luhačovicích. Vydali jsme
informační brožuru „To zvládneme“. Vznikl krátký videospot o naší činnosti, a navíc brzo spatří světlo světa dokument se svědectvími těch, kteří se
s Charitou Nový Hrozenkov setkali „naživo“.
Jaká je tedy bilance těchto dvou let? Krátce řečeno – má to smysl. Každodenní práce charitních zaměstnanců není mnohdy procházka růžovým
sadem - setkáváme se tváří v tvář s bolestí a se smrtí, bojujeme s nedostatkem financí na zabezpečení služeb, ale také s předsudky. Avšak vědomí, že
tato práce přináší tolika lidem úlevu a ulehčení, je tou nejsilnější motivaci.
Lidé, s nimiž jsme se během projektu setkávali, nás v tomto vědomí neustále
utvrzovali. Navíc vznikly odborné materiály, které nám pomohou vyjednávat
tam, kde jsou základní lidské potřeby upozaděny před papírováním.
VERONIKA MACHÁLKOVÁ
fundraiser Charity Nový Hrozenkov

UKLIDOVÁ FIRMA U3
(SOCIÁLNÍ PODNIK)
Vedoucí U3: Marcela Cholevíková, DiS
Adresa: Nábřežní 175, Karolinka
Mobil: 739 507 121
E-mail: marcela.cholevikova@nhrozenkov.charita.cz
Filozofii sociálního podniku je, úklidem vydělané peníze, investovat zpět do
služeb Charity. U3 o to usiluje už čtvrtým rokem. Uklízíme domácnosti, chaty
či chalupy i nebytové prostory. Čistíme koberce, sedačky.
Stala se z nás za tu dobu profesionální a důvěryhodná firma. O tom svědčí
i nárůst pravidelných úklidů.
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ÚPRAVA SOCIÁLNÍHO AUTOBUSU
A SOCIÁLNÍHO AUTA
V loňském roce se nám podařilo získat finanční příspěvek od nadace
Jistota Komerční banky a společnosti ESSOX ve výši 191 000 korun. Díky
tomuto daru jsme mohli dovybavit náš sociální autobus i auto tím co bylo nejvíce potřeba. U obou vozů došlo k instalaci topení, autobus byl navíc vybaven policemi, háčky a záclonkami a také audiosystémem s mikrofonem. Díky
těmto úpravám došlo ke zkvalitnění přepravy osob, která je nyní velmi komfortní. Dříve se klienti přikrývali dekami, aby jim nebyla zima. Průvodkyně při
zájezdech musela křičet přes celý autobus, aby podala potřebné informace
nebo sdělila zajímavosti. Tašky každý křečovitě držel na klíně a rukama si
stínil před očima, když je při výhledu z okýnka oslňovalo sluníčko. Tohle už
je pro naše klienty minulostí. Topení v autobuse ocenily také děti z okolních
mateřských školek, které přes zimu autobus využívají k přepravě na plavání
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nebo na své lyžařské výcviky. Pan řidič jim autobus vytopí a snaží se, aby
nikdo neonemocněl.
Protože jsme díky úpravám museli na čas omezit výjezdy, snažili jsme se
po dokončení prací nabídnout o to více možností. Autobus několikrát vyjížděl
do lázeňského města Luhačovice, byl vypraven do Zlína, do ZOO v Lešné či Kroměříže, kde byla možnost navštívit Arcibiskupský zámek, Květnou
a Podzámeckou zahradu – skvosty zapsané v Listině světového dědictví
UNESCO. Několikrát byl objednán na poutní zájezd na Turzovku na Slovensku nebo na oblíbený a vyhledávaný Svatý Hostýn, do Olomouce na vánoční
trhy či do Horní Lidče, kde je k zhlédnutí unikátní vyřezávaný betlém. Ani
sociální auto nezahálí, pravidelně dováží klienty do denního stacionáře, k lékařům, na úřady nebo také do speciální mateřské školy ve Vsetíně.
Provedené úpravy a dovybavení autobusu velice zkvalitnilo a zpříjemnilo
cestování našich klientů, a o to více se těší na další výlety, protože se cítí
příjemně. Věřte mi, není větší pochvaly, než když Vám při vystupování na
konci výletu paní řekne: „ Moc se mě to líbilo, bylo tu dobře a už se těším
zase na další výlet.“
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NA VÝLETY BEZ DEKY
Na zájezd na Turzovku jsme vyrazili jako vždy s úsměvem na rtech
a všichni se velmi těšili. Klienti si s radostí odkládali tašky do polic, avšak
své kabáty a bundy si stále nechávali oblečené. Náš řidič, který má neustále
dobrou náladu, je upozornil, jak jinak než prostřednictvím mikrofonu, že si
mohou svrchní oblečení sundat, že za chvíli bude krásně teplo. Jedna klientka však s úsměvem na tváři jen konstatovala: „Jooo, to známe, nebojte,
já si raději vzala i deku!“ Po chvíli však musela uznat, že, co se týče topení,
nastala od jejího posledního zájezdu velká změna a její kabát putoval rychle
na věšák.

SOCIÁLNÍ DOPRAVA
Vedoucí sociální dopravy: Mgr. Lucie Krajčová
Adresa: Nábřežní 175, Karolinka
Telefon: 571 420 135
Mobil: 734 875 592
E-mail: socialnidoprava@nhrozenkov.charita.cz
Mobil: 734 875 592
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
maximálně šestnácti cestujících. Pro upevnění vozíčkářů se využívají podlahové upevňovací lišty a kotevní pásy vozíků spolu s tříbodovým pásem vozíčkáře.
Celková kapacita míst pro sedící je šestnáct osob nebo maximálně šest vozíků
+ maximálně tři asistenty = devět 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.
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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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POSEZENÍ A MŠE SVATÁ POD ŠIRÝM NEBEM
Ve stínu vzrostlých lip u kapličky v Lušové sloužil otec Ján Rušin na
sklonku prázdnin mši svatou, na kterou doputovali nejen klienti Denního
stacionáře Slunečnice, klienti Domu pokojného stáří, ale i široká veřejnost.
Utvořilo se tak krásné společenství u stolu Páně. Otec Ján nás všechny
přítomné v promluvě povzbuzoval k tomu, abychom se učili přijímat jeden
druhého, učili se být spolu, učili se nebát se Boha a věřit Jeho velké, odpouštějící, milosrdné lásce. Mši svatou doprovázel nejen zpěv všech přítomných,
ale i zurčení potoka, šumění větru a zpěv ptáků. Po jejím skončení bylo příjemné si pod širým nebem na lavičkách ještě chvilku posedět, ochutnat něco
z napečených dobrot a popovídat si.
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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
1 627 176 Kč
-22 353 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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ČTRNÁCTÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST
NA ČUBOVĚ
Dny se začaly pomalu zkracovat, listí pomalu dává kopcům veselé barvy. Je tu podzim, ale také naše „domečková“ zahradní slavnost, která byla
letos pořádaná již po čtrnácté. Tentokrát vyšel den „D“ na pátek sedmého září. Počasí nám jako vždy přálo, zahrada byla krásně nazdobená, na
stolech sváděly k ochutnání dobroty a nápoje různých druhů, a tak si každý přišel na své. O hudební doprovod se nám letos postarali naše paní
pedikérka Helena Václavíková s panem Kopřivou (alias Valašský Karel
Gott), kteří hráli a zpívali tak krásně, že dokázali roztančit téměř všechny.
A věřte tomu, že hůlky nebo vozík nebyly v tanci překážkou.
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VÝLET SOCIÁLNÍM AUTEM NA PALUCHU
Využili jsme teplých podzimních dní a vydali jsme se sociálním autem
do Karolinky na Ranč na Paluchu. Autem jsme vjeli přímo do areálu ranče
a dále v doprovodu pracovnic si areál prošli či projeli na vozíku. Mohli jsme
nahlédnout do stájí, prohlédnout jízdárnu a další zařízení ranče.
Nejvíce času jsme strávili přímo v ohradě, kde za námi přišla tři hříbata.
Nechala se hladit, bylo vidět, že naši přítomnost vítají a taky loudí dobroty.
Člověk hned mohl vidět, jak může být pro seniory kontakt s milým zvířetem
povzbuzující a radostný. A o to ve stacionáři jde – umožnit seniorům či nemocným takové trávení času, který oni považují za prospěšné.
Koně o nás měli zájem dlouho, protože ale už začalo foukat, sedli jsme si
v pergole ke kávě. Slečny, které ranč provozují, nám ukázaly i ostatní zvířata
a vyprávěly o provozu ranče, péčí o koně i o závodech. Více se toho dozvíme
příště, na ranč jsme určitě nejeli naposledy.
Fotografie z výletu je na titulní straně výroční zprávy.

NA HALENKOVĚ JSME ZAPOČALI S VRTY
Máme velkou radost, že po dvou letech od první myšlenky a snahy zajistit finanční prostředky, jsme mohli zahájit práce na realizaci tepelného čerpadla a letošní topná sezóna bude zajištěna nejekologičtějším a velmi úsporným systémem vytápění. Čerpadlo nám, dle propočtu, ušetří až 150 000 Kč
ročně, a ty budeme moci investovat zpět do pomoci potřebným.
Začátek projektu nám ulehčily Služby Halenkov s výkopovými pracemi
a první potíže pomohlo překlenout SHD Halenkov díky dodávce vody. Velmi
jim děkujeme, stejně jako všem firmám, nadacím a dárcům, kteří nám pomáhají tento sen splnit.
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SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ŠTRÚDL…
Letošní „cukrářské“ klání, které je již několik let součástí Dne otevřených
dveří v naší Charitě, mělo skutečně velkou odezvu. Do soutěže bylo přihlášeno 24 vzorků jablečných štrúdlů. Kategorii dospělých vyhrála učitelka ZŠ
Nový Hrozenkov Martina Vaculíková, která získala poukaz do SPA hotelu
Lanterna. Na prvním místě v dětské kategorii, ve které se sešlo úžasných
patnáct štrúdlů, se umístilo trio děvčat opět ze Základní školy Nový Hrozenkov: Rozálie Anna Martináková, Natálie Kašperová, Eleonora Křenková.
Na ně pro změnu čekal poukaz na dort cukrárny Café Maté dle vlastního
výběru. Děkujeme všem, hlavně pak dětem, za jejich sladké výtvory, které
udělaly obrovskou radost našim klientům - pro řadu z nich upekl někdo takto
štrúdl poprvé!

ZÁŘí 2018

| 29

OSOBNÍ ASISTENCE
Vedoucí: Iva Prejzková, DiS.
Adresa: Nábřežní 175, Karolinka
Telefon: 571 410 087
Mobil: 728 324 457
E-mail: oa@nhrozenkov.charita.cz
Počet uživatelů v průběhu roku 2018:
Počet hodin přímé péče:
Počet ujetých kilometrů:
Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

10
3 668
16 072
1 671 821,– Kč
12 660,– 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.
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NA PODZIM SE USKUTEČNILO DALŠÍ ZE
SETKÁNÍ SE SENIORY
V polovině října proběhlo již tradiční setkání seniorů, které pořádá Charitní
pečovatelská služba. Protože se kostel v Halenkově rekonstruoval, konala se
mše svatá ve Víceúčelovém charitním domě na Halenkově. Po velice pěkné
mši, která byla sloužena za nemocné pracovníky Charity, se naši milí hosté
přesunuli jen o pár kroků dál, do prostor stacionáře, na malé pohoštění. Atmosféra byla, jako vždy, příjemná, jedlo se, pilo a povídalo. Pár slov přišel říct
i vedoucí stacionáře Slunečnice Vojtěch Petroš a vedoucí sociální dopravy Lucie Valigurová s naší PR managerkou Renatou Holčákovou přinesly pozvání
na zájezdy, které Charita pořádá. Počasí bylo krásné, sluníčko svítilo, a proto
toho někteří hosté využili, prošli si zahradu kolem domova a dokonce si zacvičili na posilovacích strojích. Velké poděkování patří naší pastorační pracovnici
Marii Fedorové, panu faráři, Aničce Schwedové a skvělým
pečovatelkám, tedy všem, kteří se na průběhu této pěkné akce podíleli.
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PODĚKOVÁNÍ – MŮJ PRVNÍ ROK
V „PEČOVCE“
V pondělí 1. října to byl přesně rok, co jsem nastoupila na pozici vedoucí
Charitní Pečovatelské služby a Osobní asistence v Charitě Nový Hrozenkov.
I když jsem měla za sebou už pár let praxe v sociálních službách, musím
říct, že tento rok byl pro mě po pracovní stránce ten nejnáročnější. Dnes si
zpětně říkám, co mě to vůbec napadlo, přikývnout na nabídku paní ředitelky.
Ano, praxi v sociálních službách jsem měla, pracovala jsem na pozici sociální pracovnice a koordinátorky projektů, ale nikdy jsem nevedla lidi, natož
skoro dvacet ženských. A o tom, že je ženský kolektiv skutečně velice specifický, nemusím jistě nikoho přesvědčovat.
I když to byl rok velice těžký, nelituju, a šla bych do toho znovu. Proč?
Protože tým, který je v pečovatelské službě, je pro mě jednoduše ten nejlepší. Každou z těch skvělých ženských mám bez rozdílu ráda, každá se mi
vtiskla do srdce a každé si upřímně vážím. Tímto bych jim chtěla poděkovat
za každé vlídné slovo, které mají pro mě, naše klienty, sebe navzájem, za
podporu, kterou dokáží dávat, za trpělivost, kterou se mnou celý ten rok
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měly, za úsměvy, které rozdávají, za pochopení, které dávají mně i všem
okolo, za ochotu pomáhat komukoli, bez rozdílu. Děkuji, že dokázaly přijmout změny, které jsem do služby přinesla, a hlavně děkuji, že když jsem
nastoupila, chytly mě za ruku, přijaly mezi sebe a provázely, pro mě novým,
prostředím. Děkuji, že mi nikdy nevyčetly chyby, které jsem udělala, a když
bylo nejvíc potřeba, stály při sobě.
Tento rok v pečovatelské službě a osobní asistenci byl velice náročný
hlavně kvůli tomu, že jsme bojovaly a stále bojujeme s těžkými nemocemi našich pracovnic. Co je důležité, nevzdáváme se, držíme se navzájem,
modlíme se, věříme. Věříme v uzdravení našich milých kolegyň a jejich návrat. Víme, proč tuto práci děláme, že Charita pro nás není jen slovo, jméno
zaměstnavatele, ale vyšší smysl a poslání. Důkazem toho, že svou práci
děláme skutečně srdcem, je i to, že jsme dostaly krásný dárek a přání od
zpěvačky Lucie Bílé. Děkujeme.
IVA PREJZKOVÁ
vedoucí pečovatelské služby

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA
Vedoucí: Iva Prejzková, DiS.
Adresa: Nábřežní 175, Karolinka
Telefon: 571 410 087
Mobil: 728 324 457
E-mail: chps@nhrozenkov.charita.cz
Počet obyvatel v oblasti
Počet uživatelů v průběhu roku 2018:
Počet kontaktů – obědy:
Počet kontaktů – jiná činnost:
Počet ujetých kilometrů:
Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

15 700
262
30 354
17 655
122 582
8 303 927,– Kč
28 033,– Kč
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POSLÁNÍ:

Posláním Charitní pečovatelské služby je zajištění pomoci seniorům, kteří se
ocitli v obtížné sociální situaci z důvodu svého věku, zhoršení zdravotního
stavu nebo nemají možnost se dále o sebe starat. Tato služba je poskytovaná v jejich domácnostech a umožňuje jim dále žít tak, jak jsou zvyklí a pomáhá jim co nejdéle zůstat ve společnosti lidí, kteří jsou jim blízcí.
Při poskytování pomoci se snažíme zachovávat zvyklosti jednotlivých uživatelů a podporujeme jejich samostatnost.

CÍLOVÁ SKUPINA:

•
•
•

senioři, kteří už nezvládají péči o svou osobu
osoby se zdravotním omezením
osoby mladší 18 let – ve výjimečných případech, kdy se ocitli v těžké
životní situaci

HLAVNÍ CÍLE SLUŽBY:

•
•
•
•
•
•
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prodloužit setrvání uživatelů v jeho domácím prostředí a oddálit nutnost
jejich umístění v pobytovém zařízení sociální péče
zachovat co nejvíce dosavadní způsob života, na jaký jsou uživatelé
zvyklí
udržet nebo zlepšit soběstačnost uživatelů služby
poskytnout pomoc a podporu lidem v obtížné situaci
podporovat uživatele ve využívání běžných služeb, které jsou v jejich
okolí k dispozici
pomoci seniorům, aby mohli ulevit svým rodinným příslušníkům

ŘÍJEN 2018

PORADNA SVATÉ RITY
Vedoucí poradny: Mgr. Lenka Vráželová
Sociální pracovnice: Eva Slováčková
Adresa: Vsetínská 71, Karolinka
Telefon: 728 324 494, 739 726 109
E-mail: poradna@nhrozenkov.charita.cz
Doba poskytování služby (ambulantní forma):
Pondělí: 8.00–13.00 hodin
Středa: 13.00–17.00 hodin
Čtvrtek: 10.00–12.00 hodin (služba v terénu, po dohodě s klientem)
Počet uživatelů:
Náklady na činnost:
Výsledek hospodaření:

52
47 112,– Kč
-1 112,– Kč

Nejmladší službou naší organizace je Poradna Svaté Rity, která byla otevřena
1. října 2018. Již delší čas jsme zaznamenávali velkou poptávku po službě odborného poradenství. Právě čas byl ten, který nám ukázal, že lidé naši pomoc
skutečně potřebují, že je důležité nebýt na problémy sám a nablízku je někdo, kdo
mi poradí. Každý z nás se může ocitnout v beznadějné situaci, nebo se hromadí
problémy a překážky, jejichž řešení se zdá nemožné. Někdy můžeme mít pocit,
že nám již vlastní síly nestačí. Proto i patronkou poradny je Svatá Rita, která je
pomocnicí v bezvýchodných a obtížných zkouškách.

S ČÍM SE MOHU NA PORADNU OBRÁTIT?

Cílem služby je poskytnout odborné informace, konzultace a psychosociální podporu a doprovázení v situacích jako jsou osamělost, zlomové a náročné situace související se zdravotním postižením, vyšším věkem, rozhodování se pro péči o blízké,
v době poskytování péče v domácím prostředí, doprovázení při vážném a život limitujícím onemocnění nebo podpora v procesu truchlení.
Nejčastěji se na nás lidé obrací s prosbou o informace o službách a s žádostí o pomoc, jak péči nastavit, nabízíme nápomoc při sepisování dokumentů a formulářů
nebo doprovázíme uživatele při náročných životních situacích týkajících se vztahů
nebo při konci života. Součástí služby je i poradenství pro pozůstalé a naše pracovnice je členkou Asociace poradců pro pozůstalé.
Již za krátkou dobu jsme si ověřili, že mnohdy úzce spolupracujeme s dalšími našimi
službami a tato služba přinesla našim uživatelům a rodinám další důležitou pomoc.
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„To, že pro někoho truchlíme, znamená, že jsme měli štěstí potkat člověka, kterého milujeme srdcem.
A on měl štěstí, že potkal nás.“

BÝT NABLÍZKU…
Součástí služby Poradny svaté Rity je poradenství pro pozůstalé. V něm
se ale skrývá i pomoc v čase, kdy své blízké doprovázíme. Tento typ poradenství již několik let existuje, ale není příliš rozšířený a známý. Ztráta je
velmi citlivá a bolestivá zkušenost a je velmi dobře, že i tato podpora může
být nabízena. Možná se to děje právě ve vašem životě, možná se to děje
v životě Vašich přátel…jedno je jisté, že tímto náročným procesem projdeme
jednou všichni. Ale může se nám kráčet o něco lehčeji, když máme u sebe
někoho, kdo nás podepře, když nám někdo pomůže najít cestu, poradí, jak
někomu vyjádřit lítost nad ztrátou, jak s ním trávit čas. Můžeme mít u sebe
průvodce i ve chvíli, kdy končí životní pouť našich blízkých, nebo v čase,
kdy se musíme se ztrátou vyrovnat. Zahalí nás zármutek, je reakcí na naši
ztrátu a my se musíme vydat vstříc truchlení, které je proces, který může být
dlouhý, bolestný a velmi vyčerpávající. Doprovázení je možnost, jak se lidé
v takto náročné situaci nemusí cítit sami a mohou celou zátěž zvládnout. Jak
najít cestu ven z bolesti. Až život přinese tyto těžké chvíle, jsme tu, pro Vás
a s Vámi.
Mgr. LENKA VRÁŽELOVÁ
poradkyně pro pozůstalé
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MOZAIKA NAŠEHO ŽIVOTA

Ve čtvrtek prvního listopadu sloužil P. Dušan Šimala v novohrozenkovském kostele mši svatou za zemřelé klienty Charity Nový Hrozenkov. Zúčastnili se jí i pracovníci charity, klienti Domu pokojného stáří a klienti Denního stacionáře Slunečnice. P. Dušan ve své promluvě mimo jiné připomněl,
že člověk nemá žádný menší úkol než svatost. Povzbudil nás tím, že Bůh
nehledí na naše hříchy, ale hledí k našemu srdci. A chce z našeho života
udělat krásnou mozaiku, nádherné mistrovské dílo, ale je třeba Mu, jako nejlepšímu architektovi, s důvěrou svůj život odevzdat. Pro klienty charity byla
mše sv. v kostele velkým povzbuzením a zážitkem. Mnozí klienti byli v kostele v Novém Hrozenkově po dlouhé době, takže si užívali chrámových prostor
i varhanního doprovodu.
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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:
Počet návštěv:

10
171

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
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.
38 |

LISTOPAD 2018

STŘÍPKY ZE ZDRAVOTNÍ HOSPICOVÉ PÉČE

„Představ si, že ta sestřička z Charity napíchla dědovi žílu hned,“ valí oči
dcera pana Josefa. „Víte, jemu není možné nabrat krev. Má žíly tak chatrné,
že se trhají jedna za druhou. Při odběrech i v nemocnici z něho jsou vždycky
nešťastní. Brávali mu odevšad možně, kdysi i na hlavě na spánku,“ vysvětluje dcera své neskrývané podivení, když vidí, jak zdravotní sestřička Míša
Petřeková natáhne krev ze žíly hned napoprvé. Usměje se a zažertuje, že
má holt praxi, když pracovala na neurologickém oddělení, napíchávala i třicet kapaček za den. „Kdo umí, ten umí, všechna čest,“ směje se pan Josef.
A zdravotní sestřičky, které fungují jak ve zdravotní péči tak v té hospicové opravdu umí a jsou k dispozici pacientům – klientům 365 dní v roce.
„Chodíme každý den i na ten Štědrý,“ pokyvuje hlavou sestřička Eva
Valigurová z Velkých Karlovic. „Už máme u klientů často připravenou nějakou pozornost a i já jim samozřejmě přinesu nějakou maličkost. Ať chceme
nebo ne, prostě se stáváme součástí jejich života,“ uvažuje nahlas Eva. „Tak
třeba k Markovi jsem chodila 18 let – každý den, vždycky v 9 hodin. A víš, že
teď jednou jsem úplně zapomněla, že už není a jela jsem za ním zase… Tak
jsem se aspoň podívala na jeho okno,“ usmívá se charitní zdravotní sestřička. „Byl pro mě jako rodina a myslím, že i já pro ně. Trvalo mi strašně dlouho,
než jsem si zvykla, že už za ním jezdit nemám. O Dušičkách jsem byla na
jeho hrobě, rozsvítit mu svíčku a přinesla jsem mu anděla. Když jsme si spolu někdy povídali o smrti, která ať chceme nebo ne – je součástí života, říkal
mi, že by si přál, abych na jeho pohřeb dorazila s bílými orchidejemi,“ odmlčí
se a po chvíli dodává: „Přinesla jsem mu je.“
Když Marek vloni sedmého února zemřel, Eva u něho nebyla. „Vlastně
ještě nikdy jsem nebyla u toho, když klient zemřel, až nedávno,“ uvažuje
nahlas mladá žena. A přiznává, že se toho trochu podvědomě obávala, ale
jak vyplývá z jejího vyprávění, nebylo proč. „Vlastně jsme měli tak nějak čas
se na to spolu s rodinou připravit. Pán musel být na kapačkách, už týden nejedl, všechno vyzvracel. Jenom hostii, kterou mu kněz nosil, v sobě udržel.
Jeho odchod byl klidný, důstojný a vlastně pěkný. Podíval se na mě a zemřel.
Zapálili jsme svíčku, otevřeli okno, společně se pomodlili – rodina mne o to
požádala a já ráda vyhověla. Pořád ho vidím, jak tam ležel v těch načechraných peřinách… Bylo znát, že v rodině byli vděční za to, že jsme tam byli.
Věděli, že udělali všechno a hlavně mu umožnili zůstat doma mezi svými až
do konce. Udělali něco, co by si přál asi každý z nás,“ uvažuje nahlas Eva.
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PASTORAČNÍ SLUŽBA
Pastorační asistent: Bc. Marie Fedorová
Adresa: Halenkov 191, Halenkov
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
a další akce.
„Život už mě dávno naučil, že hudba a poezie jsou na světě to nejkrásnější, co nám život může dát. Kromě lásky ovšem.“ Se slovy básníka Jaroslava
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Seiferta by i dnes mnozí souhlasili. Na sklonku roku přichází výjimečný čas
– čas vánoční. Je to čas jako stvořený pro poezii a hudbu. V tomto poetickém
období jsme více naladěni na vše krásné. A navíc – na svět přichází Láska…
Lidské srdce je citlivé. Německý básník Friedrich Schiller tvrdil, že srdce
máme k tomu, aby pochopilo to, co nepochopila hlava. Našeho srdce se
dotýkají radosti, trápení i bolesti. Dokáže ho naplnit a povznést láska a vše
krásné. Dokážou ho uchvátit vzletné verše. Dokážou ho rozeznít varhany,
mistrně zahrané kytarové sólo, nádherný zvuk houslí, nebo tklivé tóny mandolíny. Ne nadarmo se říká, že hudba je řečí andělů, řečí snů a touhy.
Ano, hudba patří k tomu krásnému, co nás životem provází. Proto na
naše adventní koncerty pečlivě vybíráme interprety. Hledáme takové, kteří
„hrají srdcem“. Na náš letošní adventní koncert přijalo pozvání duo Vivat tango. Tvoří ho dva přední interpreti violoncellista Petr Nouzovský a akordeonista Ladislav Horák. Tito dva hudebníci společně vystoupili na desítkách
koncertů po celém světě. I v kostele Svatého Jana Křtitele v Novém Hrozenkově zazněla skvělá hudba „od srdce“. Duo dokázalo vytvořit fantastickou
atmosféru a posluchačům zprostředkovat netradiční hudební zážitek.
MARIE FEDOROVÁ
pastorační asistentka

OVACE NA CHARITNÍM KONCERTĚ
Skvělá hudba, fantastická atmosféra, ovace, potlesk ve stoje. To bylo VIVAT TANGO! To bylo duo NOUZOVSKÝ - HORÁK! To byl tradiční adventní
koncert Charity Nový Hrozenkov v kostele Svatého Jana Křtitele na Novém
Hrozenkově! Konečně, že se skutečně vydařil, ukazují i samotné fotografie.
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PODĚKOVÁNÍ

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM DÁRCŮM:
„BEZ VÁS BYCHOM NEMOHLI POMÁHAT!“
HLAVNÍ PARTNEŘI:

Lesy augustiniánského opatství s.r.o. Děkujeme za podepsání smlouvy,
která Charitě Nový Hrozenkov zajišťuje významnou finanční podporu po
dobu nadcházejících pěti let.
Austin Detonator, s.r.o. Firma pravidelně peněžně přispívá Charitě Nový
Hrozenkov již dvacet let.

FIREMNÍ DÁRCI:

finanční dary: Galvamet, Kayaku Safety Systems Europe a.s., Moneta Money Bank, Lékárna PharmDr. Hana Ptáčková, Univerz s.r.o., Štec SVT s.r.o.,
EP Rožnov, a.s., Forest Mass, a.s., Restaurace Lidový dům Nový Hrozenkov, Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Huslenkách, Magenta Investment s.r.o., Sunset Group Production s.r.o., TP EUROokna s.r.o., Zamet
spol. s r.o., Z-Precis s.r.o.,
věcné dary: Tescoma s.r.o., Consi - veřejná obchodní společnost,
Jan Černocký, řeznictví a uzenářství s.r.o.

NADACE:

Nadace Jistota KB – Otevřený fond správní rady, Nadace ČEZ,
Nadace Divoké husy, Nadace České spořitelny, Výbor dobré vůle – Nadace
Olgy Havlové, Dobrý skutek z.s., Siemens Fond pomoci

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI:

Bretšnajdr Antonín, Haas Jakub, Hábová Ludmila, Haplová Marie, Ing. Holečková Hana, Holečková Jana, Kantor Karel, Ing. Klíma Martin, Kocurková
Anna, Ing Křenek František, Laresová Miluše, Malík Dalibor, paní Trtíková,
Ing Václavík Jiří, Vaculík Petr, Vrla Martin
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DÁRCI ODMĚN URČENÝCH PRO MALÉ KOLEDNÍKY
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY:

Finanční dary: Pepicentrum - Velké Karlovice, Restaurace u Pokorných –
Huslenky, Restaurace U vleku – Karolinka, Tovomarket s.r.o. - Halenkov,
Restaurace u Muzea - Velké Karlovice, Lidový dům Halenkov
Věcné dary: Jednota Čubov Nový Hrozenkov, Knebl - Hosiery s.r.o. Hovězí,
obchod ‚Růžovka‘ - Nový Hrozenkov, Papírnictví Olšák - Vsetín, Potraviny
U kostela – Karolinka, Restaurace Pod Černým - Huslenky, Sklenářství a rámování Horák – Karolinka

ZVLÁŠTNÍ DÍK PATŘÍ…

Josefu Vráželovi za podporu a nádherné fotografie.
Všem dárcům Darujme.cz.
Účastníkům Koncertu ke Dni matek a Adventního koncertu.
Všem dárcům Tříkrálové sbírky, díky nimž se vykoledovalo
v našem regionu 647 051,- Kč.
Všem dárcům Postní almužny, díky nimž se vybralo 32 245,- Kč
Za spolupráci děkujeme: IC Velké Karlovice, IC Nový Hrozenkov,
IC Zvonice, IC Karolinka, Horská chata Bačkárka, Horský hotel Portáš,
Horský hotel Kohútka, Muzeum regionu Valašsko, Odtadyma o.p.s.

DĚKUJEME ZA PODPORU STÁTNÍ SPRÁVY
A SAMOSPRÁVY:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Evropský sociální fond v ČR
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Zlínský kraj
Město Vsetín
Hovězí – 205 000,- Kč
Halenkov – 300 000,- Kč
Huslenky – 330 000,- Kč
Karolinka – 80 000,- Kč
Nový Hrozenkov – 380 000,- Kč
Velké Karlovice – 480 000,- Kč
Zděchov – 78 000,- Kč

44 |

PODĚKOVÁNÍ

PODPORA ZŘIZOVATELE:

•
•

•

•

•

••

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
věnce
aj.)aj.)
Příležitostné akce
akce ve
vefarnostech
farnostech(sbírky
(sbírkyšatstva,
šatstva,adventní
adventní
věnce

GRAF STRUKTURY DOTACÍ, GRANTŮ A DARŮ:
GRAF STRUKTURY DOTACÍ, GRANTŮ A DARŮ:
Nadace
3,1%

Firemní
dárci 2,6%

Individuální
dárci 1,8%
Tříkrálová
sbírka 3,7%

Státní a
obecní
dotace a
granty 89%

PODĚKOVÁNÍ
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HOSPODAŘENÍ

A JAK JSME HOSPODAŘILI?

PŘEHLED ROZSAHU PŘÍJMŮ (VÝNOSŮ) V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ
Přehled výnosů v členění podle zdrojů
Příjmy z vlastní činnosti
tržby od zdravotních pojišťoven (ZP)
tržby z vlastní činnosti mimo platby od ZP
Ostatní výnosy¹
Přijaté příspěvky a dary²
Provozní dotace (státní, obecní dotace a granty)
dotace z MPSV
dotace ostatní ministerstva
dotace z Úřadu práce
dotace od krajů
dotace od měst a obcí
dotace z MPSV projekty
Celkem

za rok 2018
11 321 504
3 262 733
8 058 771
5 267 375
1 096 294
17 088 702
11 521 830
0
0
1 186 600
1 869 100
2 511 172
34 773 875

1 výnosy vzniklé odpisováním 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 FONDŮ A JMĚNÍ
Fond
Stav k 31. 12. 2017
Přírůstek
Úbytek
Stav k 31. 12. 2018
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Částka
20 452 400
2 255 200
5 080 500
17 627 100

STAV A POHYB MAJETKU
STAV A POHYB MAJETKU:
Počáteční
Majetek stav k 1. 1. 2018
Zařazení
a technické
zhodnocení budov a staveb
Počáteční
stav k 1.1.2018
Vyřazení
majetku
Zařazení
a technické zhodnocení budov a staveb
Vyřazení
majetku
Konečný
stav
Konečný stav

v tis. Kč
45 437
1 262
0
46 699

Částka
45 437
1 262
0
46 699

GRAF PENĚŽNÍCH PŘÍJMŮ:

PŘÍJMY
Přijaté
příspěvky a
dary

ostatní
výnosy
státní, obecní
dotace a
granty
příjmy z
vlastní
činnosti

HOSPODAŘENÍ
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PŘEHLED PENĚŽNÍCH VÝDAJŮ
Výdaje
mzdy
zákonné odvody z mezd
ostatní osobní náklady
cestovné
materiál a DHM3
nájemné
energie, voda, stočné
opravy
provozní režie ostatní4
odpisy majetku
ostatní náklady5
Celkem

za rok 2018
17 615 548
5 831 938
946 049
145 031
1 888 390
63 583
403 081
702 631
2 285 827
5 399 884
82 248
35 364 210

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
Zboží
Služby
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní náklady
Odpisy
Celkem
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Činnost v tisících Kč
obecně prosp. služby
doplňková
2 327
101
0
0
2 672
88
17 007
609
5 640
191
1 173
156
5 379
21
35 364

GRAF PENĚŽNÍCH VÝDAJŮ:

VÝDAJE

ostatní
náklady

odpisy
majetku
opravy
energie,
voda,
stočné
nájemné

provozní režie
ostatní

mzdy

materiál a
DHM

cestovné
ostatní osobní
náklady

zákonné
odvody z
mezd

HOSPODAŘENÍ
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ZÁVĚR
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.

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 2018 Charity Nový Hrozenkov byly použity snímky fotografa Josefa Vrážela a z archivu
Charity Nový Hrozenkov. Všechny fotografie plní funkci ilustrační. Autor textu, není-li uvedeno jinak, Ludmila Brousilová.
Grafická úprava a tisk Z Studio Zlín
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pomoc srdcem a porozuměním

„Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu.“
– VÁCLAV HAVeL

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

