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

Vážení přátelé,
Vracím se zpět na počátek roku 2020, krásný letopočet slibuje spoustu krásných
událostí.
Hned taky přichází Tříkrálová sbírka, která předčí rok předchozí. Naše stavba
“Zkvalitnění zázemí terénních služeb Charity Nový Hrozenkov“ se blíží ke svému
závěru.
A do toho přichází období, které je pro nás něčím nepředstavitelným. Nevíme,
co dělat, jak se zachovat, když někdo onemocní, musíme nosit roušky, které nejsou,
tak se šíjí, šijí se všude… je vidět, že si umíme pomoci, hned chodí balíčky, a také
s rouškami nabídka cukroví z cukrárny, až to všechno jednou skončí. Spousta
omezení brání v setkávání, nepotkáváme se s pracovníky, s klienty, pouze ti, co jim
poskytují služby. S pomocí přichází dobrovolníci, všude je cítit vzájemná podpora a
porozumění.
V tichosti probíhá stěhování z Halenkova a z Karolinky do Hrozenkova na 504,
našeho nového zázemí. I slavnostní otevření muselo být přeloženo.
Je červen, konečně nastalo krátké uvolnění, mohlo dojít k setkání seniorů v našem
novém domě a slíbené zákusky byly přivezeny z jedné milé cukrárny z Luhačovic.
Přichází doba odpočinku, dovolených, zahradních slavností.
V polovině září jsme se dočkali i slavnostního posvěcení domu panem biskupem
Baslerem. Byl to krásný slunečný den, a přesto, že už zase začínala další doba
omezení, ještě jsme to stihli. Někteří již ze zdravotních důvodů a z obavy účast
odvolali, ale i tak byla atmosféra velmi srdečná a moc jsme si to všichni užili.
Do konce roku jsme se pak už převážně starali o zajištění pomůcek, finanční
záležitosti, ale samozřejmě jsme nejvíc mysleli na to, jak ochránit naše uživatele,
aby mohli co nejbezpečněji přijímat služby od nás.
Adventní koncert se od roku 2002 poprvé nekonal, naši každoroční návštěvníci však
stejně dostali pozvánku s perníčkem, punčovým čajem a vstupenkou na koncert,
„který se nekoná“. Byli i takoví, kteří nám na koncert poslali finanční dar. Patří jim
velký dík.
Rok 2020 byl velmi náročný, zvládli jsme ho, všem chci poděkovat za jejich službu,
nasazení, obětavost a vstřícnost.
Děkuji všem, kteří při nás stáli kolem nás, děkuji Bohu
Danuše Martinková, ředitelka

Slovo kaplana z farnosti Nový Hrozenkov
Úvodní slovo nám v roce 2020 napsal P. Karolus Luangga Tefa, SVD, který pochází
z Indonésie, v České republice žije 3 roky. V současnosti působí jako kaplan farnosti
Nový Hrozenkov.
Člověk, jako bytost sociální, není schopen žít sám bez kontaktu či pomoci ostatních
lidí. To znamená, že člověk prožije svůj život důkladně ve společenství, kde se
odlišuje od jiných bytostí. Milovat druhého je charakter Božích dětí. Boží přikázání,
abychom milovali druhé, nezdůrazňuje jen to, že člověk je sociální bytostí, ale že
Bůh je láska. Abychom se navzájem milovali, jak On miloval nás. Proto Ježíš žádá
svůj lid, ať zůstává v hlubokém vztahu s Ním. Však On sám říká, že jsme jeho
přátelé, když děláme to, co nám ukládá (Jan, 15: 12-14).
S tím způsobem bychom lépe pochopili to, co po nás opravdu chce Bůh v našem
životě, že bychom mohli udělat svůj úkol „přinést ovoce“ ke slávě Boha Otce,
ale také k radosti jeho lidu. Avšak nelze tedy upřít, že téměř všichni lidé, věřící
i nevěřící, velmi dobře dokážou o lásce mluvit, ale předávat lásku konáním, jim zas
tak snadno nejde. Slova a skutky bohužel, jako by nemohly jít tak úplně dohromady.
Ale zaplat´ Pán Bůh, že Charita Nový Hrozenkov toto dokáže propojit. Slova
a skutky. Nejen že mluví o lásce slovy, ale přináší lidem tu lásku ve skutcích.
Když jsem přišel před dvěma lety poprvé do Nového Hrozenkova, byl jsem
překvapen, jak výborně zde Charita funguje. Jsem rád, že to tak je. Její služba lidem
je skvělá. Navíc se mi líbí to, že Charita zde, hlavně na Moravě, ještě zůstává
v jednotě církve, což tak má být, aby se mohla svým způsobem zakořenit v lásce
Kristově. Jinak bychom krok za krokem mohli dojít k představě Charity jen jako
určité pomáhající organizace, nebo by se Charita stala náhradníkem a pomocníkem
Červeného kříže. Zakořenit se a růst v Kristově lásce je velmi důležité, neboť nám
všem vždy pomáhá sloužit „NĚKOMU“ a ne „NEČEMU“. Pracovat pro „NĚKOHO“
a ne pro „NĚCO“.
Kristus nás tak moc miluje, že za nás položil svůj život. Je to láska Boží,
které se máme podobat a ve které máme zakořenit a růst.
Nakonec bych rád poděkoval všem pracovníkům, kteří se den za dnem věnují těm,
kdo potřebují podporu a pomoc. Vaše služba je úžasná. Také bych rád poděkoval
všem podporovatelům, kteří rádi pomáhají a podporují službu Charity Svaté rodiny
Nový Hrozenkov. Pán Bůh Vám všem žehná.
Prosme Boha o pomoc, aby Charita svaté rodiny Nový Hrozenkov stále zůstala
a rostla v jeho lásce.
S pokorou Vám ze srdce žehná, P. Karol Tefa, SVD

LEDEN 2020
„Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu.“
— Václav Havel

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – NEJVĚTŠÍ
DOBROVOLNICKÁ AKCE V ČESKÉ REPUBLICE
V roce 2020 oslavila Tříkrálová sbírka v rámci olomoucké arcidiecéze 20. let.
Na Valašsku jsme ale šikovní, u nás měla sbírka narozeniny jednadvacáté. Za takto
dlouhou dobu se do sbírky zapojilo více než milion dobrovolníků.
S nadsázkou vždy říkáme, že příprava Tříkrálové sbírky začíná jen malý čas
po skončení té předchozí. Neměli bychom se tomu divit, když jde o největší
dobrovolnickou akci v ČR. Každá z charit již před prázdninami musí předložit,
jak bude budoucí výtěžek využit právě v daném regionu, včetně jeho podrobného
zdůvodnění. V tomto období se rovněž navrhují materiály, jako jsou klíčenky,
korunky, letáky, tašky… Ve chvíli, kdy se blíží svátek sv. Martina, začínáme
aktualizovat údaje do průkazek vedoucích. Ve skladu hledáme uložené
pokladničky, které musíme očistit a očíslovat.
V době adventu již domlouváme s dobrými dušemi na jednotlivých obcích termíny,
kdy je možné pokladničky zapečetit.
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Vyrážíme navštívit naše dlouholeté sponzory a dárce, abychom mohli obdarovat
maličkostmi naše koledníky a vedoucí. Rovněž nesmíme zapomenout informovat
Českou spořitelnu a Policii ČR.
Mezi svátky nás čeká poslední třídění pokladniček, tašek, korun. Každoročně
vyrážíme s plným autobusem dětí na slavnostní požehnání koledníčků, letos
v Hranicích. Dětská radost a smích jsou pro nás posílením. I ostatní doprovodné
akce jako třeba Tříkrálový koncert jsou hezkými momenty.
Blížíme se k svátku Tří králů.
Všechny kasičky a tašky jsou rozvezeny
do jednotlivých obcí. V roce 2020 se zapojilo 83 vedoucích a 250 dětí.
O víkendu skupinky vyráží šířit radost a Boží požehnání. Vykoledovat prostředky na
přímou pomoc lidem, kteří se ocitli v neřešitelné situaci. Část výtěžku je také určená
na rozvíjení charitních služeb a zázemí.
Vždy se nám velmi uleví, když v neděli večer slyšíme, že jsou všichni zdraví a nic
se nestalo. Plnými doušky hltáme zážitky. Mnohdy velmi dojemné. „Při jedné
návštěvě v údolíčku měla paní i slzičky, tak moc byla šťastná, tolik se na koledníčky
těšila,“ sděluje nám radostně jedna vedoucí.
Nastávají opět dny, které už nejsou vidět. Kolegové se auty rozjedou do všech obcí.
Zapisujeme skutečné počty mincí a bankovek, vyhotovujeme protokoly. Vše se
musí zadat do systému, zavést do banky, vše musí sedět. A sedí.
Nyní už stačí roztřídit a založit dokumenty, část z nich putuje do Olomouce.
Nesmíme ještě zapomenout na společnou akci pro koledníčky – KUŽELKY. Celou
sbírku uzavíráme schůzkou vedoucích. Je dobré si říct zpětnou vazbu,
co se povedlo i nepovedlo, tak aby další ročník obstál co nejlépe, a to už vlastně
přemýšlíme nad další tříkrálovou sbírkou ...
LENKA VRÁŽELOVÁ
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VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2020
OBEC
Velké Karlovice
Karolinka
Nový Hrozenkov
Halenkov
Huslenky
Zděchov
Hovězí
CELKEM

ČÁSTKA
146 856
92 066
159 393
108 015
70 032
37 663
117 833
731 858

❖ Výtěžek Tříkrálové sbírky v roce 2020, byl využit v následujícím
poměru:
▪ 58% – dofinancování Zázemí terénních služeb
Charity Nový Hrozenkov
▪ 15% – pro diecézní charitu
▪ 10% – humanitární pomoc v zahraničí
▪ 7% – krizový fond Arcidiecéze olomoucké
▪ 5% – zákonné režie sbírky
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PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH A
ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCEK
Vedoucí: Jarmila Škarpová
Půjčující: Zdeněk Plánka
Adresa: Halenkov 755
Mobil: 730 190 401
Náklady:
Výnosy:
V průběhu celého roku 2020 bylo podepsáno

319 068,– Kč
344 040,– Kč
240 smluv o výpůjčce

POSLÁNÍ:
Posláním půjčovny kompenzačních a zdravotních pomůcek je aktivizovat a ulehčit
život uživatelů, prostřednictvím zapůjčení vhodné pomůcky, která pomáhá
zvládnout některé běžné úkony každodenního života a umožní jim setrvat
v přirozeném prostředí.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Cílovou skupinou jsou senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby chronicky
nemocné, lidé po úrazech, operačních zákrocích, rodinní příslušníci výše
uvedených, pro usnadnění péče o své blízké. V rámci činnosti půjčovny je možný
jak krátkodobý, tak dlouhodobý pronájem pomůcek.

JE MOŽNÉ SI ZAPŮJČIT:
•
•
•
•
•
•

elektrická polohovací lůžka
invalidní vozíky
šlapadla
sedačky na vanu
aktivní antidekubitní matrace
toaletní křesla aj.
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ÚNOR 2020
„Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl,
a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu
v mnoha případech je.“
— Jan Werich

MASOPUSTNÍ PRÉ
Na domečcích se jedlo, pilo, veselilo. Každoroční masopust si nemohl nikdo nechat
ujít. Už dopoledne bylo parkoviště před Víceúčelovým charitním domem plné.
Z jednotlivých aut vystupovaly nejrůznější maškary – víly, medvědi, trpaslíci…
„Ještě, že mě policajti nezastavili. Nevím, jak bych jim vysvětlovala, že jsem
oblečená v květinách,“ přiznává se jedna z masek.
Uvnitř domu už je taky veselo, muzikanti vyhrávají ve společenské místnosti
pro klienty Denního stacionáře Slunečnice a Odlehčovací služby. Nechyběly ani
nejrůznější pochutiny – koláče, chlebíčky, buchty. Po veselici došlo i na zakopávání
basy. Pak se průvod vydal dál proti proudu řeky Bečvy do Domu pokojného stáří,
jeho obyvatelé už všechny masky netrpělivě vyhlíželi. Veselice začala na novo,
snad s ještě větší vervou. Nakonec se však i na „domečku“ zakopala basa a postní
doba mohla konečně začít.
EVA ČECHOVÁ
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PASTORAČNÍ SLUŽBA
Pastorační asistent: Bc. Marie Fedorová
E-mail: marie.fedorova@nhrozenkov.charita.cz
Adresa: Nový Hrozenkov 504
Mobil: 605 779 129

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.

PASTORACE JINÝMA OČIMA
Když jsem nedávno potkala naši pastorační asistentku ve dveřích, na otázku
Kde byla? mi odpověděla: „S paní K. na mši. Kdybys ji viděla, úplně zářila.
Do kostela se často nedostane, moc už toho neuchodí. Nedávno ji umřel manžel
a teď žije v domě sama. Vždy se společně modlili, a to ji chybí."
Její odpověď mě velmi zaujala, zjistila jsem totiž, že vůbec nemám ponětí,
co vlastně takový pastorační asistent dělá. Domluvila jsem si proto návštěvu. Místo
planého povídání v kanceláři jsme spolu vyjely do terénu.
Maruška – pastorační asistentka mě ještě před návštěvou upozorňovala: „S pánem
se teď vždycky modlím křížovou cestu a trvá to dlouho. Nevím, jestli ti ta návštěva
něco dá.“ …Nakonec jsme se pomodlili jen krátce. Pán povídal o svém životě, co je
u něj nového, o trápení s jeho vnučkou. Maruška občas mlčela a poslouchala,
občas něco řekla.
Začalo mi to docházet, proč pastoračního asistenta v Charitě máme. Pro kolik lidí je
důležitou součástí dne. Pastorační asistent nejen udržuje dobrou náladu
pracovníků, zajišťuje supervize a duchovní obnovy, také poskytuje a žádá přímou
pomoc pro lidi, kteří př. přišli o dům kvůli povodním, nebo jsou v jiné krizové situaci,
podílí se na pořádání Tříkrálové sbírky a Postní almužny, komunikuje s farnostmi,
zařizuje s místními faráři mše v pobytových službách. Rovněž navštěvuje klienty
v terénních i ambulantních službách, společně se modlí, nebo si spolu povídají.
Pastorační asistentka je naše dobrá duše, která vždy všem dokáže vykouzlit úsměv
na tváři.
EVA ČECHOVÁ
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BŘEZEN 2020
„K člověku nepřichází smrt, ale Bůh, aby mu očistil duši, a on mohl
usednout ve věčnosti.“

POKOJNÁ CESTA ŽIVOTA
Nezáleží, odkud jsme, ani jaká víra nás vede životem. Jendou může přijít den,
kdy naše tělo navštíví těžká a nevyléčitelná nemoc, která nás povede, nikoli
k životu, ale na druhou stranu. Nenápadné onemocnění může v našem těle nejprve
jen podřimovat. Ale časem se začne rozrůstat, až už člověku není pomoci. Od
tohoto okamžiku bude tělesná schránka churavějícího den ode dne chřadnout.
Každý si přeje, aby mohl s nemocí zůstat doma u svých blízkých. Prostředí domova
je pro trpící určitým pohlazením a danou jistotou, že momenty svých dnů prožijí
důstojně s láskou a s každodenní péčí rodiny. Každý z nás by svému bližnímu dál
všechno jen, aby se cítil dobře a jeho bolest se mírnila. Je to služba, kterou s úctou
a obětavostí věnujeme všem členům rodiny. Je to však služba náročná, těžká, ale
dá se zvládnout. Jelikož existují pozemští andělé strážní, kteří v podobě zkušených
odborníků svými křídly podrží celou rodinu i s nemocným. A to je právě DOMA –
Domácí hospicová péče, která se pro těžce nemocné i pro celou rodinu může stát
oázou velké pomoci. Tito lidé přináší do domovů, kdy už naše síly nestačí, klid a mír.
BŘEZEN 2020
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V němž se rozhostí jistota, že nejen rodina, ale především odcházející nemocný
člověk vše pomalu zvládne. A připraví svoji duši i tělo k tichému odchodu
z pozemského světa. Rodina má tolik času, kolik potřebuje, aby se svým drahým
člověkem mohla být, aby s ním mohla hovořit, dotýkat se ho dlaní i slovem, objímat
ho a povzbuzovat. Společně prožívat i ty nejmenší okamžiky obyčejného dne. Dny,
které se nemocnému krátí. A nám se tyto dny naopak prodlužují, protože víme
s bolestí v srdci, že budeme opuštěni. Naše nitro ale nemusí strádat, když cítíme,
že jsme s člověkem, jenž byl součástí našich životů, mohli prožít každý úsek hodiny.
A to společně se službou a s posláním hospice. Službou, jež nám umožní
s nemocným prožívat nejen každou minutu, ale všechen ten čas, který mu byl shůry
dán. Služba hospice je službou lásky, veliké odbornosti po stránce lékařské
i službou pro naše nitro i mysl.
Každý člověk stvořený Bohem, by při svém odchodu k němu neměl zůstat sám,
ale měl by být obklopen láskou a soudržností všech v rodině, které miloval a oni
milovali jeho. Odcházet z rodného domova s doprovázením svých milovaných
a s rukou v dlani, která mě ještě naposled pohladí je v dnešní přítomnosti opravdu
darem.
ALENA ORSÁGOVÁ

❖
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Na jaře 2020 nás zastihla první vlna pandemie covid-19. Vše
najednou bylo jinak. Znamenali jsme ještě jinou
vlnu – vlnu solidarity. Tímto bychom chtěli všem poděkovat,
za to, že nás v tom nenechali samotné, a materiálně i finančně
nám pomohli v náročných časech. Patří vám velký dík!

DOMA – DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
Vedoucí zdravotního sektoru: Jarmila Škarpová
E-mail: sestra@nhrozenkov.charita.cz
Sociální pracovnice: Eva Slováčková
E-mail: eva.slovackova@nhrozenkov.charita.cz
Adresa: Nový Hrozenkov 504
Telefon: 571 410 087
Mobil: 737 572 190, 728 324 494
Počet klientů – u všech služeb:
Počet návštěv DZP:
Počet návštěv CHPS, OA:
Počet hodin CHPS, OA:

7
64
917
383 hod

POSLÁNÍ:
Posláním Domácí hospicové péče Charity Nový Hrozenkov je pomoci nemocnému
a jeho rodině zvládnout nelehkou situaci spojenou s posledním obdobím života
člověka a umožnit nemocnému strávit tyto dny 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 a osobní asistenti
• pastorační asistent
• dobrovolníci

SPOLUPRACUJEME S:
• praktickými lékaři, odborným lékařem – specialistou na léčbu bolesti, duchovními
i 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.

BŘEZEN 2020
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DUBEN 2020
„Tak často slyšíme, jak lidé říkají: "Zlé časy, svízelná doba." Žijme dobře,
pak bude i naše doba dobrá. My jsme ta doba.
Jací jsme my, taková je doba.“
— Aurelius Augustinus

NÁŠ ŽIVOT V „DOMEČKU“ V TÉ
ZVLÁŠTNÍ „KORONAVIROVÉ“ DOBĚ
„Není to koronavirus, ale koridor“, říká jedna naše „svérázná“ klientka.
„Nejhorší je zákaz návštěv, a čím je to delší, tím to působí depresivněji,
když nemůžeme vidět své blízké“, shodovali se na jaře 2020 skoro všichni klienti
Domu pokojného stáří.
Nepomáhali ani telefony, ani skype, protože většina z nich už vidí špatně
nebo vůbec a také špatně slyší. Prostě osobní kontakt s příbuznými jim na jaře
chyběl.
„I když bylo venku krásné počasí, nemohli jsme chodit ven na procházku, dostali
jsme se jenom na zahradu“ přidává se další paní, ale hned dodává „ještě,
že ji tu máme“.

DUBEN 2020
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Také nám chyběly naše dobrovolnice, které nás pravidelně, jednou týdně,
navštěvovaly. Přinášely vždycky nějaké novinky, společně s klienty něco tvořily
a vytvářely moc příjemnou atmosféru.
Snažily jsme se všichni tenhle „podivný“ čas zvládnout pozitivním myšlením, dobrou
náladou a „osvědčenými“ prostředky – modlitbou, posezením a přátelským
povídáním v jídelně nebo venku na terase. Znovu jsme objevili kouzlo starých desek
i gramofonu a také žasli nad tím, jaké množství písniček si naše „babičky“ ještě
pamatují a jak jim to vždy ladí.
Nová situace přinesla, ale i spoustu starostí do našeho běžného pracovního života.
„ROUŠKA“ – slovo skloňované ve všech pádech, ale sortiment, který prostě na jaře
2020 nebyl. Problém jsme vyřešili částečně svépomocí, ale hlavně Dům pokojného
stáří i celou Charitu Nový Hrozenkov začalo v tu dobu zásobovat spoustu dobrých
lidí, kteří žijí kolem nás a kterým moc děkujeme.
Další potíž nastala zavřením škol a školek. Maminky prostě musely zůstat doma.
Tady nám pomohly kolegyně ze Stacionáře, který byl zavřený a proměnily se podle
potřeby na pradlenku, uklízečku, švadlenku nebo aktivizační pracovnice. Musím
říct, že bychom to bez nich nezvládli, protože naše pomocníky na dohodu, kterým
říkáme „Rychlá rota“, jsme nemohli v této situaci zaměstnávat.
Nejvážnější, a i nejtěžší bylo se připravit na to, že opravdu někdo u nás onemocní.
Každý den přicházely doporučené postupy a doporučení vlády, ministerstev, kraje
a našich nadřízených z Arcidiecézní charity Olomouc. Bylo těžké to všechno přečíst
a vyvodit z toho patřičné důsledky.
Nakonec jsme to, i s pomocí kolegů z vedení, zvládli: měli jsme zákaz návštěv
i donášení věcí a potravin do domu, naši obyvatelé směli vyjít pouze na zahradu,
do „Domečku“ nechodily ani kolegové z jiných služeb, z vedení, druhý údržbář nebo
řidiči od zásobování.
Vytvořili jsme 2 skupiny pracovníků, kteří museli být připraveni v domech alespoň
14 dnů bydlet, kdyby opravdu k nákaze došlo. S tím ještě souvisí mít dostatečnou
zásobu dezinfekce, respirátorů, plášťů a obleků na ošetřování těch, kteří by byli
pozitivní.
Kancelář naší sociální pracovnice se díky tomu proměnila ve skladiště.
Ona byla nemocná, a tak se nemohla bránit.
Každý den jsme se intenzivně modlili za to, aby se nám „koridor“, jak říká naše milá
střenka, z daleka vyhnul.
Na závěr musím ještě přiznat, jak nás některé naše kolegyně překvapují….
Všichni pracovníci „Domečku“ mají povinnost změřit si při příchodu do služby
a při ochodu z ní, tělesnou teplotu.
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Tento úkol jsme svěřili našim zdravotním sestřičkám, a to máte vidět to
pronásledování, aby nikdo neunikl. Zvláštní „specialistkou“ je jedna naše velmi milá
kolegyňka, které neproklouzne ani noha.
A tak zkrátka, díky „podivné koronavirové“ době, máme aspoň svoji „SESTRU
V AKCI“
MARIE SURÁ

❖ Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové daroval
Charitě Nový Hrozenkov finanční částku, která posloužila
k uhrazení zvýšených nákladů v rámci pandemie (na nákup
ochranných pomůcek, desinfekčních prostředků a pohonných
hmot).
❖ Nadace ČEZ v rámci programu Krizová pomoc 2020 přispěla na
pracovníky Domova pokojného stáří. Aby alespoň trochu
nahradili kontakt s rodinou, doplněním o různé aktivity
a rozptýlení.
❖ Prostřednictvím Arcidiecézní Charity Olomouc, pomáhalo
zapůjčené Škoda auto s rozvozem ochranných pomůcek
rozvozem, obědů i s nákupy.
❖ Nadační fond Karel Komárek Family Foundation daroval finance
na nákup ochranných prostředků pro pracovníky v přímé péči.
❖ V první vlně covid-19 jsme rovněž čerpali pomoc ze státního
rozpočtu na základě výzvy MPSV.
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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:
Počet uživatelů v průběhu roku 2020:
Náklady:
Výnosy:

19
22
11 972 087, – Kč
12 315 480, – 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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KVĚTEN 2020
„Nejlepší lidské okamžiky bývají malých rozměrů,
ale duchovně nám vystačí na celý život.“
— Robert Fulghum

AKTIVITY V LÁVCE
Rok 2020 byl pro Lávku, stejně jako pro mnohé další, specifický. Z kraje roku nikdo
netušil, že se zanedlouho nebudeme moct setkávat. Jarní pauza byla pro klienty
dosti náročná a zanechala v některých nevratné změny návyků. O to radostněji
jsme přivítali letní sezonu, a to oslavou narozenin jednoho z nich. V období babího
léta se nám se nám podařilo uskutečnit dva velké výlety – na Radhošť a do ZOO
Lešná. Klienti se sami na takový výlet z různých důvodů nevydají, proto pro ně mají
ono zvláštní kouzlo. Jede se přece jen dál a déle. V ZOO všechny nejvíce pobavily
opičky. Jeden z klientů se snažil upoutat jejich pozornost. Dařilo se mu to, opičky
byly zvědavé a předváděly nám různé kousky. Moc jsme se u toho všichni nasmáli.
Na Radhošti jsme se těšili z krásných výhledů do krajiny. Při zpáteční cestě ale
přibývalo mraků a my měli jsme neuvěřitelné štěstí, déšť se spustil v okamžiku,
kdy jsme nasedli do auta. Moc bych nám všem přála, aby se nás podobné štěstí
drželo dál.
BARBORA KRUTILKOVÁ
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LÁVKA – SOCIÁLNÍ REHABLITACE
Vedoucí SR Lávka: Iva Kudriková
Adresa: Nový Hrozenkov 504
Mobil: 603 967 393
E-mail: iva.kudrikova@nhrozenkov.charita.cz

Počet uživatelů:
Počet poskytnutých intervencí:
Celkový čas poskytnutých intervencí:
Náklady:
Výnosy:

5
121
207 hod
189 707, – Kč
126 607, – Kč

POSLÁNÍ:
Posláním Sociální rehabilitace je pomáhat lidem žít plnohodnotný život,
i když následky nemoci zůstanou už napořád. Snažíme se o nácvik dovedností
nutných v každodenním životě. Doprovázíme na místa, kde je to potřeba.
Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Služba je určena dospělým lidem s duševním onemocněním, mentálním postižením
a seniorům.

❖
.
❖
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Prostřednictvím aukčního portálu Aukro.cz uspořádala
společnost Simcar aukci vozu Suzuki Jimny. Přeplatek jeho
ceny darovala Charitě Nový Hrozenkov. Auto Jimny nám také
pomáhalo v době první vlny nemoci covid-19.
Obyvatelé Domu pokojného stáří a klienti odlehčovací služby
začali používat nové polohovací toaletní křeslo Etac swift Mobil
Tilt, které nám zafinancovala nadace Diplomatic Spouses
Association Prague spolu se třemi náhradními potahy.

ČERVEN 2020
„Bez přátelství není pravého života – bez přátelství je život nicotný.“
— M. T. Cicero

PRÁZDINY V DENNÍM STACIONÁŘI SLUNEČNICE
Na konci června přestalo platit vládní uzavření denních stacionářů a mohli jsme
naplno rozjet provoz. Zpočátku se ukázalo, že zájemců o tuto službu velmi ubylo –
mnozí si zajistili službu v pobytové formě, některým se zhoršil zdravotní stav, jiní byli
stále opatrní vstupovat do sociálních kontaktů. Postupně se nám však začali ozývat
noví zájemci, a tak na konci prázdnin a pak později v září bylo u nás nejvíce živo
za poslední 3 roky.
K prvnímu červenci ve stacionáři proběhly zdánlivě drobné formální změny
v registraci služby u Zlínského kraje. Jednak jsme navýšili kapacitu stacionáře
z 8 na 10 osob, jednak jsme rozšířili cílovou skupinu o osoby s chronickým
duševním onemocněním. Vedlo nás k tomu několik důvodů. Prvním je ten,
že onemocnění demencí, s kterým často někteří uživatelé do stacionáře docházejí,
se projevuje více než dříve i u mladších osob, které ještě nesplňují podmínku
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seniorského věku. Druhým důvodem je snaha nabídnout službu širšímu okruhu
zájemců. Nově tedy mohou službu Denního stacionáře využívat osoby například
s depresemi, úzkostmi, poruchami nálad, psychózami, fobiemi, nebo i mladší lidé
s neurodegenerativními onemocněními.
Prázdniny a léto jsme s uživateli trávili co nejvíce venku. Je to zdravější, a v loňském
pandemickém roce i bezpečnější. Bavili jsme se novými aktivitami.
Charita Nový Hrozenkov se zapojila do projektu Ministerstva zdravotnictví,
díky němuž jsme pořídili mnoho nového vybavení – především aktivizačních
a procvičovacích pomůcek. A právě v červenci jsme obdrželi první z nich. Nabízíme
je uživatelům i širší veřejnosti k zapůjčení domů, ty pomůcky, které však nejsou
takto „v terénu“, využíváme ve stacionáři.
O prázdninách jsme se také zúčastnili bohoslužby pod širým nebem u kapličky
v Lušové. V září jsme si zajeli do solné jeskyně v Zašové a na zdejší poutní místo
Stračka.

VOJTĚCH PETROŠ
❖
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Díky fondu Zlínského kraje se podařilo Charitě Nový
Hrozenkov obstarat dvě televize a set-top box. Jedna z nich je
umístěna ve společenské místnosti v Domě pokojného stáří a
druhou využívají klienti Odlehčovací služby ve společenské
místnosti Denního stacionáře Slunečnice.

DENNÍ STACIONÁŘ SLUNEČNICE
Vedoucí DSS: Mgr. Vojtěch Petroš
Adresa: Víceúčelový charitní dům, Halenkov 191
Mobil: 739 507 126
E-mail: dss@nhrozenkov.charita.cz
Provozní doba: 7–18 hod v pracovních dnech
Počet uživatelů za rok 2020:
Kapacita:
Počet návštěv:
Počet hodin služby:
Náklady:
Výnosy:

23
10 klientů/daný okamžik
(do 30. 6. to bylo 8 uživatelů)
632
2 930 hod
1 865 931, – Kč
1 816 741, – Kč

POSLÁNÍ:
Posláním denního stacionáře je umožnit seniorům nebo nemocným lidem
mezigenerační setkávání s vedeným programem za účelem udržování či zlepšení
jejich soběstačnosti. Zásadou je individuální přístup s ohledem na potřeby i cílovou
skupinu každé osoby. Někdo potřebuje procvičovat motoriku, někdo se naučit větší
samostatnosti, jiný přečkat samotu, nebo pomoci s péčí o vlastní osobu, někoho
trápí zapomínání, někdo bez pomoci druhých ztrácí chuť k životu. Denní stacionář
Slunečnice nabízím všem uživatelům aktivní prožívání času, procvičování, zábavu,
zpěv, rozhovory, výlety, zahradu, kontakt s druhými, ruční práce, nácviky činností,
odpočinek a pozorné srdce všech pracovníků.

CÍLOVÁ SKUPINA:
•
•
•
•

senioři (od 65 let)
osoby s tělesným postižením (od 16 let, od 1. 7. 2020 od 18 let)
osoby s mentálním postižením nižšího stupně
(od 16 let, od 1. 7. 2020 od 18 let)
od 1. 7.2020 nově pro osoby s chronickým duševním onemocněním
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HOSTÝNSKÉ PUTOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ CHARITY
„Zastav, poutníče svůj krok, pohleď do křišťálových zrcadel studánek, vzhůru
do klenby stromových chrámů a užasni nad nádherou barev a tvarů kolem. Věz,
že jsi v horách hostýnských.“ Tato poutavá slova jsme si přečetli
ve Svatohostýnském muzeu při našem pobývání na Hostýně. A nenavštívili jsme
jen muzeum, Hostýn jsme prozkoumali skrz naskrz. Na pouť jsme se vypravili na
začátku června, abychom nabrali síly po náročném koronavirovém období a pobyli
spolu trošku jinak než pracovně. Ve dvou termínech se vystřídalo asi třicet
pracovníků. Všem nám u naší nebeské Maminky, Panny Marie, bylo moc dobře.
Bylo to slyšet i od našich pracovníků – bezva den, bylo to fajn, moc nám to pomohlo,
krásný den, duchovní povzbuzení, super, už jsme to potřebovali, těšíme se
na příště…
MARIE FEDOROVÁ

26 | ČERVEN 2020

ČERVENEC 2020
„Čekání je bolestivé. Zapomínání je bolestivé. Ale nevědět co dělat je
nejhorším druhem utrpení.“
— Paulo Coelho

CO KDYŽ PŘÍJDU O SVÉHO SYNA?
Do poradny přichází mladá žena. Usazuji paní, a po mém dotazu „S čím mohu
pomoci“ se rozpláče a stále dokola říká, že už to nezvládne, že nechce přijít o svého
syna.
Postupně se dozvídám, že má dvě děti ve věku 4 a 14 let, každé dítě z jiného
vztahu. S otcem čtyřletého syna žila ve společné domácnosti asi pět let, stavěli dům,
veškeré své peníze dala do této stavby. Krátce po přestěhování do nového domu ji
partner i s dětmi z domu vyhodil. Zůstala bez bydlení, finančních prostředků.
Partner navíc vyhrožuje, že syna si vezme do vlastní péče.
Postupně rozplétáme celý příběh, paní ujišťuji, že v situaci, kdy se řádně
a celodenně o syna stará, nepožívá alkoholické nápoje, není možné, aby syn byl
svěřen do výhradní péče otce. Poskytuji krizovou intervenci.

ČERVENEC 2020 |

27

Navrhuji toto řešení:
Podat návrh k soudu na svěření dětí do péče matky, a otci stanovit výživné.
Co se týká vzájemných majetkových vyrovnání, bude vhodné požádat o pomoc
právníka,
předávám
kontakt.
Předávám
kontakt
na
OSPOD
(Orgán sociálně-právní ochrany dětí) ve Vsetíně.
Paní jsem opakovaně utvrdila v tom, že jako pečující matku jí o syna 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.
Prioritou poradny je práce případová. Konzultace probíhají v prostorách poradny.
Hlavním těžištěm práce jsou konzultace probíhající v osobním kontaktu pracovníka
s klientem. V případě nutnosti mohou klienti využít telefonických, písemných či
emailových konzultací.
Nadstandardní službou poradny je i to, že pokud klient nemůže přijet za námi,
v rámci terénní služby poradny, vyjíždíme za ním domů. Tohoto využívají zvláště
senioři, nebo lidé se zdravotním znevýhodněním.
V roce 2020 jsme řešily s ohledem na složitou situaci hodně problémy osob
v krizové životní situaci.

POTŘEBUJI SE POSTARAT O MAMINKU
Přichází do poradny paní, která má velmi nemocnou maminku, chtěla by se o ni
postarat. Do domova pro seniory jí dát nechce, ale má již jen 3 roky do důchodu,
a nemůže si dovolit zůstat doma bez finančních prostředků, je rozvedená.
Ptám se, zda maminka má příspěvek na péči. Paní nevěděla vůbec o této sociální
dávce. Vysvětluji, o co se jedná, vysvětluji postup při řízení a pomáhám s vypsáním
žádosti.
Pokud bude její mamince přiznán II. stupeň (a výše), může přejít na péči o osobu
blízkou, kdy doba péče se jí započítá do důchodu, a stát za ní bude platit zdravotní
a sociální pojištění.
Pak paní vysvětluji, jaký bude postup po přiznání příspěvku na péči.
Musí mít doklad o výši příspěvku.
Musí si nahlásit na svou pojišťovnu, že je na péči o osobu blízkou.
Po ukončení péče pak od ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení) dostane
evidenční list.
Příběhy připravila sociální pracovnice poradny: EVA SLOVÁČKOVÁ
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PORADNA SV. RITY – ODBORNÉ
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Vedoucí poradny: Mgr. Lenka Vráželová
Adresa: Nový Hrozenkov 504
Mobil: 728 324 494, 739 726 109
E-mail: poradna@nhrozenkov.charita.cz
Počet uživatelů:
Počet poskytnutých intervencí:
Celkový čas poskytnutých intervencí:
Náklady:
Výnosy:

158
216
290 hod
159 292,– Kč
103 283,– Kč

Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Poradna nabízí pomoc lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci, kterou nemohou
vyřešit vlastními silami.

POSLÁNÍ:
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:
•
•
•
•
•

senioři
neformální pečující
osoby se zdravotním postižením
osoby s chronickým onemocněním
osoby v krizi

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 pečující
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ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
•
•

•
•
•

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – každý klient je pro nás unikátní, a tak i jeho
životní příběh a potřeba. Naše práce je přizpůsobena jeho možnostem.
EMPATIE – ke každé životní situaci přistupujeme s porozuměním, cítěním
pro osobní motivy a pocity člověka bez ohledu na postoje hodnoty a názory
pracovníků.
BEZPLATNOST – služba je poskytována bez úhrady.

ODBORNOST
SPOLUPRÁCE – v případě potřeby a v zájmu klienta spolupracujeme
a odkazujeme na jiné služby či odborníky.

•

BEZPEČNÉ A DŮVĚRNÉ PROSTŘEDÍ

❖
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Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a jeho finanční
podpoře, jsme se mohli v roce 2020 mnohem více zaměřit
na osoby s neurogenerativním onemocněním (Alzhaimer,
Parkinson, Demence aj…).
V rámci Poradny sv. Rity,
poskytujeme poradenství a odbornou konzultaci na toto téma.
Dokoupili jsme literaturu, která může sloužit neformálním
pečujícím jako „manuál“. Dovybavili jsme se pomůckami
ergonomickými, senzorickými i aktivizačními. Například
pomůckami pro trénování paměti, deskovými hrami,
rytmickými nástroji. Pro terminální fázi těchto onemocnění
máme k dispozici pro pečovatelskou a zdravotní službu
k ulehčení manipulace s nemocným abdukční polštář, mobilní
koupací vanu, nafukovací umyvadlo na mytí vlasů aj. Většina
pomůcek se dá zdarma půjčit v poradně sv. Rity nebo o ně
požádat v Denním stacionáři Slunečnice. Ten si v návaznosti
na projekt Ministerstva zdravotnictví České republiky rozšířil
cílovou skupinu. Do stacionáře mohou chodit tedy i lidé trpící
neurodegenerativním
onemocněním,
kteří nespadají
do kategorie senioři.

SRPEN 2020
„Alespoň jednou za rok navštiv místo, kde jsi nikdy předtím nebyl.“
— 14. dalajláma

ROK 2020 SE SOCIÁLNÍ DOPRAVOU
Rok 2020 byl pro nás všechny hodně náročný a složitý, najednou jsme nikam
nemohli a museli zůstat doma. Pro naši službu sociální dopravy to bylo období
nemilé. Vždy se těšíme na jaro, kdy s příchodem prvních slunečních paprsků
začínáme plánovat a postupně vyrážet na oblíbené výlety naším charitním
autobusem. A najednou bylo všechno jinak. Proto jsme byli rádi, když se v červnu
začaly postupně uvolňovat přísná opatření a my mohli konečně vyrazit.
Prvním cílem bylo poutní místo Svatý Hostýn, kam se všichni výletníci už moc těšili.
Další výlet se uskutečnil na velmi oblíbenou Turzovku na Slovensku, na horu
Živčáková, kde je poutní kostel Panny Marie Matky církve. Vždy tady na těchto
krásných místech načerpáme klid a duchovní posilu do dalších dnů.
A náš nízkopodlažní autobus využily i jiné organizace na výlety. Mimo jiné i SMÁci –
pacientská organizace SMA (pacienti a rodiny s dětmi se spinální svalovou atrofií),
která pořádala tábor pro tyto děti v Hostětíně. A díky našemu autobusu mohli
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navštívit Vizovice, zámek a výrobu čokolády, zámek Buchlovice, eko farmu
a Žítkovské bohyně. Jsme moc rádi, že jsme jim mohli zprostředkovat tak hezké
zážitky.

JANA NĚMEČKOVÁ

ZAHRADNÍ SLAVNOST PROBĚHLA V KRUHU
NEJBLIŽŠÍCH
Koncem prázdnin se už všichni obyvatelé Domu pokojného stáří těšili na „Zahradní
slavnost“. Netrpělivě vyhlíželi první týden v září, kdy se tradičně slavnost koná. Kvůli
pandemii jsme nemohli pozvat příbuzné a přátele tak, jak bylo vždycky zvykem,
ale „Zahradní slavnost“ jsme prostě nemohli vynechat. Protože zrovna v tu dobu
slavila jedna naše „babička“ krásných 90 let, spojili jsme obě oslavy a pozvali jsme
alespoň její děti, vnuky i pravnoučátka. Byla to velmi milá oslava i důstojné
rozloučení s létem.

KOLEKTIV AUTORŮ Z DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ
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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 AUTOBUS
Pro poskytovatele sociálních služeb nabízíme k zapůjčení speciálně vyvinutý
nízkopodlažní malý autobus s úpravou pro převoz buď šesti vozíčkářů,
nebo 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.

SRPEN 2020

| 33

PRO KOHO:
•
•
•
•
•

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

PŘÍKLADY VYUŽITÍ:
•
•
•
•
•

K lékaři, do nemocnice, na rehabilitace
Do města, na úřady, na nákupy
Do škol a za vzděláním
Na hřbitov, do kostela
Lázeňské, léčebné pobyt
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ZÁŘÍ 2020
„Na konci vždy vše dobře dopadne. A jestli to dobře nedopadlo,
tak to potom ještě není konec.“
— John Lennon

ZPÁTKY V NOVÉM HROZENKOVĚ
Zázemí charitní pečovatelské služby bylo v září 2020 slavnostně požehnáno
biskupem Mons. Antonínem Baslerem. Symbolicky můžeme říct, že tam,
kde naše organizace vznikla, se s velkou částí svých služeb opět vrací. Během
několika let se z dvou malých terénních služeb, podařilo vybudovat komplex devíti
služeb s více než 80 zaměstnanci. Několikrát jsme v průběhu času museli hledat
prostory, které by poskytly zázemí pro služby. Častokrát měla velká část z nich
zázemí v nájemních prostorech. V našem posledním působišti pronajímatel
plánoval využití místa pro rozšíření sociálního bydlení, a protože nájem naše služby
zatěžoval, tížila nás již nějaký čas otázka, kde nalezneme místo pro naše
pracovníky, tak abychom neohrozili naše služby.
Možná to, že věříme v lepší zítřky, a ještě více to, že je tu mnoho lidí, kteří doufají
s námi, pomohlo. Nám se tak podařilo uspět při podání projektu, díky kterému jsme
mohli vybudovat zázemí pro služby. Součástí podmínek byla 5% spoluúčast,
kterou nám z velké části pomohl zafinancovat náš generální partner
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Lesy Augustinánského opatství a hlavní donátoři
Austin Detonator
a Kayaku Safety Systems Europe. Bez tohoto všeho by nebylo nikdy možné novou
budovu zrealizovat, jelikož běžné finanční prostředky z dotací a úhrad slouží pouze
na zajištění chodu středisek.
Nároky na technické a provozní zázemí služeb se liší od našich začátků. Spolu
s povinností zaručovat kvalitu služeb a respektovat všechny zákonné povinnosti je
nutné splňovat personální standardy toho, jaké pracovní pozice službu musí
zajištovat. Pro to, aby bylo možné službu realizovat, je také nutné dodržet
požadavky na zázemí každé ze služeb, i tyto podmínky jsou následně kontrolovány.
Nároky na administrativu se stále zvyšují, důkazem naši pracovníci v přímé péči,
jež mají nově povinnost po své směně v terénu vše zaznamenat do speciálního
informačního systému.
Dokážeme si představit, že mnohé z vás může napadnout, že lokalita nového
zázemí, by se hodila pro vznik dalších služeb. Pak by ale našich 6 z 9
služeb nemohlo dále pokračovat. Nebylo by totiž možné garantovat to, jak nám
služby byly schváleny při registraci. V Charitě Nový Hrozenkov se ale vždy budeme
snažit své služby rozvíjet. Již nyní usilujeme, aby se naše stávající prostory
v Halenkově mohly využít např. pro odlehčovací službu, o kterou je velký zájem.
Tato sužba výrazně pomáhá pečujícím nebo seniorům po návratu z hospitalizace.
Na závěr bych chtěla uvést, že si vážím odvahy paní ředitelky, že i když věděla,
jak náročný celý projekt bude, tak se do něj se vší vervou pustila. Jako motor ji hnalo
přání mít pro svoje zaměstnance stálé místo, kde se budou cítit dobře.
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff LENKA VRÁŽELOVÁ
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Na jaře roku 2020 jsme se přestěhovali do zrekonstruovaného
domu v Novém Hrozenkově, který slouží převážně jako
Zázemí terénních služeb, v druhém patře je rovněž umístěna
kancelář ředitelky organizace, vedoucí služeb a administrace.
❖ Celý projekt „Zkvalitnění zázemí terénních služeb
Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov“ v datech:
▪ začátek roku 2016 došlo k zakoupení budovy a přilehlého
pozemku
▪ na podzim roku 2016 bylo požádáno o dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu v rámci evropského fondu
pro regionální rozvoj
▪ na začátku roku 2019 byl projekt obhájen
▪ od červa až do prosince roku 2019 probíhala rekonstrukce
budovy
▪ na přelomu března a dubna 2020 došlo k přestěhování většiny
služeb do nového zázemí
▪ v září roku 2020 byl nový dům slavnostně požehnán
❖

❖

Poslední den v měsíci jsme uspořádali další ročník Štrůdlování
aneb soutěž o nejlepší štrůdl, do soutěže se zapojili děti
i dospělí. Ceny obdrželi od paní cukrářky Anny Pavelkové,
Valašského gruntu Janová a Vinotéky u kruháča.
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Vedoucí CHPS: Bc. Dana Haferníková
Adresa: Nový Hrozenkov 504
Telefon: 571 410 087
Mobil: 734 682 700
E-mail: chps@nhrozenkov.charita.cz
Pracovní doba: po – ne, 6.00 - 21.00 hod
Počet obyvatel v oblasti:
Počet uživatelů v průběhu roku 2020:
Počet individuálních setkání:
Počet obědů:
Počet hodin přímé péče
(i s cestou ke klientovi):
Počet ujetých kilometrů:
Náklady:
Výnosy:

14 543
297
17 356
35 248
11 221 hod
171 677
9 987 454, – Kč
10 253 257, – Kč

POSLÁNÍ:
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.

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 soběstačnost uživatelů služby
poskytnout pomoc a podporu lidem v obtížné situaci
podporovat uživatele ve využívání běžných služeb, které jsou v jejich okolí
k dispozici
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ŘÍJEN 2020
„Jak je vůbec možné, že Karkulčina na lůžko upoutaná babička bydlela
kdesi v hlubokých lesích, a ne v nějakém domě pro seniory
s pečovatelskou službou?“
— Robert Fulghum

PODZIMNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Již tradiční setkání seniorů se uskutečnilo ve čtvrtek 1. října. Mši svatou
jsme tentokrát slavili v Hovězí, v kostele Maří Magdalény. Po duchovním
povzbuzení od Otce Vlastimila, jsme se přemístili ke společnému posezení do sídla
Charity v Novém Hrozenkově. Pro hosty byla připravena ochutnávka jablečných
štrůdlů, které soutěžily poslední zářijový den o ten nejlepší. I když jsme se sešli
v mnohem menším počtu, než bývá zvykem, přesto si troufám říct, že jsme si to
opravdu užili. Pro potěchu našich klientů, nám přišli zazpívat a zarecitovat děti ze
Základní školy z Halenkova, pod vedením paní učitelky Jarmily Kopecké a paní
učitelky Ivy Zapalačové, vystoupení bylo úžasné. Mnozí si s dětmi zazpívali
a zavzpomínali, jak také jako mladí vystupovali. Po společně stráveném čase jsme
naše seniory zavezli zpět do jejich domovů. Velice všem děkuji
za účast, kolegyním za organizaci a přípravu.
ZDEŇKA KOPECKÁ
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OSOBNÍ ASISTENCE
Vedoucí OA: Bc. Dana Haferníková
Adresa: Nový Hrozenkov 504
Telefon: 571 410 087
Mobil: 734 682 700
E-mail: oa@nhrozenkov.charita.cz
Počet uživatelů:
Počet hodin přímé péče
(i s cestou ke klientovi):
Počet ujetých kilometrů:
Náklady:
Výnosy:

17
2 539 hod
11 216
2 001 366, – Kč
2 060 947, – 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. Rovněž jim
pomůžeme vykonávat činnosti, které by dělali sami, jako kdyby své 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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LISTOPAD 2020
„Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím.“

—

Arthur Schopenhauer

DEN V KŮŽI ZDRAVOTNÍCH SESTŘIČEK
Sestřičky v terénních službách pracují obdobně jako sestry v nemocnicích
na základě dokumentace lékaře. Místo aby šli pacienti za sestřičkami
do nemocnice, jdou sestřičky za pacienty. Chodba nemocničního oddělení
je v tomto případě nahrazena cestami v jednotlivých údolích.
Každé ráno musí sestřička nejdřív zprovoznit auto, když mrzne nebo sněží, je třeba
auto omést a oškrábat sklo. Práce sestřiček tak začíná mnohem dřív, než se vůbec
dostanou k jednotlivým pacientům. Ráno sestřičky popojíždí od domu k domu
a dělají odběry krve. Během dne jezdí k pacientům, kteří potřebují aplikovat injekci,
převázat bércový vřed nebo rehabilitaci. Někdy cesta k pacientovi není nejlepší
a sestřičky musí 4x4 auta vyměnit za své nohy. Pokud mají sestřičky večerní
směnu, navštěvují např. pacienty, kterým je potřeba zapojit na noc do centrálního
žilního katetru výživu přes infuzní pumpu.
Domácí zdravotní péče ošetřuje převážně starší pacienty, ale není to pravidlo.
Někteří pacienti jsou mladší nebo i děti. Odměnou v terénu je nám úsměv
spokojeného pacienta a vědomí, že pokud to není nezbytně nutné, nemocný
nemusí opustit pohodlí svého domova.
MICHAELA KOŇAŘÍKOVÁ

LISTOPAD 2020

| 43

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Vedoucí DZP: Jarmila Škarpová
Adresa: Nový Hrozenkov 504
Telefon: 571 410 087
Mobil: 737 572 190
E-mail: sestra@nhrozenkov.charita.cz
Doba poskytování služby:
Počet pacientů v průběhu roku 2020:
Počet návštěv:
Náklady:
Výnosy:

24 hodin denně, 7 dní v týdnu
247
9 757
3 318 612, – Kč
3 752 389, – Kč

Neoddělitelnou součástí terénních služeb Charity Nový Hrozenkov je Domácí
zdravotní péče. 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.
Domácí zdravotní péči poskytujeme všem nemocným, jejichž zdravotní stav
vyžaduje zdravotní péči v domácím prostředí a lékař jim tuto péči schválí.
Péči si nemocní neplatí, je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
❖ V Domě pokojného stáří se za podpory společnosti Siemens,
města Vsetína a Nadačního fondu Svět Oken podařilo
zrekonstruovat koupelnu. Vanu s nefunkčním zvedákem
nahradil prostorný sprchový kout, který preferuje většina
našich uživatelů.
❖ Kayaku Safety Systems Europe nám na podzim věnovalo
staronovou úspornější tiskárnu. Servis zajistila firma PM
Caroline.
❖ Charita ČR na jaře vyhlásila veřejnou sbírku Na vlně pomoci
proti bezmoci, za účelem pomoct lidem v nouzi, v kritické
životní situaci, dětem, matkám, těžce nemocným, lidem bez
domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým lidem, kteří se
ocitli v tísni v souvislosti s pandemií Covid-19. Prostřednictvím
této sbírky jsme v listopadu mohli pomoci čtyřem rodinám.
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„Lásku, vlídnost a bratrský soucit potřebuje nemocný
někdy více než všechny léky.“
— Fjodor Michajlovič Dostojevskij

KDO, KDYŽ NE MY….
Jednu sobotu se ozval telefon. „Nezlob se, že volám o víkendu, ale obrátila se
na mě jedna paní, jestli bychom ji nemohli pomoct s očkováním,“ byla to naše paní
ředitelka, „už prý zkoušela všechno možné, ale nikde neuspěla.“
Pro paní se nám nakonec podařilo pomoc vyjednat, ale kvůli tomu o tom nepíšu.
Překvapilo mě, a musím říct, že i potěšilo, to, co paní řekla: „Víte, kam jinam bych
měla zavolat než do Charity, kde jinde by mě pomohli.“
Je moc krásné, jestli si to někdo myslí, tak jsem přemýšlela, jestli to takhle u nás
opravu funguje. Co znamená pro mě, když si řeknu Charita.
S prací charity jsem se potkala poprvé u mých „tchánů“, sestřičky chodily dědovi
dlouho léčit nohu a babička, ta jezdila snad na všechny poutě a výlety,
které pořádali. Když jsem se stala „chariťačkou“ já, fungovala jen Pečovatelská
služba a náš „Domeček“ měl 3,5 měsíce. Zažila jsem tedy vznik dalších služeb,
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a i dalších možností pomoci potřebným lidem. Přišlo mi, že na sebe jednotlivé
služby navazují, tam kde už nestačí jedna, využije se další. Většina lidiček začíná
s poutěmi na sv. Hostýn, potom využijí donášku obědů a pomoc v domácnosti
nebo s hygienou. Aby mohli členové rodiny dál chodit do práce, a přitom mít své
„staříčky“ doma, mohou využít služeb Denního stacionáře a když chtějí jet
na dovolenou nebo si potřebují odpočinout, domluví si Odlehčovací službu.
Poslední v řadě nebo spíš v kruhu, je náš „Domeček“ – Dům pokojného stáří.
Ani tady, v normálním čase, není nikdo zavřený a nedostupný, naši obyvatelé
mohou jezdit na návštěvy, kdykoli chtějí. Aby se lidé dozvěděli, na co mají nárok
a vyznali se v různých žádostech a příspěvcích, k tomu máme poradnu sv. Rity,
a aby mohli o své blízké dobře pečovat doma, půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Všechny naše služby tvoří dohromady takový kruh, napadá mě záchranný kruh,
pro naše starší spoluobčany. Když má někdo potíže a obrátí se na nás, většinou už
ho společnými silami „zachráníme“ a najdeme řešení problému.

MARIE SURÁ
❖

❖

❖

❖
❖
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Zaměstnanci Domu pokojného stáří a odlehčovací služby se
zapojili do akce Vánoční balíčky na Ukrajinu, kterou pořádá
Charita ČR. Balíčky potěšili dva chlapce Andrije a Valerija.
Ve vánočním papíru jim poslali nové boty, oblečení
a kancelářské potřeby.
Nadace ČEZ a lidé, kteří přispěli svým pohybem prostřednictvím
aplikace EPP – pomáhej pohybem nám pomohli při koupi
oddělených šatních skříněk pro zaměstnance ambulantních
a pobytových služeb.
Třetí adventní neděli přijeli do našeho zázemí zástupci
indonéské ambasády. Potravinové balíčky, které s sebou
dovezli, potěšili 13 seniorů, rodin v nouzi a matek samoživitelek.
Za potravinové balíčky patří díky Indonéské ambasádě
a indonéské křesťanské komunitě.
Společnost Austin Detonator na konci roku podpořila
provozování terénní služby na valašských pasekách.
Ústav Česko.digital věnoval Charitě Nový Hrozenkov deset
notebooku, které slouží k zapůjčení dětem na online výuku.

VÍCEÚČELOVÝ CHARITNÍ DŮM –
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Vedoucí OS: Marie Surá
Adresa: Nový Hrozenkov 124
Telefon: 571 429 676
Mobil: 603 717 454
E-mail: marie.sura@nhrozenkov.charita.cz
Kapacita OS:
Počet uživatelů v průběhu roku 2020:
Náklady:
Výnosy:

3
18
2 071 348, – Kč
2 132 433,– Kč

POSLÁNÍ:
Posláním Odlehčovací služby je poskytnutí krátkodobého pobytu seniorům,
na dobu, kterou jejich pečovatelé potřebují k regeneraci sil, popřípadě k úpravám
bytu apod. Jedná se tedy o seniory se sníženou soběstačností, kteří potřebují
celodenní péči a žijí v jedné ze sedmi pohraničních obcí Valašska /Velké Karlovice,
Karolinka, Nový Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Zděchov, Hovězí/. Dalšími
uživateli mohou být senioři, žijící na kopcích a daleko v údolích, kteří často v zimě
zůstávají „odříznuti od světa“ a zajištění jiné služby je v tuto dobu velmi náročné.
Při poskytování pomoci se snažíme zachovávat zvyklosti jednotlivých uživatelů
a podporovat jejich samostatnost.

CÍLOVÁ SKUPINA:
•

•

Senioři, jejichž schopnost sebeobsluhy, orientace v čase a prostoru apod., je
omezena zejména z důvodu stáří, v návaznosti na to se stávají cílovou
skupinou také pečovatelé.
Senioři, kteří žijí na odlehlých místech a v zimním období je dostupnost služeb
pro ně ztížená.
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PODĚKOVÁNÍ
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM DÁRCŮM
HLAVNÍ PARTNER:

FIREMNÍ DÁRCI:
FINANČNÍ DARY:

Advokátní kancelář Mgr. Aleše Gnidy, Galvamet, JEDNOTA, spotřební družstvo ve
Vsetíně, Kimberly-Clark, s.r.o., PharmDr. Hana Ptáčková, Moraviatex pletárna,
s.r.o., Siemens s.r.o., STK KOPR s.r.o., Štec SVT s.r.o., UNIVERZ Zlín s.r.o.
VĚCNÉ DARY:
Bavlna-textil.cz, Dvůr u Kříža, ExaSoft Holding a.s., Greiner packaging slušovice
s.r.o., Charita Česká republika, Cukrárna Velké Karlovice, Vinotéka na Kruháči, Ice
Café Luhačovice, IKEA ČR, Kayaku Safety Systems Europe a.s., SPUR a.s., Veselý
Grunt, Zlínský kraj

NADACE:
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INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI:
Bařáková Ludmila, Bednář Ondrěj, Ing. Bretšnajdr Antonín, Ing. Haas Jakub,
Hrbáčková
Emilie,
MUDr.
Hrubý
Matouš,
MUDr.
Hrubý
Vojtěch,
Ing. Kašpar Bohdan, Kocurková Anna, Ing. Dalibor Krpenský, Matochová Hana,
Monsportová Marie, PhDr., Orságová Anna, Píšek Petr, rodina Laresova,
rodina Nedělníkova, rodina Dobrozemských, Trlicová Marie, Trtíková Jana,
Ing. Václavík Jiří, Ing. Vrážel Michal, Vrla Martin
Za skvělou spolupráci děkujeme: IC Velké Karlovice, IC Nový Hrozenkov,
IC Zvonice Soláň, IC Karolinka, Horský hotel Portáš, Odtadyma o.p.s.

ZVLÁŠTNÍ DÍK PATŘÍ…
❖ Všem dárcům Darujme.cz.
❖ Lidem, kteří přispěli na Adventní koncert, který se v roce 2020 nekonal
z důvodu pandemie Covid-19.
❖ Všem dárcům Tříkrálové sbírky, díky nimž se vykoledovalo v našem regionu
692 943 Kč.
❖ Koledníkům, vedoucím skupinek a všem lidem, kteří nám pomáhali
s Tříkrálovou sbírkou 2020.
❖ Všem dárcům Postní almužny, díky nimž se vybralo 21 586 Kč, které byly
použity na přímou pomoc potřebným.
❖ Dárcům, kteří nám v první vlně věnovali věcný dar v podobě roušek,
nebo hygienických prostředků.
❖ Všem dárcům, kteří spolu s námi pomáhají rodině, jejichž syn zůstal v těžkém
zdravotním stavu po autonehodě.
❖ Projektu Českého rozhlasu – Ježíšova vnoučata a jeho dárcům, díky nim jsme
mohli zorganizovat výlet pro klienty Denního stacionáře Slunečnice, podzimní
setkání seniorů, a také splnit přání paní Ludmily podívat se na Svatý Hostýn.
❖ Josefu Vráželovi za podporu a nádherné fotografie.
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DĚKUJEME ZA 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:
❖ 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.)
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GRAF STRUKTURY DOTACÍ A DARŮ:
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HOSPODAŘENÍ
PŘEHLED ROZSAHU VÝNOSŮ V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ:
za rok 2020 v Kč
12 791 491
4 762 985
8 028 653
1 894 090
487 675
19 019 227
12 187 490
3 070 572
2 513 000
1 080 599
167 566
34 192 630

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, dary²
Provozní dotace
- dotace z MPSV prostřednictvím Zlínského kraje
- dotace z MPSV a MZČR
- dotace od obcí v působnosti Charity NH
- dotace z Fondu Zlínského kraje
- dotace z Úřadu práce
Celkem

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

GRAF VÝNOSŮ:
dotace z
Úřadu práce
0,5%

dotace z
Fondu
Zlínského
kraje
3,2%
dotace z
Ministerstev
ČR
44,6%

dotace od
obcí v
působnosti
Charity NH
7,4%

příjmy z
vlastní
činnosti
37,4%

ostatní výnosy
5,5%
přijaté
příspěvky a
dary
1,4%
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VÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ A JMĚNÍ:
Fond
Stav k 1. 1. 2020
Přírůstek
Úbytek
Stav k 31. 12. 2020

v Kč
19 652 796
12 627 827
1 997 921
30 282 702

STAV A POHYB MAJETKU (MIMO NEDOKONČENÝCH INVESTIC):
Majetek
Počáteční stav k 1. 1. 2020
Zařazení a technické zhodnocení budov a staveb
Vyřazení majetku
Konečný stav

v tis. Kč
46 850
22 761
686
68 925

PŘEHLED NÁKLADŮ:
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
3 – spotřební materiál, DHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek
4 – PHM, nákup služeb
5 – pojistné, silniční daň
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za rok 2020 v Kč
18 790 160
6 069 308
190 878
54 067
2 951 374
17 269
496 773
556 860
1 483 836
2 128 973
651 022
33 390 520

ÚPLNÝ
OBJEM
NÁKLADŮ
V ČLENĚNÍ
NA
NÁKLADY
VYNALOŽENÉ PRO PLNĚNÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB,
PRO PLNĚNÍ ČINNOSTÍ DOPLŇKOVÝCH A NA VLASTNÍ ČINNOST:
Činnost v tisících Kč
obecně prospěšné služby
doplňková

Náklady
Materiál a energie
Zboží
Služby
Mzdové náklady
Soc. a zdrav. pojištění
Ostatní náklady
Odpisy
Celkem

3 817
0
1 517
18 347
5 924
710
2 116
33 391

181
0
45
445
145
131
13

GRAF NÁKLADŮ:
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ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2020
(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
I.
Zásoby celkem
II.
Pohledávky celkem
III.
Krátkodobý finanční majetek celkem
IV.
Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM
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

1.1.2020
30 768

31.12.2020
34 016

64 293

68 985

-33 525
5 791
21
1 879
3 569
322
36 559

-34 969
1 379
1
677
403
298
35 395

1.1.2020 31.12.2020
19 602
31 085
19 653
30 283
-51
802
16 957
4 309
428
16 501
28
36 559

567
3 738
4
35 394

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY KE DNI 31.12. 2020
(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
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
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3 497
2 064
25 050
47
594
2 129
10
33 391
12 782
9
0
1 895
0
488
19 019
34 193
802
802
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CHARITNÍ RADA
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Sylva Šarmanová
PharmDr. Hana Ptáčková
Ing. Zdeňka Sezimová
Alena Janotová
Helena Jurčíková
Jitka Gnidová
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Ředitel organiazce

Vedoucí služeb

Personální
oddělení
Public relations
(vztahy s veřejností)
Pečovatelská služba
Pastorační
pracovník

Domácí hospicová
péče
Domácí zdravotní
péče

Provozní úsek
Osobní asistence
Ekonomický úsek

Dům pokojného stáří
Denní stacionář
Slunečnice

Osobní asistence

Poradna sv. Rity
Sociální rehablitace
Lávka

STRUKTUTRA ORGANIZACE
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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 Olomouc, 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 Domácí
zdravotní péče.
Ve výroční zprávě pro rok 2020 Charity Nový Hrozenkov byly použity snímky fotografa Josefa Vrážela a z archivu Charity Nový
Hrozenkov. Všechny fotografie plní funkci ilustrační.
Tisk Z Studio Zlín

„Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne,
ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopedne.“
– Václav Havel

Název právnické osoby: Charita Nový Hrozenkov
Právní forma: církevní organizace
Adresa: Nový Hrozenkov 504, 756 04
Tel.: 571 451 548
IČ: 48773514
datum registrace: 30. 10. 1996 u Ministerstva kultury
číslo účtu: 627344851/0100
statutární zástupce: Ing. Danuše Martinková

