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PRÁZDNINY NA CHARITĚ,
ANEB LÉTO S BÁBI A DĚDOU

Letošní léto na Charitě přináší několik akcí pro veřejnost. Nejen naši 
pracovníci, ale i všichni rodiče často řeší otázku „kam vyrazit 
s dětmi“? Nejčastěji děti jezdí ke svým prarodičům, tetám či 
strýcům a my si letos řekli, že pro ně netradičně uspořádáme 
příjemné odpoledne.
Již 14. 7. 2016 se uspořádala první akce, které se nesla v herním 
duchu a na všechny čekaly od patnácté hodiny desítky stolních her 
a mnoho zábavy. Déšť některé z Vás odradil, ale musíme říct, že i 
přes menší počet hrou nadšených dětí, jsme hráli a hráli. Dokonce 
se k nám přidala i naše uživatelka pobytové služby, které přálo 
nejen štěstí, ale i šikovnost a mnohé z nás porazila. Nikomu se 
nechtělo ani domů:-))) Dobrá nálada a nasazení nám vydrželo až 
do 18. hodiny.

V průběhu prázdnin Vás zveme ještě na další setkání, a to 
v termínech:  28. 7. 2016 s námi můžete „na skok“ do Portugalska, 
11. 8. 2016 to u nás bude vonět při Pikniku v trávě a 25. 8. 2016 si 
můžete přijít s dětmi zkusit Tvořivou dílnu. Všechna odpoledne 
budou začínat od 15.00 hod, ale každý z Vás může přijít i později, 
tak jak Vám čas dovolí

Tak se na Vás příště budeme moc těšit a všichni jste moc vítáni!
VÁŠ KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ CHARITY
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DENNÍ  STACIONÁŘ  SLUNEČNICE V HALENKOVĚ POŘÁDÁ

AKCE PRO VEŘEJNOST V SRPNU

9. 8. v 9:30 Výroba přání ubrouskovou technikou
10. 8. v 10:00 Mše sv. v charitě na Čubově

slouží P. Rastislav Kršák, SVD
17. 8. v 9:00 Výlet na Kohůtku    

23. 8. v 9:30 Promítání záznamu z Farního plesu 
31. 8. v 8:00 Návštěva Solné jeskyně v Zašové

FOTOGRAFOVÁNÍ V HISTORICKÝCH KOSTÝMECH

Ve čtvrtek 14. července proběhlo v Denním 
stacionáři Slunečnice plánované focení 
v dobových kostýmech. Už od rána se 
domem ozýval smích při zkoušení kostýmů 
a paruk. Ještě vybrat doplňky, rychle 
vyrobit cigaretové špičky, nanést trochu 
líčidel, a pak už to bylo na panu fotografovi. 
Focení bylo hodně příjemné, ve skvělé 
náladě, podbarvené swingovými melodiemi. 
A výsledek? Posuďte sami...

Marie Fedorová

VÝLETY K LIPÁM

V době dovolených většinou vyrážíme poznávat daleké kraje. Ale my 
ve stacionáři jsme se rozhodli poznávat blízké okolí. A co nás 
k tomu přimělo? Pohled z okna. Zjistili jsme, že se denně díváme 
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z okna na dvě lípy s křížem na protějším kopci, ale ještě nikdo z nás 
u nich nebyl. Tak jsme se rozhodli to napravit. A dobře jsme udělali. 
Je to krásné místo, které všem doporučuji navštívit. Říká se, že kde 
se potkává nebe se zemí, tam roste lípa. A opravdu. Posadíte-li se 
do trávy do stínu starých lip, slyšíte bzukot včel a cítíte krásnou vůni 
stromů. A člověk se zklidní a ztiší. A ten výhled. Halenkov odtud 
máte jako na dlani a je vidět na všechny strany na naše nádherné 
kopce. Lípy nás uchvátily a rozhodli jsme se, že staré lípy budou 
cílem našich dalších procházek. Už jsme si zašli ke staré lípě 
v Huslenkách, kde jsme se už jako ,,lipoznalci“ (nastudovali jsme si 
něco z moudrých knih) snažili určit druh této lípy. Nevím, jestli jsme 
se trefili, ale poznali jsme, že to není lípa srdčitá. Mimochodem, 
věděli jste, že lípa srdčitá je naším národním stromem už od roku 
1848, tedy 168 let? To ale není nic proti stáří nejstarší lípy u nás –
má jí být tisíciletá Klokočovská lípa s obvodem kmene 888 cm.
My se se stacionářem ale dál budeme vydávat k těm našim lipám 
v okolí a budeme vám podávat zprávy.

Marie Fedorová

Jsou stromy, které si budeš 
do smrti pamatovat 
jako některé lidské tváře; 
jsou stromy, které jsou téměř svaté. 
(Karel Čapek)

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A OSOBNÍ ASISTENCE –
- V ČEM VÁM MŮŽEME POMOCI

Pečovatelská služba je určena seniorům, lidem se zdravotním 
omezením a také výjimečně mladším lidem, kteří se ocitli v těžké 
životní situaci.
Služby poskytujeme 7 dní v týdnu v době od 6.00 – 21.00 hodin. 
Máme zkušený tým 15 pečovatelek, které Vám mohou pomoci při 



5

osobní hygieně, dovozu obědů a přípravě stravy, úklidu 
v domácnosti, praní prádla, při běžných i větších nákupech, 
doprovodu k lékaři a na úřady. Během dne mohou pečovatelky 
docházet i na několik návštěv, podle Vaší potřeby. 
Podobnou službou je naše Osobní asistence, která nabízí služby 
dětem, dospělým i seniorům, kteří mají tělesné nebo mentální 
postižení. Služba je poskytována 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. 
Sjednaný čas můžete vyplnit činností podle Vaší aktuální potřeby. 
V našem týmu máme i sociální pracovnice, které Vám bezplatně 
poskytnou poradenství, např. pomoc s vyřízením příspěvku na péči 
a mobilitu, jiných sociálních dávek a s vyřizováním osobních 
záležitostí.
Jsme součástí Charity Nový Hrozenkov a sídlíme v Karolince, 
ul. Nábřežní 175.

Kontakty na nás – viz v zadní části Charitních listů.

Pokud budete potřebovat s čímkoliv pomoci, obraťte se na nás, rádi 
za Vámi přijedeme, poradíme a pomůžeme Vám tak zůstat co 
nejdéle ve Vašem domácím prostředí.

INFORMACE PRO PEČUJÍCÍ

Vážení pečujíci,
pokud v současné době řešíte, zda zůstat se svým rodinným příslušníkem 
doma a ukončit své zaměstnání nebo jste vedeni na Úřadu práce, připravila 
jsem pro vás několik informací, které vám mohou při rozhodování pomoci.

Péči o blízké je možné „vyměnit“ za práci, do nároku na důchod 
se započítá
Na podobné životní situace myslí zákon o důchodovém pojištění a vymezuje 
tzv. náhradní doby pojištění. Tedy období, která se započítávají do doby 
pojištění potřebné pro přiznání důchodu, přestože v nich lidé nepracují 
(nejsou výdělečně činní) a neodvádějí pojistné. A právě péče o osoby závislé 
je jednou z nich. Pokud se lidé rozhodnou opustit zaměstnání a dají přednost 
aktuálně potřebnému zaopatření např. rodičů, o roky potřebné pro přiznání 
důchodu nepřijdou. 
Za dobu péče se považuje péče o osobu s přiznaným stupněm závislosti II, III 
či IV, která je buď osobou blízkou z pohledu zákona o důchodovém pojištění, 
nebo osobou „neblízkou“, kdy pečující osoba prokáže, že s opečovávanou 
osobou žila ve společné domácnosti, a pak příbuzenský vztah roli nehraje 
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(toto platí od 1. 7. 2001, u starších případů péče lze hodnotit péči jen o 
rodinné příslušníky). 

Jak postupovat, aby bylo možné péči o osobu závislou započítat pro 
důchodové účely 
Pokud se lidé rozhodnou pečovat o osobu, jejíž zdravotní stav jí neumožňuje 
plně se postarat sama o sebe, měli by se obrátit na krajskou pobočku Úřadu 
práce s žádostí o poskytnutí příspěvku na péči. Na základě této žádosti bude 
provedeno sociální šetření a následné posouzení zdravotního stavu osoby, o 
niž je pečováno, zda odpovídá stupni II – IV, příp. stupni I, pokud se jedná o 
dítě do 10 let věku. Tuto žádost je vhodné na krajskou pobočku Úřadu práce 
podat v počátku zahájené péče, protože zdravotní stav je posuzován a 
příspěvek přiznán nejdříve ode dne podání této žádosti. 

Pozor na lhůtu u OSSZ 
Po skončení péče o závislou osobu je nutné obrátit se nejpozději do dvou let 
od skončení péče na okresní (v Praze Pražskou, v Brně Městkou) správu 
sociálního zabezpečení (OSSZ). Ta o době a rozsahu péče vydá rozhodnutí, 
které je podkladem pro budoucí zhodnocení péče o závislou osobu jako doby 
důchodového pojištění. Toto rozhodnutí se vydává na základě podaného 
návrhu na zahájení řízení o vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče. Ten lze 
podat nejdříve po skončení péče, nejpozději však do dvou let od skončení 
péče, nebo v době jejího trvání za situace, že pečující osoba v této době 
podává žádost o přiznání důchodu. 

Doklady, které se předkládají 
K návrhu na zahájení řízení o vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče 
žadatel předkládá zejména: 
� doklad prokazující totožnost žadatele, 
� doklad prokazující totožnost osoby, o kterou je/bylo pečováno (občanský 
průkaz, příp. rodný list), 
� potvrzení krajské pobočky Úřadu práce o vzniku stupně závislosti a dobu 
poskytování příspěvku při péči o závislou osobu, 
� doklad prokazující příbuzenský vztah žadatele k osobě, o kterou je 
pečováno (např. rodné listy, z nichž vyplývá vzájemná příbuznost osob, 
oddací listy aj.), 
� v případech, kdy se nejedná o blízkou osobu, je třeba prokázat vedení 
domácnosti žadatele s opečovávanou osobou čestným prohlášením, 
� úmrtní list, pokud došlo k úmrtí osoby, o kterou bylo pečováno. 

Osoba blízká a společná domácnost 
Blízkou osobou je v zásadě rodinný příslušník. Zákon o důchodovém pojištění 
vymezuje, že jde o manžela nebo manželku, příbuzného v řadě přímé, dítě 
vlastní, osvojené nebo dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů, 
dále o sourozence, zetě, snachu nebo manžela rodiče, a to kteréhokoli z 
manželů. Společnou domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu prokazatelně 
trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. 
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Jak se doba péče započítává do důchodu 
Doba péče se pro účely důchodového pojištění hodnotí v plném rozsahu, tj. 
jako doba zaměstnání nebo doba samostatné výdělečné činnosti. Pro 
stanovení osobního vyměřovacího základu se hodnotí jako doba vyloučená. V 
případě, kdy se doba péče kryje se zaměstnáním nebo s výkonem samostatné 
výdělečné činnosti, pečující osobě se započítá výhodnější varianta (buď příjmy 
z výdělečné činnosti, nebo doba vyloučená). 
Pokud náhradní doba péče o osobu závislou trvala aspoň 15 let (ustanovení § 
19a zákona o důchodovém pojištění), považuje se pro stanovení osobního 
vyměřovacího základu pro výpočet důchodu tato doba buď za dobu 
vyloučenou (a to i když se kryje s dobou pojištění, v níž měla osoba příjmy z 
výdělečné činnosti, event. náhrady zahrnované do vyměřovacího základu) 
nebo za dobu pojištění, v níž měla osoba příjmy v citovaném ustanovení 
uvedené. Pro účely osobního vyměřovacího základu se v tomto případě 
použije postupu, který je pro pečující osobu výhodnější. Vyloučenými dobami 
jsou také např. doba dočasné pracovní neschopnosti, doba pobírání 
invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně, prvních šest let doby studia po 
dosažení věku 18 let (získaná do 31. 12. 2009) nebo určitá doba evidence 
uchazeče o zaměstnání na úřadu práce. I tyto doby jsou zpravidla náhradními 
dobami pojištění. 

Doba péče považována za tzv. náhradní dobu pojištění: 
� doba osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci druhé 
osoby v I. stupni závislosti (lehká závislost), 
� doba osobní péče o osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na pomoci 
druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti (středně těžká, těžká a 
úplná závislost). Započítává se doba péče o osoby blízké a od 1. 7. 2001 také 
o jiné než blízké osoby žijící ve společné domácnosti.

Eva Slováčková, sociální pracovnice

JEDNOTLIVÉ SLUŽBY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

Chcete-li nás požádat o služby či si u nás domluvit pobyt, obraťte se 
na sociální pracovnice jednotlivých zařízení (viz dále).

Ředitelka: Ing. Danuše Martinková, 756 03  Halenkov 191
e-mail: reditel@nhrozenkov.charita.cz tel: 606 771 510

Dům pokojného stáří, 756 04  Nový Hrozenkov 124
Dům s odlehčovací službou, 756 03  Halenkov 191
vedoucí: Marie Surá tel: 571 429 676 mob: 603 717 454
e-mail: marie.sura@nhrozenkov.charita.cz
sociální pracovnice: Bc. et Bc. Martina Václavíková 

tel: 571 429 676 mob: 734 435 459
e-mail: martina.vaclavikova@nhrozenkov.charita.cz  
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Denní stacionář Slunečnice,
vedoucí a sociální pracovnice: Mgr. Ludmila Heriánová
Sociální autobus, vedoucí: Mgr. Ludmila Heriánová
756 03  Halenkov 191 tel: 571 420 135 mob: 739 507 126
e-mail: ludmila.herianova@nhrozenkov.charita.cz

Charitní pečovatelská služba, vedoucí: Jana Orságová
Nábřežní 175, 756 05  Karolinka tel: 571 410 087 
e-mail: jana.orsagova@nhrozenkov.charita.czmob: 728 324 457
sociální pracovnice: Eva Slováčková mob: 728 324 494
e-mail: eva.slovackova@nhrozenkov.charita.cz tel: 571 410 087

Osobní asistence, vedoucí: Jana Orságová
Nábřežní 175, 756 05  Karolinka tel: 571 410 087
e-mail: jana.orsagova@nhrozenkov.charita.cz mob: 728 324 457
sociální pracovnice: Marcela Cholevíková mob: 733 685 408
e-mail: marcela.cholevikova@nhrozenkov.charita.cz

Charitní ošetřovatelská služba, vedoucí: Jarmila Škarpová
Mimořádné události, koordinátor: Jarmila Škarpová
DOMA – Domácí hospicová péče, koordinátor: Jarm. Škarpová
Nábřežní 175, 756 05  Karolinka mob: 737 572 190
e-mail: jarmila.skarpova@nhrozenkov.charita.cz tel: 571 410 087
sociální pracovnice DOMA: Eva Slováčková  mob: 728 324 494
e-mail: eva.slovackova@nhrozenkov.charita.cz tel: 571 410 087

LÁVKA – sociální rehabilitace, Nábřežní 175, 756 05  Karolinka,
vedoucí a sociální pracovnice: Marcela Cholevíková, DiS.,
Sociální automobil, vedoucí: Marcela Cholevíková, DiS.,

tel: 571 410 087 mob: 733 685 408
e-mail: marcela.cholevikova@nhrozenkov.charita.cz

Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek, 
Nábřežní 175, 756 05  Karolinka
pracovník půjčovny: Zdeněk Plánka mob: 730 190 401

U3 – úklidová firma: Nábřežní 175, 756 05  Karolinka
vedoucí: Jana Štefková mob: 739 507 121

Charitní pastorační asistent: Marie Fedorová
e-mail: marie.fedorova@nhrozenkov.charita.cz mob: 605 779 129

Číslo bankovního účtu: 627344851/0100

Charitní listy - vydavatel:
Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov,  www.nhrozenkov.charita.cz
756 04 Nový Hrozenkov 124, e-mail: reditel@nhrozenkov.charita.cz

Zpracovala: Dana Žáková    Náklad 250 ks.   Charita Svaté rodiny
      Nový Hrozenkov

       Charita Svaté rodiny
        Nový Hrozenkov




