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VELEHRAD 5. ŘÍJNA 2016 - POUŤ NEMOCNÝCH

Otec arcibiskup Jan Graubner nás pozval na Pouť nemocných na Ve-
lehrad a jeho pozvání jsme rádi přijali. Díky tomu, že máme sociální 
auto a speciální autobus, mohli s námi na pouť jet i lidé hůře chodící 
nebo na vozíčku. 

Velehrad je jedno 
z nejvýznamnějších 
poutních míst v naší 
zemi úzce spojené 
s cyrilometodějskou 
tradicí. Místní bazilika, 
jako jedna z mála křes-
ťanských chrámů 
na světě, je nositelkou 
papežského ocenění 
Zlatá růže. Celkem de-
set let trvala kompletní 
oprava celého velehrad-
ského klášterního areá-

lu. A výsledek je nádherný! Zvláště při vstupu do baziliky zapůsobí 
interiér chrámu velkolepým dojmem. 
Nejnápadnější je obraz Nanebevzetí Panny Marie od Ignáce Raaba a 
po stranách oltáře umístěná sousoší sv. Pera a Pavla a sv. Cyrila a 
Metoděje. A také si nejde nevšimnout krásných, řezbářsky cenných 
chórových lavic.
Toto nádherné prostředí obdivovali i všichni nemocní, kteří do bazili-
ky přišli slavit mši svatou. Otec arcibiskup se je ve své promluvě 
snažil v jejich nelehkém údělu povzbudit. Řekl, že nemocní bohužel 
už mnoho věcí dělat nemůžou, ale jedno mohou – modlit se! A také 
obětovat své bolesti a trápení Bohu třeba za posvěcení kněží nebo 
svých blízkých. A to není málo.Po mši sv. jsme se společně vydali 
do poutního domu Stojanov na oběd. Po něm byl připravený další 
program – přednášky, adorace, prohlídka lapidária a podobně. Mno-
zí poutníci také zde na Velehradě využili výjimečné možnosti v Roce 
milosrdenství - projití Svatou branou spojené se získáním plnomoc-
ných odpustků.

Marie Fedorová, pastorační asistentka
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ADAPTAČNÍ KURZ NA SV. HOSTÝNĚ

Ve středu 5. října časně zrána vyrazila žlutým charitním Oplem sku-
pinka čtyř zaměstnanců Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov na 
tzv. adaptační kurz. Cílem tohoto kurzu bylo seznámit nové zaměst-
nance s posláním Charity a umožnit jim proniknout hlouběji do fun-
gování celé organizace. Třídenní kurz na Svatém Hostýně, který je 
každoročně pořádán pro nové pracovníky charitních organizací Olo-
moucké arcidiecéze, pořádala Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO).
V průběhu prvního dne proběhlo seznámení s ředitelem ACHO Vác-
lavem Keprtem, který představil historii a strukturu Charity v České 
republice, také uvedl účastníky do základů charitní etiky a povídal 
o svých zkušenostech ze za-
hraničních projektů ACHO 
na Ukrajině a Haiti.
ThLic. Michal Umlauf sezná-
mil účastníky s etikou 
v sociální práci v biblickém 
kontextu, pojetím člověka 
jako Boží bytosti a vysvětlil 
základy sociální nauky círk-
ve na praktických příkla-
dech. Spiritualitě v sociální 
práci se věnoval také 
Mgr. Miroslav Snášel v rámci své přednášky „Celostní přístup 
k člověku se zaměřením na duchovní náboženské potřeby“. Celost-
ním pojetím člověka se podle něj rozumí člověk jako bytost, která 
má potřeby biologické, sociální, psychologické i spirituální a dobře 
poskytnutými sociálními službami ve své praxi umožníme jejich na-
plnění na všech úrovních. 
Nedílnou součástí charitní práce je i duchovní život. Součástí pro-
gramu kurzu byly také společné ranní modlitby a večerní mše stejně 
tak jako povídání o roli a struktuře církve v charitní praxi s otcem 
Bohumírem Vitáskem, prezidentem Charity, který zastřešuje spiritu-
ální stránku činnosti ACHO. „Během společných modliteb a mší jsem 
mohla popřemýšlet o práci a o svém životě, posedět v nádherné ba-
zilice. Byla to pro mne taková duchovní obnova. Měla jsem i prostor 
pro to se zastavit a více uchopit smysl svého života a prohloubit 
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spojení s Bohem“, okomentovala duchovní část programu účastnice 
Silva.
Kurz probíhal v krásném prostředí Svatého Hostýna, místa s boha-
tou historií, domova řádu Tovaryšstva Ježíšova, Jurkovičovou křížo-
vou cestou inspirovanou valašskou architekturou, vodní kaplí či 
pramenem hostýnské vody, která má kouzelnou moc. „Jsem moc 
ráda, že jsme měli možnost strávit několik příjemných dní v tak 
krásném prostředí jako je Svatý Hostýn,“ dodala Silva.

Lenka Blahová, projektová koordinátorka

OSLAVY MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ NA VSETÍNSKU

Charita Svaté ro-
diny Nový Hro-
zenkov prezento-
vala své služby 
na oslavách Mezi-
národního dne se-
niorů ve Vsetíně. 
K příležitosti této 
události, která 
tradičně připadá 
na první den 
v měsíci říjnu, 
proběhly ve čtvr-
tek 13. října ve 
velkém sále Domu kultury Vsetín oficiální oslavy, které pořádala 
Charita Vsetín ve spolupráci s Masarykovou veřejnou knihovnou 
Vsetín. Na 13. ročníku vsetínského Dne seniorů byla hostem cha-
rizmatická herečka Taťána Medvecká a krásný hudební doprovod 
v duchu Ježkových třicátých let zajistila cimbálová muzika Jasénka.
V našem Denním stacionáři Slunečnice jsme Mezinárodní den senio-
rů oslavili také, a to společným pečením borůvkového koláče.
„Borůvky jsme si nasbírali v létě sami společně s uživateli našich 
služeb během výletu na Hajdovy paseky ve Zděchově“, pochlubila 
se vedoucí stacionáře Ludmila Heriánová.
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Všem seniorům přejeme k Mezinárodnímu dni seniorů dobré zdraví, 
hodně lásky a radosti ze života.

Lenka Blahová, projektová koordinátorka

SETKÁNÍ NAD ETICKÝM KODEXEM

Ve čtvrtek 13. října se v Malém sále Domu kultury ve Vsetíně sešlo 
dvacet pracovníků Charity Nový Hrozenkov spolu s pracovníky Cha-
rity Vsetín nad etickým kodexem. Promlouval k nám ThLic. Michal 
Umlauf. Mluvil o hodnotách, o poslání Charity, zásadách charitní 
práce, o tom, čím má Charita být – viditelným znamením Boží lásky 
(caritas) ke světu a člověku, zejména k chudým, slabým, trpícím a 
jakkoliv jinak ohroženým lidem.

Marie Fedorová, pastorační asistentka

POMÁHÁM, PROTOŽE CHCI

Chtěla bych se s vámi podělit o moc pěkný zážitek.
Hrozenkovská základní škola se zapojila do celostátního projektu 
„72 hodin - Pomáhám, protože chci…“. Jeho smyslem je, že dobro-
volníci pomohou druhým, přírodě či okolí. Žáci 4. třídy z této školy si 
vymysleli projekt „Chceme navštívit a potěšit seniory“ a vybrali si 
náš „Domeček“.
Předvedli nám, jak a co všechno prožívali během minulého školního 
roku. Tak jsme poznali jejich oblíbenou písničku, která je provázela 
po celý rok, byli jsme u táboráku a opékali špekáčky, prožili jsme 
den se strašidly a školní výlet. Také jsme zjistili, že jsou třída plná 
hokejových fandů. Vyrobili si dresy známých hokejistů a naučili se 
„hokejovou hymnu“ od skupiny Kabát. Zazpívali ji s takovým nasa-
zením a radostí, že to se všemi našimi „staříčky“ jen hrálo. Během 
vystoupení stihli nejen převlékat kostýmy, hrát na housle, flétnu, 
bubínky a různá chrastítka, ale měli s sebou táborák, strašidelný 
dům a stihli ještě vyrobit vánoční ozdoby. Příjemným překvapením 
bylo, když jsme dostali krásně nazdobenou krabici plnou výborného 
štrůdlu, kterou v rámci tohoto projektu napekly děti z první třídy. 
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Potom si děti s našimi obyvateli povídaly a podařilo se jim dokonce 
vyloudit od jedné paní písničku. 
Když jsme tuto návštěvu s panem učitelem domlouvali, doporučila 
jsem mu, aby připravil děti na to, že někteří naši obyvatelé už ne-

mohou dobře odpo-
vídat a reagovat, 
tak aby tím nebyly 
zklamané. Děti to 
zvládly na jedničku, 
byly velmi milé, při-
rozené a bylo vidět, 
jak moc si se svými 
učiteli rozumí. Milou 
atmosféru, kterou 
nám tu zanechaly, 
jsme si ještě dlouho 
užívali. 

Marie Surá, vedoucí 
pobytových služeb

„I PEČUJÍCÍ POTŘEBUJÍ PÉČI“
ANEB

CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV PODPORUJE 

SDÍLENOU PÉČI

CO JE TO SDÍLENÁ PÉČE?
Jedná se o kombinaci a sladění péče neformálních pečovatelů a asis-
tentů péče – tj. rodinných příslušníků a osob, které se v domácím 
prostředí starají o své blízké – seniory, lidi s postižením, umírající –
a zároveň péče zabezpečované poskytovateli sociálních a zdravot-
ních služeb. Hlavním cílem je umožnit lidem zůstat v domácím pro-
středí i přes zdravotní omezení a pečujícím nabídnout  potřebnou 
podporu.

PODPORA SDÍLENÉ PÉČE – VYUŽÍJTE MOŽNOSTI A ZAPOJTE SE
Víme, že péče o blízkého člověka v domácím prostředí je náročná a 
chceme pečujícím jejich situaci ulehčit. Jak konkrétně? 
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Charita Nový Hrozenkov pomáhá pečovat o potřebné v domácnos-
tech  prostřednictvím svých služeb. A navíc realizujeme projekt 
Podpora sdílené péče. Jeho hlavním úkolem je prohlubování pově-
domí o možnostech využití sociálních služeb v domácnostech a do-
mácí zdravotní péče, informování o možnostech podpory od státu, 
zjišťování potřeb domácích pečujících a zkvalitňovaní a rozvoj služeb 
poskytovaných organizací Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov. 

KDO SE MŮŽE ZAPOJIT?
Zapojit se mohou všichni, kteří v domácím prostředí pečují o svého 
blízkého, který z důvodu stáří, nemoci či zdravotního omezení po-
třebuje pomoc druhých. Vítáme všechny věkové skupiny, lidi, kteří 
z důvodu péče zůstali doma, ale i pracující a lidi v důchodu. 

FORMY PODPORY PRO PEČUJÍCÍ

1) Informační přednášky – na přednáškách budou pečující informo-
vání o možnostech sdílené péče, jakých služeb a příspěvků mohou 
využít. Přednášky povedou zkušení pracovníci Charity Svaté rodiny 
Nový Hrozenkov

2) Praktické vzdělávací kurzy, které pomohou péči o blízkého lépe 
zvládat.
Témata vzdělávacích kurzů:
Jaké rozlišujeme druhy demence
Stáří a hendikepy z pohledu seniora 
Paliativní a hospicová péče - péče o umírajícího
Kinestetika v praxi - základy správného polohování a manipulace 
s nepohyblivou osobou
Slovní agrese a jak ji zvládat
Jak zvládat emoce a komunikovat v zátěžových a krizových situa-
cích
Kompenzační pomůcky
Novinky ze sociální oblasti pro pečující
Radost a duchovní naplnění v životě pečujících
Výživa seniorů
Duchovní potřeby nemocných a umírajících
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3) Víkendový odlehčovací pobyt se vzděláváním pro účastníky před-
chozích vzdělávacích kurzů. Během této doby zajistí péči o Vašeho
blízkého Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov.

ÚČAST NA AKTIVITÁCH JE PRO VŠECHNY PEČUJÍCÍ ZDARMA!

KDE ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ A JAK SE ZAPOJIT?
Chcete se dozvědět více o možnostech sdílené péče, vzdělávacích 
kurzech, konání informačních přednášek a dalších službách či se jen 
podělit o vaše zkušenosti?

VOLEJTE, PIŠTE:
Veronika Machálková – tel.: 604 211 679;
email: veronika.machalkova@gmail.com

PŘÍJĎTE NA INFORMATIVNÍ PŘEDNÁŠKU: přednášky se budou konat 
od listopadu 2016 do dubna  2018. Budou probíhat v obcích Velké 
Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Zdě-
chov, Hovězí. 

NAVŠTIVTE VZDĚLÁVÁCÍ KURZY – kurzy se budou konat od března 
2017 do května 2018 a budou probíhat ve Víceúčelovém charitním 
domě, Halenkov 191 a na odlehčovacím víkendovém pobytu.

O projektu a aktuálních přednáškách a vzdělávacích kurzech bude-
me informovat i na: 
 http://www.nhrozenkov.charita.cz/projekty/podpora-sdilene-

pece/
 a na plakátech a letácích ve veřejných prostorech

Projekt „Podpora sdílené péče a zvyšování kvality sociálních služeb 
v regionu působnosti Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov“ 
č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000915 byl podpořen z prostředků 
Evropské unie.
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DENNÍ  STACIONÁŘ  SLUNEČNICE V HALENKOVĚ POŘÁDÁ

AKCE PRO VEŘEJNOST V LISTOPADU 2016

1. 11. v   9:30 Dušičky na charitě  - povídání o tradicích a oby-
čejích, které se vážou ke slavení Svátku všech 
svatých a Svátku všech zemřelých

2. 11. v 10:00 Mše sv. v charitě na Halenkově
slouží P. Ján Rušin, SVD

8. 11. v 9:30 Tenerife  - Stanislava Ráčková promítne fotografie 
např. ze svatyně Tenerife – Candelarie nebo popovídá 
o legendárním dračím stromě v Icod de los Vinos

    

9. 11. v 10:00 Mše sv. za zesnulé klienty charity
v kostele v N. Hrozenkově, slouží P. Dušan Šimala, SVD

10. 11. v 9:30 Pečení – Martinské rohlíky – recept 
z knihy Hody půsty masopusty

     
16. 11. v 10:00 Mše sv. v charitě na Čubově

slouží P. Vlastimil Vaněk
22. 11. v 8:00 Výlet do Muzea řeznictví ve Valaš. Mezíříčí

    

23. 11. v 10:00 Mše sv. v charitě na Čubově
slouží P. Rastislav Kršák, SVD

24. 11. v 9:30 Výroba adventního věnce
30. 11. v 10:00 Mše sv. v charitě na Halenkově

slouží P. Ján Rušin, SVD
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Charita Nový Hrozenkov pořádá

Sbírku šatstva, 
která se uskuteční 

v charitním domě v Halenkově

v těchto dnech a hodinách:

ÚT 22. 11. 13 - 17 hod
ST  23. 11.   7 - 13 hod
ČT  24. 11. 13 - 17 hod
PÁ  25. 11.   7 - 13 hod

Později donesené šatstvo už nebudeme moci převzít!

Prosíme o donášku čistého oblečení 
v banánových krabicích 

nebo v obalech podobných rozměrů.
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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 mob: 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  

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

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

Charitní pečovatelská služba, 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: Eva Slováčková mob: 728 324 494
e-mail: eva.slovackova@nhrozenkov.charita.cz tel: 571 410 087
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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, DiS.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: Jarmila 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

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




