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COVID-19 A VELIKONOCE

Vážení přátelé,

před nedávnem plánované setkání pro seniory na Charitě v Novém Hrozen-
kově bylo s ohledem na nouzový stav zrušeno. 

Na toto jarní setkání před Velikonocemi se vždy všichni  moc těšíme, má
slavnostní nádech a je spojeno s NADĚJÍ. Ty letošní Velikonoce prožijeme
asi poprvé každý z nás úplně jinak, nikam nebudeme moci  vyjít,  budeme
sami doma, nebo jen v kruhu svých nejbližších, ale často jen po telefonu.
Snad budou pro nás tyto svátky NADĚJÍ na rychlejší ukončení této nemoci,
která se šíří po celém světě. 

Moc nám to všem přeji. Opatrujte se, abychom se zase brzy společně potka-
li. Těšíme se na vás. 

Za všechny z Charity Nový Hrozenkov                       

Ilustrativní foto
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Ing. Dana Martinková, ředitelka           

Milí uživatelé Slunečnice,

protože na základě usnesení vlády všechny denní stacionáře přerušily po
dobu nouzového stavu  svou  činnost,  alespoň  touto  formou Vás všechny
zdravíme. Je to situace nová pro Vás i pro nás. Jsme rádi, že u těch z Vás,
kde to bylo nezbytné, se nám podařilo zajistit náhradní péči terénní formou,
i za to, že na základě mimořádného zákona mohou rodinní příslušníci využít
k péči o uživatele stacionáře tzv. ošetřovné. 

Pokud budete potřebovat ještě nějakou další službu či informace, můžete
se na nás vždy obrátit (739 507 126).

Myslíme na Vás

Tým pracovníků Denního stacionáře Slunečnice

Sanitární den v Denním stacionáři

Z Usnesení vlády ČR mají denní stacionáře
od  16.  3.  2020  pozastavenou  činnost.  O
uživatele, na které by uzavření mohlo mít pří-
mé negativní dopady, se Charita Nový Hro-
zenkov stará jinou formou. 

Hned první pondělí, kdy nebyli v Denním sta-
cionáři Slunečnice žádní uživatelé, jsme vyu-
žili  k  velkému sanitárnímu dni. Oblékli  jsme
si pracovní  oblečení,  rukavice,  dezinfekce
se linula celým dolním patrem. Vzali jsme to
poctivě,  aby  až  se  vrátí  naši  uživatelé,  byli
nejen  v  čistém prostředí,  ale  aby  se  cítili  i
bezpečně, v rámci ochrany jejích zdraví. 

Naší  milí  uživatelé  DSS,  myslíme  na  vás,
buďte zvlášť v těchto chvílích na sebe velmi
opatrní,  noste  roušky,  omezte  návštěvy,  ať

se můžeme zase všichni společně ve zdraví sejít!

Osobně bych ráda poděkovala za spolupráci mým skvělým kolegyním Míši
a Jance.

Boží požehnání pro nás všechny v tuto nelehkou dobu.

Věra Chovanečková,
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zástupkyně vedoucího Denního stacionáře

Pečovatelská služba a osobní asistence 
v „těžkých časech“

Nikoho  z nás  ještě  nedávno  při
sledování zpráv z daleké Číny vů-
bec nenapadlo, že se „virové ne-
bezpečí“ objeví i  v naší blízkosti.
Nečekané  se  stalo  skutečností.
Osoby zasažené novým koronavi-
rem se od začátku roku začínají
objevovat  také  v Evropě  a  ná-
sledně i u nás v České republice.

Všechny nás to zaskočilo a vyle-
kalo.  Nejhorší  bylo  období,  kdy  byl  všeobecný  nedostatek  informací  a
ochranných pomůcek. Po velkém úsilí, které bylo potřeba vynaložit na za-
jištění ochranných a dezinfekčních prostředků, jsme se novým podmínkám
přizpůsobili. Nasadili jsme roušky a naše služby poskytujeme v plném roz-
sahu. 

Za  to  se  setkáváme  s kladnými  reakcemi  a  vděčností  klientů,  kteří  jsou
na naši péči závislí. Všichni oceňují, že se „naše cérky“ nezalekly a ochotně
a s dobrou náladou pokračují ve své obtížné práci. S velkou vděčností klienti
přijímají i dovážku stravy, nyní v jednorázových obalech. Většina úkonů v te-
rénu je fyzicky velice náročná, s nasazenými rouškami či respirátory se výdej
sil ještě zvýší a únava na pracovnice doléhá dříve. 

Ještě hůře však působí na člověka informace, které se na nás všechny valí
z televizních  obrazovek.  Naše  „cérečky“  však  mají  pro  každého  klienta
vlídné slovo a úsměv. Všichni se vzájemně podpíráme a s nadějí vyhlížíme
brzký  konec  této  těžké  situace.  Všem našim pracovnicím v pečovatelské
službě a osobní asistenci děkuji za jejich obětavou práci a podporu.

Také bych chtěla poděkovat všem obětavým dárcům a dobrovolníkům, kteří
zejména  v začátku,  kdy  jsme  pro  naši  práci  neměli  potřebné  vybavení,
ochotně nabízeli a přinášeli vlastnoručně ušité roušky pro nás i naše klienty.
Moc vám všem děkujeme.

Všichni se učíme, jak v těchto ztížených podmínkách fungovat. Nevíme, jak
se bude situace dále vyvíjet a co nás ještě čeká. Ukazuje se však, že dobrý
člověk stále žije a věřím, že společně vše překonáme.

Bc. Ester Palová,
vedoucí Pečovatelské služby a Osobní asistence
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Pečovatelkám pomáhá zapůjčené auto od ŠKODA AUTO
z projektu #SKODAAUTOpomaha

Pečovatelkám naší Charity v péči o seniory od Velkých Karlovic až po Hově-
zí pomáhá nové bezplatně zapůjčené auto ze soukromé firmy Škoda. 

Novohrozenkovská Charita se tak připojila ke společnému projektu města
Olomouce a Charity Olomouc, ze kterého se auta podařilo vyjednat ihned,
a to díky iniciativě lidí z odboru sociálních věcí olomouckého magistrátu.

Judita Grycmanová, PR

Dar plátna na roušky pro Charitu Nový Hrozenkov

Firma Bavlna-Texil.cz ze Vsetína darovala Charitě Nový Hrozenkov 55 bm
plátna na ušití roušek pro naše klienty. Rodina Hajdíkova, která provozuje
tento  obchod,  je  zaměřená  na  prodej  a  výrobu  nejen  hotelového  textilu
a metráže.  Prodává  ložní  soupravy,  polštáře,  přikrývky,  ručníky,  osušky
a prostěradla.

Plátno se začalo ihned zpracovávat. Tímto rodině Hajdíkové DĚKUJEME.

Judita Grycmanová, PR
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Pečovatelská služba převzala z rukou dobrovolníků

330 roušek

Skupina  dobrovolníků  z  Nového  Hrozen-
kova v  čele  s  Jakubem Kopeckým,  který
místo "Z kože" šije teď výhradně z bavlny,
se rozhodla pomáhat. Již více jak dva týd-
ny usilovně šijí roušky nejen pro své rodiny
a přátelé, ale i pro občany Nového Hrozen-
kova a okolních obcí, pro místní lékaře a
zdravotníky  a  také  pro  Vsetínskou
nemocnici. 

Díky materiální pomoci Městyse Nový Hro-
zenkov mohli dobrovolníci předat i naší Charitě 330 roušek pro pečovatelky,
zaměstnance a hlavně pro naše klienty, za což jim děkujeme a mají náš ob-
rovský respekt.

Dobrovolníci  také  připravili  krásný  letáček,  kde  uživatelům vysvětlují,  jak
se mají o svou roušku správně starat.

Vzhledem k tomu, že dobrovolníci momentálně vyčerpali materiální pomoc
od Městyse Nový Hrozenkov, zapojili jsme se i my. Naše fundraiserka Lucka
Oriňaková (fundraising znamená získávání  finančních prostředků)  oslovila
firmu BAVLNA-TEXTIL, HAJDÍKOVÁ ILONA VSETÍN. Tato společnost nám
okamžitě  přislíbila  zdarma 55  m kvalitní  bavlněné  látky,  pro  kterou  jsme
se rozjeli na Vsetín a předali našim dobrovolníkům k dalšímu zpracování.

Děkujeme ještě jednou našim dobrovolníkům a také společnosti BAVLNA-
TEXTIL, HAJDÍKOVÁ ILONA VSETÍN za pomoc.

Adéla Krystyníková, Iva Kudriková

Poradna sv. Rity je vám k dispozici ve zvýšeném režimu
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Poradna sv. Rity: Vsetínská 71, 756 05 Karolinka
(budova zdravotního střediska – přízemí), tel.: 728 324 494.
Ve dnech: pondělí 8:00-10:00 hod., středa 13:00-15:00 hod.

a čtvrtek terén (mimo poradnu) 10:00-12:00 hod.
SLUŽBA JE BEZPLATNÁ
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Naši milí,

Všem moc děkujeme za podporu a množství krásných a nápaditých roušek,
které jsme už od Vás dostali. Jak vi-
díte,  ani  my  nezahálíme,  protože
„kdo je připraven, není překvapen“

Tak  se  nebojte,  s Boží  pomocí  to
zvládneme.

Marie Surá,
vedoucí Domu pokojného stáří 

a Odlehčovací služby

Vážení čtenáři Charitních listů,

děkuji srdečně všem našim pacientům i jejich rodinným příslušníkům za to,
že  se  chovají  zodpovědně  a  svým  chováním  chrání  nás  sestřičky.  My
sestřičky děláme všechno pro to, abychom mohli poskytovat i v současné
době naše zdravotní služby v co největší míře a to způsobem, který Vám na-
šim pacientům zaručí bezpečí.

V současné době, kdy jsme všichni zahlceni přemírou informací, nevymyslím
zřejmě nic moudrého, proto použiji v tomto krátkém článku moudra, či myš-
lenky druhých.

Děkuji panu Zdeňkovi Svěrákovi, který ve veřejném zpívání poslal písničku
sestřičkám.  Proč vybral právě sestřičky? Zdůvodnil to tím, že u sestřiček se
spojuje něha s odvahou…  A my právě takové sestřičky máme! Touto cestou
i já mockrát děkuji našim sestřičkám za něhu i odvahu, vlastnosti, se kterými
přistupují k výkonu své služby.

Přeji Vám všem i nám hodně zdraví a sil. Ať nás neopouští humor a odvaha.
Závěrem vyslovuji přání slovy tématicky upraveného textu písničky, kterou je
možné vidět i slyšet na internetu. Dovoluji si přání použít, i když je trochu li-
dové:  „Porazme tu potvoru, ať dá pracky nahoru.“

  Jarmila Škarpová,
vedoucí Domácí zdravotní péče
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Roušky od skautů

Přátelé, již několik dní k nám putuje roušková
pomoc od jednotlivců i z obcí. Včera k nám do-
šla úžasná zpráva, že nejen místní, ale i za ko-
pečky na nás myslí. Tak velké díky i Skautům
z Lidečka a Horního Lidče.

Děkujeme  všem jednotlivcům i  skupinám,  že
na nás myslíte, dostáváme i malé povzbuzení
na lístečku a věřte, že je to prima pocit. 

Opatrujte se!

Mgr. Lenka Vráželová,
zástupkyně ředitelky, vedoucí sociálních služeb

Děkujeme všem, 
kdo nás v těchto těžkých chvílích podporují dobrou radou, modlitbou či po-
vzbuzením.  Zvláště  děkujeme dobrovolníkům,  kteří  ušili  pro  pracovníky  i
uživatele Charity nemalé množství roušek. Děkujeme všem dárcům za dez-
infekci a plátno pro ušití roušek. Děkujeme:

Jiřina Hajdová - Zděchov, paní Gašková - Velké Karlovice

Jakub Kopecký - Nový Hrozenkov, Adéla Krystyníková - Nový Hrozenkov

Nela Krystyníková - Karolinka, Jiřina Malíková - Nový Hrozenkov, Vranča

Vlasta Jochcová – Nový Hrozenkov, Brodská 

Jakub Kopecký - Nový Hrozenkov

Petra Urbanová s babičkou Jiřinou Urbanovou - Nový Hrozenkov

Zlata Trubelíková - Jablůnka, Marie Horáková ze Zlína

Firma Vaculík- Liptál nábytek, Skauti z Lidečka

Zaměstnanci Charity - Markéta Strbačková a Marta Hlaváčová

paní Sekulová - Zděchov, firma SPUR a.s. - Zlín,  kamarádi z Konice

paní Miluše Laresová - dezinfekce

společnost BAVLNA-TEXTIL, Hajdíková Ilona Vsetín - plátno

Děkujeme, bez vaší pomoci by to nešlo. Velmi si Vás vážíme.
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                              Pomoc srdcem a porozuměním
                              + u vás doma i u nás                
                              + 365 dnů v roce                       
                              + služby od A do Z

Víceúčelový charitní dům Halenkov   Tel.: 571 451 548

756 03 Halenkov 191
 Ředitelka organizace            Tel.: 606 771 510
 Denní stacionář Slunečnice            Tel.: 739 507 126
 Odlehčovací služba            Tel.: 603 717 454
 Pastorační asistence            Tel.: 605 779 129

Dům pokojného stáří Nový Hrozenkov            Tel.: 571 429 676
756 04 Nový Hrozenkov 124

 Dům pokojného stáří            Tel.: 603 717 454
 Sociální pracovnice            Tel.: 734 435 459

Terénní služby Karolinka            Tel.: 571 410 087
756 05, Nábřežní 175

 Charitní pečovatelská služba, Osobní asistence            Tel.: 734 682 700
 Domácí zdravotní péče, Domácí hospicová péče            Tel.: 737 572 190
 LÁVKA – sociální rehabilitace            Tel.: 733 685 408
 Sociální doprava (soc. autobus, minibus, soc. auto)            Tel.: 734 875 592
 Poradna sv. Rity - sociální poradenství      Tel.: 728 324 494
 Aktivity pro rodinné pečující            Tel.: 604 211 679
 Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek            Tel.: 730 190 401
 Fundraising                                                                                   Tel.: 604 211 679
 Public relations                                                                          Tel.: 734 685 464

Naše služby můžete finančně podpořit. Děkujeme vám!

číslo bankovního účtu: 627344851/0100

reditel@nhrozenkov.charita.cz

www.nhrozenkov.charita.cz     

Hlavní partner – Lesy augustiniánského opatství s.r.o.

Příští Charitní listy vyjdou na konci dubna 2020. 
Není-li uvedeno jinak, pochází fotografie z archívu CHNH
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