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Vážení přátelé, 
Už se pomalu zabydlujeme v našem novém středisku. Stěhování v této „ko-
ronavirové“ době nebylo vůbec jednoduché. Chtěli jsme však minimalizovat 
možnost kontaktu administrativy s klienty na domě v Halenkově a také 
se nám přiblížilo ukončení nájmu v prostorách na Nábřežní 175 v Karolince. 
Všichni dohromady jsme se tak postupně ve dvou týdnech přesunuli zpět 
tam, kde Charita Nový Hrozenkov před necelými třiceti lety začínala, do No-
vého Hrozenkova.  
Pod jednou střechou je zázemí největší naší služby – Charitní pečovatelské. 
Dále pak Osobní asistence, Domácí zdravotní péče s hospicovou péčí a so-
ciální rehabilitace spolu s poradnou (pro seniory, hospicovou péči a pozůsta-
lé). Neméně důležití jsou sociální pracovníci, kteří zjišťují potřeby u žadatelů 
služby, pomáhají s vyřízením příspěvků na péči apod., dále zde nechybí 
pracovnice zodpovídající za auta, která pomáhají zajistit služby všude tam, 
kde naši uživatelé žijí. Ročně se s těmito auty najezdí více jak 130 000 km. 
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Aby mohlo být zajištěno vše, jak má být, musí se spousta věcí zapsat, spočí-
tat, vytvořit metodiky, pracovní postupy a to vše vykázat na úřady, abychom 
mohli dostat alespoň část finančních prostředků na mzdy pracovníků a pro-
voz organizace. K tomu musí být i administrativa.  
Finanční prostředky získáváme jak z Ministerstva práce a sociálních věcí, 
přes Krajský úřad ve Zlíně, tak přímo z Krajského úřadu ve Zlíně. Částí při-
spívají obce regionu, kde poskytujeme služby a samozřejmě uživatelé slu-
žeb, kteří si za služby částečně platí dle zákona o sociálních službách. To, 
co pak zbývá uhradit, se snažíme získat z jiných zdrojů - nadací, grantů 
a od firem i soukromých osob.   
Investiční akce, kterou je i tento dům, jsme v poslední době řešili přes granty 
EU, prostřednictvím MPSV a Ministerstva pro místní rozvoj. Tyto akce jsou 
velmi náročné, hodně jsme tomu věnovali času i energie, aby se nám podaři-
lo vše dotáhnout úspěšně až do konce.  
Doba, kdy jsme museli čekat, od podání žádosti po rozhodnutí o výsledku, 
zda finanční prostředky na rekonstrukci a zakoupení získáme, trvala více 
jak rok. A pak, když jsme měli již rozhodnutí o přidělení 95% finančních pro-
středků, došlo ke komplikacím, které se řešily opět celý rok. Nakonec se ře-
šení obrátilo v náš prospěch a po výběrovém řízení jsme mohli v červenci 
2019 začít s rekonstrukcí. V polovině února proběhla předávka stavby 
a koncem února následovala kolaudace.  
Stavební projekt nám připravila firma ARCHIKA s.r.o. z Boršic, stavbu pro-
vedla firma TESP Contract s.r.o., stavební dozor zajistil Ing. Vlastimil Ra-
pant, za Charitu NH měla na starosti koordinaci Mgr. Martina Pončíková, 
projekt administrovala firma INNOVA Int.s.r.o. 
Na pětiprocentní spoluúčasti z celkových nákladů se podílela jako hlavní 
partner firma Lesy augustiniánského opatství, dále pak firma Austin Detona-
tor a Kayaku Safety Systems.  
Všem partnerům, kteří na stavbě s námi spolupracovali, bych chtěla mnoho-
krát poděkovat. Jsme velmi rádi, že máme společné zázemí pro terénní 
služby a administrativu pod jednou střechou.   
Slavnostní otevření, které bylo plánováno na březen, bude přesunuto 
na podzim. Budeme rádi, pokud se za námi zastavíte.  

 
Ing. DANUŠE MARTINKOVÁ, 

ředitelka   
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Děti z Karolinky potěšily seniory 

Skupinka školáků z Karolinky společně pod vedením paní Petry Křupalové 
nezahálela a společně s maminkami připravili milé překvapení pro seniory 
z Charity Nový Hrozenkov.  

Děti pro ně malovaly obrázky a vyráběly zápichy v podobě srdíček a kytiček, 
kterými dozdobily zakoupené malé pelargonie. Ty následně putovaly babič-
kám a dědečkům z místní Charity. 
Tato aktivita byla podpořena z projektu „MAP vzdělávání Vsetínsko II“, jejímž 
partnerem je na Hornovsacku spolek MAS Valašsko – Horní Vsacko. 
Charita Nový Hrozenkov děkuje všem, kteří se podíleli na vykouzlení úsmě-
vu a radosti v mnoha srdcích našich seniorů. Děkujeme také paní Zdence, 
která má tento projekt na starosti. 
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Nezapomínáme na maminky 

Tak jako každý rok, tak ani letos jsme nechtěli zapomenout na uživatelky 
našich služeb v den svátku matek. Díky sponzorství některých květinářství 
jsme tak mohli každou ženu obdarovat květinou. Jenom v terénu se jich roz-
dalo kolem 200 kusů, další putovaly do našich domovů, kde udělaly obrov-
skou radost. Slzy dojetí se objevily v nejedněch očích.  

Karanténa kvůli korona viru omezila seniory na dlouhou dobu od kontaktů 
třeba i těch nejbližších. A tak květina na Den matek letos obohatila nebýva-
lou radostí nejen seniorky, ale i naše pečovatelky. 
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Denní stacionář Slunečnice obnovuje provoz 
Denní stacionář Slunečnice je sice již od závěru května otevřen, 
ale v současné době jen pro osoby do 50 let. Pro většinu uživatelů zůstává 
termín otevření 22. 6. (termín se může ještě změnit usnesením Ministerstva).  
Ve stacionáři se zatím chystáme na obnovení provozu. Díky tomu, 
že se většina kanceláří z Halenkova přestěhovala do nového objektu Charity 
v Novém Hrozenkově, se pro Denní stacionář uvolnila společenská místnost, 
kterou jsme doposud využívali jen pro mše svaté a větší akce. Nově ji bu-
deme využívat mnohem intenzivněji, častěji budeme moci do programu za-
řazovat aktivity, ke kterým je potřeba více prostoru, jako třeba cvičení, tanec, 
ale také kuželky nebo malý kulečník. 
Příjemnou změnou je také pořízení větší televize, která byla spolufinancová-
na Zlínským krajem a dovybavení prostor nábytkem, který více vyhovuje po-
třebám stacionáře. 
 

Mgr. VOJTĚCH PETROŠ, vedoucí DSS 
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Povolení návštěv pobytových služeb 
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 
19. 5. 2020 a Doporučeného postupu Ministerstva práce a sociálních věcí, 
týkající se koordinace návštěv klientů v zařízeních sociálních služeb, ozna-
mujeme od 25. 5. 2020  

POVOLENÍ NÁVŠTĚV. 
Jakýkoliv kontakt mezi uživatelem pobytového zařízení a další osobou (ná-
vštěvou) musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby ne-
docházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění COVID_19, proto bu-
dou návštěvy probíhat za těchto podmínek:  
- návštěvy mohou probíhat pouze v čase od 10:00 do 17:00 hodin  
- návštěvy mohou probíhat v režimu pouze dvě dospělé osoby na jednoho 
uživatele ve stejném čase, nejdéle po dobu 20 minut. Koordinace návštěv 
musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích 
osob. Žádáme vás proto o telefonickou domluvu předem  
- návštěvy budou probíhat v prostorách reminiscenční místnosti, společen-
ské místnosti, na terase, na zahradě nebo dle domluvy  
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- návštěvy musí mít roušku, při vstupu do budovy a odchodu z budovy si bu-
dou dezinfikovat ruce. Při vstupu budou dezinfikovány i vnášené předměty 
(osobní zavazadla). Pokud nebude možnost dezinfikovat vnášené předměty, 
zajistíme, aby byly při schůzce s klientem odloženy na vhodné místo.  
Při vstupu na pokoj (ve výjimečném případě) musí mít ochranný oděv, ruka-
vice a návleky na boty  
- každá navštěvující osoba se zapíše do knihy návštěv a vyplní dotazník 
o bezinfekčnosti. Pokud budou součástí návštěvy i nezletilé osoby nebo 
osoby, které nejsou svéprávní nebo jsou omezeni na svéprávnosti, vyplní 
dotazník za tyto osoby jejich právní zástupce nebo opatrovník.  
- každé navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota, pokud 
má teplotu nad 37,0°C nebo pozitivní příznaky nemoci, je návštěva zakázá-
na  
- každá navštěvující osoba musí mít po celou dobu návštěvy nasazenou 
roušku, nesmí dojít k fyzickému kontaktu (objetí, polibek), je nutné dodržo-
vání odstupů min. 2 metry mezi uživatelem a navštěvujícími osobami (s vý-
jimkou rodinných příslušníků). Kontakt mezi uživatelem zařízení a návštěvou 
na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje 
se co nejkratší dobu.  
- při přinesení balíčků přebíráme jen trvanlivé věci, které budou moci projít 
dezinfekcí a několikadenním uložením ve vhodném prostoru, z čerstvých po-
travin pouze ovoce a zeleninu, kterou lze omýt  
- Omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu. 
 

MARIE SURÁ, vedoucí DPS, OS 
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Charita Nový Hrozenkov hledá DO TERÉNU pečovatelky  
na brigádu na období letních prázdnin. 

Pro více informací volejte paní Palové na tel. 734 682 700. 
 

 

 

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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Suzuki Jimny vydražen se ziskem! 

 
 

Ostře sledovaná aukce Suzuki Jimny přinesla Charitě Nový 
Hrozenkov téměř 100 000 Kč 

Téměř šest tisíc lidí aukci cíleně shlédlo, sto šestnáct ji s napětím sle-
dovalo, dvacet pět z nich aktivně přihazovalo. Jeden jediný je tím 
opravdu Šťastným, kterému bude vůz Suzuki Jimny 1,5 AllGrip Elegan-
ce AT říkat pane. A to za konečných 636 600 korun. Výsledkem je téměř 
stotisícová finanční podpora mimořádně záslužné činnosti Charity No-
vý Hrozenkov. Částka bude směřována konkrétně na zajištění mzdo-
vých nákladů pro pečovatelky a zdravotní sestry zajišťující terénní 
služby. Toto jsou výsledky unikátní aukce vozu Suzuki Jimny, která 
od 8. do 18. května běžela na největším českém online tržišti Aukro.cz. 
  
V pondělí 18. května přesně ve 20.30 hodin skončila charitativní aukce iko-
nického malého off-roadu Suzuki Jimny, kterou ve spolupráci s aukčním por-
tálem Aukro.cz uspořádal dealer značky Suzuki Simcar z Fryštáku u Zlína. 
Aukce běžela deset dní počínaje 8. květnem a zobrazilo si ji 5 918 zájemců, 
116 si ji přidalo do sledování. Pětadvacet lidí se do ní aktivně zapojilo svými 
příhozy.  Vyvolávací cena byla symbolická 1 koruna česká. Nový majitel 
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ze Znojemska předváděcí vůz Suzuki Jimny 1,5 AllGrip s automatickou pře-
vodovkou v zelené barvě získal za finální nabídku 636 600 korun. „Když nás 
Simcar na počátku oslovil s tím, že by u nás na Aukru uspořádali aukci Jim-
nyho, z níž by část peněz putovala na charitu, uvítali jsme to s nadšením. 
Jsme rádi, že vše klaplo a my mohli pomoci dobré věci. Novému majiteli vo-
zu srdečně gratulujeme ke skvělému úlovku,“ uvedl Michal Oškera, CEO 
společnosti Aukro. 
  
„K vozu máme silný citový vztah. Jedná se o náš první Jimny poslední gene-
race, na kterého jsme dlouho čekali. V okamžiku kdy konečně dorazil, byla 
celá firma na nohou. Nového majitele může navíc těšit, že se jedná o jeden 
z posledních vozů ve čtyřmístném uspořádání, neboť další vozy tohoto mo-
delu očekáváme ve verzi N1 a tedy dvoumístné,“ sděluje Tomáš Černý, jed-
natel společnosti Simcar. „Výši finálního příhozu považuji za skvělý výsle-
dek, který naplnil střízlivý odhad mých kolegů a téměř dvojnásobně předčil 
má očekávání. Jednalo se o naši první zkušenost s aukcí, tedy velkou výzvu. 
Zároveň jsme to cítili jako povinnost vůči našim dlouholetým partnerům 
z Charity Nový Hrozenkov.  Aukru děkujeme, že nám bezplatně umožnila fé-
rově a transparentně pomoct dobré věci. A děkujeme také médiím, která 
na charitativní aukci upozornila,“ dodal Tomáš Černý. 
  
Po ukončení aukce bude následovat předání vozidla novému majiteli, který 
se rovněž může zúčastnit předání finančního daru Charitě Nový Hrozenkov 
zastoupené paní Danuší Martinkovou, ředitelkou Charity Nový Hrozen-
kov. „S Jimnym jsme se setkali poprvé díky bezplatné zápůjčce od firmy 
Simcar během nouzového stavu.  Pomohlo nám to lépe zvládnout služby 
v terénu, na které byly vyšší nároky v rámci zajištění ochranných pomůcek. 
Velmi si vážíme toho, že společnost Simcar ve spolupráci s Aukrem uspořá-
dala tuto aukci a podpořila terénní služby, které pomáhají seniorům na míst-
ních, mnohdy špatně dostupných kopcích zůstat doma,“ popisuje Lenka 
Vráželová, vedoucí služeb a zástupkyně ředitelky Charita Nový Hrozenkov. 
„Přejeme novému majiteli mnoho radosti a šťastně najetých kilometrů. To, 
že vsadil na kvalitu, můžeme jen dosvědčit. Již 36 terénních vozů Suzuki 
pomáhá každodenně zajišťovat péči na Valašsku,“ dodala Lenka Vráželová. 

 
 

(Převzato z časopisu Myslivost – odborné informace z myslivosti, zvěři, lovectví … ) 
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                              Pomoc srdcem a porozuměním       
                              + u vás doma i u nás                 
                              + 365 dnů v roce                        
                              + služby od A do Z 

 

 
Zázemí Nový Hrozenkov                  Tel.: 571 451 548 
756 04, Nový Hrozenkov 504 

• Ředitelka organizace                  Tel.: 606 771 510 
• Fundraising                                                                                   Tel.: 604 211 679 
• Public relations             Tel.: 734 685 464 
• Pokladna                                                                                  Tel.: 734 875 593 
Terénní služby                   Tel.: 571 410 087 
• 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 
• Poradna sv. Rity - sociální poradenství          Tel.: 728 324 494 
• Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek             Tel.: 730 190 401 

 

Víceúčelový charitní dům Halenkov        Tel.: 571 420 135 
756 03 Halenkov 191 

• Denní stacionář Slunečnice                 Tel.: 739 507 126 
• Odlehčovací služba                   Tel.: 603 717 454 
• Pastorační asistence                  Tel.: 605 779 129 
• Sociální doprava (soc. autobus, minibus, soc. auto)             Tel.: 734 875 592 

 

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

• Vedoucí Domu pokojného stáří                 Tel.: 603 717 454 
• Sociální pracovnice                  Tel.: 734 435 459 

 

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 června 2020.  

Není-li uvedeno jinak, pochází fotografie z archívu CHNH  
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