
 
 

CHARITNÍ LISTY  
 

ročník 14                                      číslo 7, 8                                 červenec, srpen  2020 

 

 
 

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, ale Hostýn jsme prozkoumali skrz naskrz. Na pouť jsme 
se vypravili na začátku června, abychom nabrali síly po náročném koronavi-
rovém období a pobyli spolu trošku jinak, než pracovně. Ve dvou termínech 
se vystřídalo asi třicet pracovníků. Všem nám u naší nebeské Maminky, 
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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…  
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PODĚKOVÁNÍ  

Každý lidský život je jiný. Životy jsou stejné jen v tom, že začnou a skončí. 
Zdraví nás může zradit nečekaně. Taková situace potkala i naši rodinu. Dě-
da ze dne na den nebyl schopen opustit lůžko. Celý život byl zvyklý používat 
přírodní medicíny a většinu svého času strávil doma. Proto jsme nehledali 
možnost jeho umístění v nemocnici ani v jiném zdravotnickém zařízení. Jeho 
přání bylo zůstat doma. Nevěděli jsme úplně, co to obnáší, a proto jsme 
oslovili Charitu v Novém Hrozenkově, jejíž pracovnice nám ukázaly jak se o 
nepohyblivého a nemocného seniora v domácím prostředí postarat.  S jejich 
pomocí se nám podařilo zajistit pro našeho dědu důstojné podmínky a zá-
zemí v jeho posledních týdnech. Charita nás také dobře připravila na situaci, 
kdy přichází konec. Díky jejich zkušenostem bylo vše jednodušší. Velmi Vám 
za vaši dobře odvedenou práci děkujeme. Velké díky patří Vaší pracovnici 
Paní Jarušce Škarpové za obětavost i v jejím osobním volnu.  

rodina Kučerova 

 

 

PORADNA SVATÉ RITY 

Vy se ptáte, my odpovídáme 

 

Dotaz: pečuji o svoji nemocnou maminku a chci 
se zeptat, zda má nárok na nějaké sociální dávky.  

 

Dříve jsem se zaměřila na informace o příspěvku na péči.  Další mož-
ností je požádat o průkaz osoby se zdravotním postižením. 

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší jed-
noho roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakte-
ru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezu-
je její schopnost pohyblivosti nebo orientace.  

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený sym-
bolem „TP“ (průkaz TP) má osoba se středně těžkým funkčním posti-
žením pohyblivosti nebo orientace. Středně těžkým funkčním postiže-
ním pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepřízni-
vém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím 
prostředí, v exteriéru je schopna chůze se sníženým dosahem a má 
problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu. Středně těž-
kým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při 
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dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orienta-
ce v domácím prostředí a zhoršenou schopnost orientace má jen v ex-
teriéru. 

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený sym-
bolem „ZTP“ (průkaz ZTP) má osoba s těžkým funkčním postižením 
pohyblivosti nebo orientace. Těžkým funkčním postižením pohyblivosti 
se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním 
stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteri-
éru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. 
Těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při 
dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orienta-
ce v domácím prostředí a v exteriéru má značné obtíže.  

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený sym-
bolem „ZTP/P“ (průkaz ZTP/P) má osoba se zvlášť těžkým funkčním 
postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s po-
třebou průvodce. Zvlášť těžkým funkčním postižením pohyblivosti a 
úplným postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlou-
hodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna chůze v domácím pro-
středí se značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze, v exterié-
ru není schopna samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen na 
invalidním vozíku. Zvlášť těžkým funkčním postižením orientace a úpl-
ným postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba při dlouhodobě 
nepříznivém zdravotním stavu není schopna samostatné orientace v 
exteriéru. Průkaz osoby se zdravotním postižením je veřejnou listinou.  

Řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením se zahaju-
je na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném mi-
nisterstvem (žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích kraj-
ských poboček Úřadu práce nebo u sociální pracovnice Charity Nový 
Hrozenkov. Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky 
Úřadu práce, v místě trvalého pobytu žadatele o příspěvek.  

Na základě lékařského posudku pak krajská pobočka Úřadu práce vydá 
rozhodnutí o tom, zda se průkaz přiznává či nikoliv.  

Osoba, která je držitelem průkazu TP, má nárok na:  

vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro 
pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostřed-
ků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky,  

přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje -li toto jed-
nání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se 
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nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani 
ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.  

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na:  

vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro 
pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostřed-
ků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky  

přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje -li toto jed-
nání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se 
nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani 
ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních  

bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopra-
vy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem) 

slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve 
vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích 
autobusové dopravy. 

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, má nárok na:  

vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro 
pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostřed-
ků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky  

přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje -li toto jed-
nání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se 
nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani 
ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních  

bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopra-
vy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem) 

slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve 
vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích 
autobusové dopravy 

bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními pro-
středky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě 

bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, 
pokud ji nedoprovází průvodce. 

Osobě, která je držitelem průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, a průvodci 
držitele průkazu ZTP/P, může být poskytnuta sleva ze vstupného na di-
vadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce. 
Tyto benefity jsou nenárokové. 

Eva Slováčková, sociální pracovnice 
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NADACE PODPOŘILY CHARITU V DOBĚ NOUZE 

 

V březnu letošního roku vypukla pandemie viru Covid-19 a vláda ČR po-
stupně vydávala mnohá nařízení, která měla od nákazy ochránit každého 
z nás. Situace vyžadovala nošení roušek přes dýchací ústrojí, dezinfekci ru-
kou a povrchů, omezení shromažďování se a hlavně ochrana nejvíce riziko-
vé skupiny – seniorů. 

Pro Charitu Nový Hrozenkov to znamenalo na neurčito přerušit provoz Den-
ního stacionáře pro seniory a nabídnout jim jiné sociální služby, které by vy-
řešily jejich potřeby v domácím prostředí. 

Pobytové služby, jako je Odlehčovací služba a Dům pokojného stáří, chráni-
ly své klienty vyhlášením zákazu jakýchkoliv návštěv a pohybu pracovníků 
z jiných zařízení. Všichni jsme s napětím očekávali instrukce pro sociální 
služby od Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí. 
Každý den čekání vyvolávalo napětí a obavy, jak dlouho tato situace potrvá. 
Potřebné ochranné pomůcky pro tak nenadálou situaci pro všechna zařízení 
nedostačovaly. 

S pandemií vypukla také vlna solidarity a pomoci. Mnoho dobrovolníků z řad 
jednotlivců i organizací nasadilo své síly a šilo roušky, kterými zásobovali 
naše pracovníky a které mnohdy v balíčku nezištně zavěsili na kliku dveří. 
Roušky šili také charitní pracovníci, aby tak co nejrychleji mohli chránit sebe 
i druhé kolem sebe. Jiní darovali látku na ušití roušek a další nosili dezinfek-
ci. Díky těmto ochotným a štědrým lidem mohla naše organizace pokrýt po-
třebu v době, kdy státní pomoc zaostávala. A protože nikdo netušil, kolik 
pomoci přijde od státu, bylo nutné žádat rychlou pomoc u Nadací, které 
svým finančním příspěvkem podpořily nákup těchto potřebných pomůcek pro 
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další období. Charita oslovila Nadaci Karel Komárek Family Foundation, Vý-
bor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové a Nadaci ČEZ. Díky jejich finanční 
podpoře jsme mohli nakoupit: ochranné rukavice, jednorázové ochranné 
oděvy, pláště, brýle, roušky, respirátory, ústenky, dezinfekci, jak na ruce, tak 
na povrchy a předměty. Dále bezdotykové teploměry, kterými si 2x denně 
měřili teplotu pracovníci i uživatelé pobytových služeb. Nechyběl ani nákup 
vitamínů pro pracovníky, kteří pracovali ve ztížených podmínkách a větším 
nasazení. Pro klienty Domu pokojného stáří a Odlehčovací služby se jednalo 
o vitamíny a vitamíny obohacené proteiny. 

Pro pečovatelky v terénu se počáteční nejistota proměnila v radost 
z dostupnosti potřebných ochranných pomůcek, neboť při fyzické námaze 
bylo nutné měnit roušky co 2 hod, po koupání klienta byla nutná výměna ih-
ned. Spotřeba jednorázových a výměna plátěných roušek rostla. Ochranné 
rukavice používali pracovníci při všech úkonech u uživatelů od osobní hygi-
eny, přes nákupy až po rozvoz obědů. Dezinfekce rukou, povrchů v autě i 
v kancelářích byla na denním pořádku. V domech se zvýšila dezinfekce ru-
kou, než kdy jindy a dezinfikovaly se všechny společné prostory, vstupy do 
domů, kliky u všech dveří. Při množství pracovníků a klientů spotřeba rostla. 

Charita postupně dopracovávala a upřesňovala svůj krizový plán podle 
všech instrukcí a pokynů vlády, které postupně přicházely. Pracovníci v te-
rénu se potkávali minimálně, aby se minimalizovalo riziko rychlého šíření 
v případě nákazy. Pro takové situace bylo nutné mít zásobu ochranných 
prostředků. Poskytování služeb se, kromě Denního stacionáře a Lávky - so-
ciální rehabilitace, neomezovaly.  

Ze všeho nejnáročnější, jak říká Marie Surá, vedoucí pobytových služeb, na 
tom bylo, orientovat se v tak velkém množství informací a nařízení, která se 
stále měnily. 

Rodinní příslušníci klientů domovů úžasně spolupracovali a respektovali 
všechna omezení návštěv a po uvolnění zase pečlivě dodržovali všechny 
požadavky ochranných pomůcek a dezinfikování rukou. Když byly 25. května 
povoleny návštěvy na domech, žádné setkání se neubránilo slzám dojetí. 
Slzeli i pracovníci, kteří byli téměř 3 měsíce jedinými společníky našich klien-
tů. 

Tímto chceme poděkovat za toleranci a spolupráci všem zúčastněným rodi-
nám. Děkujeme také zmíněným nadacím, díky nimž jsme pokryli období ne-
dostatku ochranných pomůcek a vyšších nároků na pracovní nasazení na-
šich zaměstnanců. Díky patří všem pracovníkům v 1. linii za jejich nasazení. 

 

Judita Grycmanová, PR 
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POUTNÍ VÝLET NA SVATÝ HOSTÝN 

 

 

Naši milí výletníci a příznivci, 

v červnu jsme opět zahájili sezonu poutních výletů. Po delší nucené pauze 
jsme v pátek 11. června zamířili na Svatý Hostýn. Ráno jsme s úsměvem na 
tvářích vyrazili naším charitním autobusem k Svatohostýnské bazilice, ces-
tou jsme se, tak jako vždy, společně pomodlili růženec. Počasí nám opravdu 
přálo, sluníčko krásně svítilo, bylo nám tam opravdu dobře. Kdo chtěl, mohl 
na tomto krásném poutním místě načerpat duchovní posilu, vypovědět Pan-
ně Marii, naší nebeské Matce své starosti nebo, co ho těší, z čeho má ra-
dost. 

Ani se nám nechtělo z tohoto klidného a nádherného místa odjíždět. Proto 
sem zamíříme určitě častěji a vícekrát během nadcházejícího léta 
a podzimu. 

Náš další nejbližší poutní výlet bude na Slovensko na Turzovku, jedno 
z Vámi velmi oblíbených poutních míst. A to v červenci hned ve dvou termí-
nech 10. a 17. července. 

Budeme se na vás těšit na našich dalších výletech, které pro vás s radostí 
připravíme. Taky pro vás můžeme uspořádat pouť nebo výlet podle vašeho 
přání, stačí se na nás obrátit, na známém telefonním čísle: 734 875 592. 

Těšíme se na další putování s vámi. 

                                                                          Jana Němečková, 
                                                                          vedoucí Sociální dopravy 
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Program Denního stacionáře Slunečnice – červenec 
 

1. 7. st 10.00 Bohoslužba slova 

2. 7. čt 9.30 Posezení v zahradním altánku u dobré kávy 

3. 7. pá 10.00 Přednáška ke slavnosti věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

    

6. 7. po  Státní svátek – DSS není otevřen 

7. 7. út 10.00 Zahradní slavnost 

8. 7. st 9.30 Výlet ke kapličce v Dinotici 

9. 7. čt 9.30 Venkovní fitness + kuželky 

10. 7. pá 9.30 Sbíráni bylin a květin 

    

13. 7. po 9.30 Vaření – příprava domácí zmrzliny 

14. 7. út 9.30 Výlet do údolí Lušová 

15. 7. st 10.00 Cvičení na židli 

16. 7. čt 10.00 Posezení v altánku - opékáni špekáčků 

17. 7. pá 10.00 Tvořivá dílnička – malujeme na kamínky 

    

20. 7. po 10.00 Přednáška s promítáním – Řím 

21. 7. út 10.00 Relaxační den 

22. 7. st 10.00 Modlitba sv. růžence 

23. 7. čt 9.30 Výlet k Balatonu v Novém Hrozenkově 

24. 7. pá 10.00 Čtení z Bible ke svátku sv. Jakuba apoštola 

    

27.7. po 9.30 Vaření – domácí koláč 

28.7. út 10.00 Příprava na Mši sv. – pečení 

29. 7. st  Mše sv.u kapličky v Lušové, slouží P. Ján Rušin,SVD 

30. 7. čt 10.00 Společenské zábavné hry 

31. 7. pá 10.00 Tvořivá dílnička – herbář 
 

 

 

Změny v programu jsou vyhrazeny podle domluvy uživatelů.  
K uživatelům přistupujeme vždy individuálně, pokud nechtějí, nemají  

povinnost se programu účastnit, mohou si například poležet,  
odpočívat, nebo se věnovat činnosti, která je baví. 
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Program Denního stacionáře Slunečnice – srpen 
 

3. 8. po 9.30 procvičujeme paměť – slovní hrátky 

4. 8. út 10.00 muzikoterapie 

5. 8. st 10.00 bohoslužba slova 
 

6. 8. čt 9.30 výlet na Kohútku – na něco dobrého 

7. 8. pá 9.30 rébusy + pranostiky 
   

 

10. 8. po 9.30 pečení – domácí štrůdl 

11. 8. út 9.30 stolní hry 

12. 8. st 10.00 bohoslužba slova 

13. 8. čt 10.00 Hra – Bingo 

14. 8. pá 10.00 přednáška na téma Nanebevzetí Panny Marie 
   

 

17. 8. po 10.00 cvičení na protažení těla 

18. 8. út 10.00 poslech letní hudby, zpěv 

19. 8. st 10.00 modlitba sv. Růžence 

20. 8. čt 9.30 výlet ke zvonici – Soláň 

21. 8. pá 9.30 malování – malujeme souseda 
   

 

24.8. po 10.00 pečení- mřížkový koláč 

25.8. út 10.00 luštění křížovky, sudoku 

26. 8. st 10.00 biblická hodina 

27. 8. čt 10.00 vzpomínáme na školu,spolužáky,vysvědčen 

28. 8. pá 9.30 ukončení prázdnin – opékačka 
   

 

31. 8. po 9.30 hry v kruhu 

 

 

Změny v programu jsou vyhrazeny podle domluvy uživatelů.  
K uživatelům přistupujeme vždy individuálně, pokud nechtějí, nemají  

povinnost se programu účastnit, mohou si například poležet,  
odpočívat, nebo se věnovat činnosti, která je baví. 
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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 počátkem září 2020.  

Není-li uvedeno jinak, pochází fotografie z archívu CHNH  

                                                                        

                                                                                    Charitní listy – vydavatel Charita Nový Hrozenkov, 
                                                                                                                          756 04 Nový Hrozenkov 124,  
                                                                                                                                          www.nhrozenkov.charita.cz 
                                                                                              Zpracovala Judita Grycmanová, náklad 350 ks. 

 

mailto:reditel@nhrozenkov.charita.cz
http://www.nhrozenkov.charita.cz/
http://www.nhrozenkov.caritas.cz/
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NAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE 

 

 

Ve středu 15. ČERVENCE se uskuteční setkání seniorů. 

Vše se odehraje v Novém Hrozenkově.  

V 15.00 budou mít klienti možnost jít ke svátosti smíření,  

v 15.30 bude mše sv. v kostele sv. Jana Křtitele. 

Poté se přesuneme do nových prostor  

v N. Hrozenkově č. 504. 

 

 

 

29. ČERVENCE v 10.00 u kapličky v údolí Lušová  

přislíbil mši sv. P. Ján Rušin.  

Přijďte ji oslavit s námi. 

 

 

 

16. ZÁŘÍ 2020 Slavnostní žehnání  

zrekonstruovaného Zázemí terénních služeb. 

Bližší informace budou včas zveřejněny.  

Moc se na vás těšíme a doufáme, že už nepřijde nic,  

co by nás nutilo tuto akci opět odložit. 


