PODĚKOVÁNÍ
Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov chce tímto poděkovat všem, kteří poskytují dotace, granty a dary
na zajištění poskytování sociálních služeb seniorům v oblasti pohraničního regionu Valašska.
Děkujeme MPSV, Zlínskému kraji, obcím oblasti, především Novému Hrozenkovu a Velkým Karlovicím,
firmám Indet Safety Systems a.s. Vsetín, AUSTIN DETONATOR s.r.o. Jasenice - Vsetín, Consi v.o.s.
Vsetín, Sweet Gracia s.r.o. Vsetín, Pila Jochec Nový Hrozenkov, Městské lázně Vsetín, Papírnictví Olšák,
Zamet spol. s r.o. Huslenky, WOCO STV Vsetín a jednotlivcům - PharmDr. Hana Ptáčková, ELEKTRO
pana Josefa Černoty, Ing. Antonín Bretšnajdr a dalším.

Využití výtěžku Tříkrálové sbírky v roce 2012
Výtěžek celkem
Humanitární účely u nás i v zahraničí
Krizový a nouzový fond Arcidiecézní charity Olomouc
Využití prostředků Charitou Nový Hrozenkov:

527 990,10 Kč
184 796,53 Kč
36 959,31 Kč
306 234,25 Kč

Úprava pozemku u Víceúčelového charitního domu Halenkov
(dlažba, zeleň, příjezdová cesta)
Altán pro Víceúčelový charitní dům na Halenkově
Přímá pomoc
Dofinancování velmi nízkých dotací na provoz odlehčovací služby
(přechodného pobytu)

42 000,00Kč
55 000,00 Kč
56 000,00 Kč
156 000,00 Kč

Za dary do pokladniček „Tří králů“ ještě jednou mnohokrát děkujeme.

Záměr na rok 2013
Vážení přátelé,
rok 2012 byl rokem 20. výročí založení naší organizace – Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov.
Za dobu 20 let se podařilo vybudovat zázemí pro poskytování terénních služeb, mezi které patří
Charitní pečovatelská a Charitní ošetřovatelská služba a Osobní asistence. Ambulantní služby
zastupuje Denní stacionář Slunečnice a pobytové Dům pokojného stáří v Novém Hrozenkově a
odlehčovací služba (přechodný pobyt) ve Víceúčelovém charitním domě na Halenkově. Celkem je
prostřednictvím těchto služeb zajištěna pomoc přibližně 300 klientům, převážně seniorům, na území
sedmi obcí o rozloze 24 000 ha. Tuto péči poskytuje 68 zaměstnanců.
Věřím, že i v této době, kdy často nevíme, zda nám finanční prostředky umožní zajistit služby do
konce roku, se Charitě podaří všechny služby udržet.
Možná takovým dobrým důvodem je fakt, že nám byl letos schválen grant z fondu Švýcarsko českého partnerství na obnovení vozového parku již nevyhovujících starých služebních aut, která jsou
pro zajištění zvlášť terénních služeb moc důležitá. Z grantu budou zakoupena také polohovací lůžka a
invalidní vozíky. Abychom projekt mohli uskutečnit je nutné vložit část vlastních prostředků, o které
bychom chtěli požádat Vás u příležitosti letošní Tříkrálové sbírky.
Dalším záměrem zůstává, tak jako již řadu let, pomoc těm, kteří se ocitnou v nenadálé kritické situaci
a budou potřebovat pomoc. V loňském roce se podařilo alespoň částečně překlenout těžké období
ve čtyřech rodinách.
Na závěr roku jsme pak ještě získali finanční prostředky na pomoc postižené rodině přímo z krizového
fondu, který je pro tyto účely zřízen na Arcidiecézní charitě v Olomouci. .

Za Charitu Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Ing. Danuše Martinková, ředitelka

Lásku, pohodu a spokojenost o Vánocích
i po celý rok 2013
Vám přejí zaměstnanci
Charity Nový Hrozenkov

