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Druhou květnovou neděli se po celém světě slavil Den matek. „Protože v neděli
mají všechny maminky svátek, tak my z charity máme pro Vás kytičku,“ to byly
nejčastější slova charitních pečovatelek při rozvážení pátečních obědů seniorkám.
Květinky se rozdávaly od Hovězí až po Velké Karlovice, všude tam, kde charita
zajíždí a poskytuje služby.
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Rozváželi jsme kytičky maminkám
Byla to malá pozornost na oslavu jejich krásného a zaslouženého svátku. Květiny
darovaly květinářství na Hornovsacku a ve Vsetíně.
V pátek 10. května 2019 jsme rozvážely kytičky našim klientkám, maminkám.
Druhou květnovou neděli se totiž po celém světě slavil Den matek. „Protože
v neděli mají všechny maminky svátek, tak my z charity máme pro Vás kytičku,“
to byly nejčastější páteční slova charitních pečovatelek při rozvážení obědů
seniorkám. Květinky se rozdávaly od Hovězí až po Velké Karlovice, všude tam, kde
charita zajíždí a poskytuje služby. Usměvavé tváře, někdy slzičky dojetí, moment
překvapení, vzpomínky, ale především upřímná radost z „obyčejného“ karafiátu.
To byly nejčastější reakce klientek na kytičku darovanou k svátku matek.
Někdy se stává, že přestože máte nápad či myšlenku, nemůžete své cíle dotáhnout
do konce bez pomoci druhých. To platí i v tomto případě. Rozzářené úsměvy na
tvářích maminek by nebyly, kdyby hrozenkovské charitě nepomohli jiní. Jíní lidé,
jiné subjekty. Děkujeme za pomoc květinářstvím: Dajmix a Speciál ve Vsetíně,
Flodet v Hovězí, v Halenkově květinářství paní Krystyníkové, v Karolince paní
Šulákové a ve Velkých Karlovicích květinkám od paní Jurečkové. Bez sponzorství
zmíněných firem bychom maminky nemohli obdarovat.
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Jiří Helán roztančil publikum
a předal květiny k svátku matek
Druhou neděli v květnu (tj. 12. května 2019) se v Lidovém domě v Novém
Hrozenkově konal koncert ke Dni matek. Vystoupil na něm zpěvák Moravanky Jiří
Helán s kapelou.
Počasí, které vládlo druhé květnové neděli, nebylo zrovna vlídné. Od rána pršelo
a byla zima. Kdysi se pro to na Valašsku používalo rčení, že „ani psa by ven
nevyhnal“. V takový čas je možná lépe být doma v teple. V sále hrozenkovského
Lidového domu bylo ale rušno. Vrcholily přípravy na koncert Jiřího Helána. Věnován
byl všem maminkám.
S patnáctou hodinou se ve dveřích sálu objevil charismatický muž s úsměvem na
tváři. Byl to Jiří Helán. Přivítal se s každým, koho v sále potkal. S elánem začal
organizátorům předávat svůj scénář vystoupení. Z původních devadesáti minut
koncertu nabídl písně zahrnuté do tříhodinového bloku, poslechovou část, taneční
a rozhodl se, že sám bude předávat růže maminkám.

V šestnáct hodin se v sále lehce provoněném květy šeříku sešlo na sedmdesát
maminek a babiček s manžely, partnery či v doprovodu kamarádek. Z počátku
s prvními tóny skladeb panoval trochu ostych, ale pak se publikum rozjelo. Zpívalo
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se, tančilo se a vytvořila se asi dvaceti členná skupina aktivních tanečníků. „Já se
za sebe úplně stydím, jak jsem se odvázala a tančila,“ říkala při odchodu z koncertu
dvaaosmdesátiletá paní z Nového Hrozenkova. A hned dodala: „Mně se to ale tak
líbilo. Pozvěte pana Helána znovu“. I ostatní reakce žen byly příjemné. Líbilo se,
bylo vidět nadšení a spokojenost….
Velké poděkování patří Radku Zapalačovi za bezplatný pronájem prostor Lidového
domu.

Na charitní Lávce to vonělo bezovým květem
Klienti sociální rehabilitace Lávka vyráběli pravý domácí bezový sirup.
Téměř celý týden (tj. 3. -6. června 2019) to na charitní Lávce vonělo. Vůně se nesla
nejen místností, ale stačilo jen otevřít dveře, a provoněná byla i vedlejší ordinace
lékaře. Za příjemné aroma mohly květy jednoho z nejznámějších léčivých keřů, a to
černého bezu.“ Rozhodly jsme se, že zkusíme s klienty připravit sirup z černého
bezu. Má léčivé účinky a je výborný i na osvěžení v horkých dnech. V rámci procházky jsme nasbírali květy bezu, podle receptu naložili a ve čtvrtek léčivý nápoj
scedili a nalili do lahví,“ vypráví pracovnice hrozenkovské charity Andrea Ondráčková a Barbora Krutilková.
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S nápadem, jak nazdobit obyčejnou láhev od vína a povýšit ji na „originální“ charitní,
přišla Andrea. „Představu jsem měla, ale do reálné podoby mi s ním pomohl až náš
klient třiadvacetiletý František,“ vysvětluje a už teď přemýšlí, co se na Lávce bude
vařit nebo vyrábět příště. „Snažíme se, abychom aktivity s klienty kombinovaly.
V úterý většinou chodíme na procházky, do přírody, a ve čtvrtek něco vaříme nebo
pečeme,“ dodává Andrea.
Posláním sociální rehabilitace Lávka je pomáhat uživatelům naučit se trvale žít se
svým zdravotním omezením či jinými obtížemi a v praktickém životě překonávat
některé nepříznivé dopady omezení a tím zůstat v místě, které si vybrali pro svůj
život a v kruhu osob, v rámci kterého svůj život chtějí prožít. Jde tak především
o nácvik aktivit směřujících k dosažení lepší samostatnosti a soběstačnosti. Příští
aktivitou na Lávce zaměřenou na domácí vaření bude pudink či výroba džemu
z jahod.

Charita ČR: Zdravotní pojišťovny ohrožují domácí péči
Představte si, že si u vás někdo objedná práci. Vy ji odvedete kvalitně, včas a v plném rozsahu. Vyúčtujete ji – a poté se dozvíte, že dostanete zaplacené jenom tři
čtvrtiny. Připadá vám to správné a spravedlivé? Přesně takhle se totiž chovají už
mnoho let zdravotní pojišťovny k Charitě Česká republika a dalším poskytovatelům
domácí zdravotní péče. Říkají tomu regulace. A kvůli tomuto přístupu je nyní domácí péče ohrožena. I proto oznamujeme pokračování stávkové pohotovosti a za
podpory odborů vyzýváme zdravotní pojišťovny k okamžitému řešení situace.
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Poskytování zdravotní péče doma je trend, který umožňuje pacientům zůstávat
i přes jejich obtíže doma, s jejich blízkými. Často až do konce života. Charita začala
s touto formou péče jako s experimentem společně s Ministerstvem zdravotnictví
krátce po sametové revoluci, v roce 1991. Osvědčila se ve všech ohledech: pro
rodiny pacientů, které se o své blízké chtějí starat, je to nenahraditelná pomoc.
Pro stát a zdravotní pojišťovny jde zase ve srovnání s pobytem v nemocnici nebo
v některém z lůžkových zařízení dlouhodobé péče o nejlevnější variantu. A právě
tato forma služeb je teď v ohrožení kvůli zdravotním pojišťovnám, které ji oproti
nemocnicím znevýhodňují. V extrémním případě hrozí až její likvidace. Pojišťovny
totiž proplácejí jen část výkonů, které zdravotníci z Charity provedou. Stávková pohotovost, do níž se vedle Charity Česká republika zapojily i Asociace domácí péče,
Česká asociace sester – sekce domácí péče a odborná společnost Gratia Futurum
913, trvá už od srpna 2018. S ministrem zdravotnictví i zástupci zdravotních pojišťoven jsme za poslední rok absolvovali 7 jednání, avšak žádný z našich požadavků
zatím nebyl splněn.

Nízké platy sester

„Pro zdravotní pojišťovny jde o směšné částky – domácí zdravotní péče činí necelé jedno procento výdajů zdravotního pojištění. Ale nám jde o existenci. Už skoro
rok požadujeme, aby našim sestřičkám byly doplaceny peníze, o které přišly v posledních dvou letech kvůli nespravedlivým regulacím. Celkově je to téměř třcie milionů. V současné chvíli přicházejí od zdravotních pojišťoven konečná vyúčtování
za loňský rok – a opět je zřejmé, že nebyl vyslyšen ani náš nejmenší požadavek,
aby výše regulací nesnížila konečnou cenu bodu pod jednu korunu,“ udává zdravotní koordinátorka Charity Česká republika Ludmila Kučerová. A dodává, že naši
stávkovou pohotovost podporuje i Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče
ČR a považuje ji za oprávněnou.
Nespravedlivě regulovaný systém úhrad domácí zdravotní péče tak stahuje mzdu
zdravotní sestřičky, která zdravotní úkony u pacientů provádí a jejíž práce má být
placena právě z úhrad zdravotní pojišťovny, hluboko pod celostátní průměr platu
sester. Ale nejen to – do chronické tíživé finanční situace se tím dostávají také organizace, které tuto domácí zdravotní péči poskytují.
„My si pacienty nevybíráme, proto máme často ty nejtěžší případy, k nimž je třeba
jezdit několikrát denně. A neurčujeme si ani, které výkony máme provést: stanovuje je pacientův ošetřující lékař a zákon nás zavazuje, abychom je provedli,“ uvádí
ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo. Potíž pak nastává, když zdravotní
pojišťovny zaplatí jen část provedených výkonů. Na poskytovatele totiž zdravotní
pojišťovny uplatňují tzv. regulaci, která výslednou výši vyplacených peněz sníží.
Regulace může fungovat u výkonů lékařů, kteří si jejich počet určují sami, a pojišťovny tak regulací brání případnému zneužívání. Regulovat ovšem indikované,
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tedy lékařem stanovené výkony sestrám domácí zdravotní péče je nesmyslné
a nespravedlivé.
Zmíněná cena bodu, jímž se přepočítávají odvedené výkony, je dalším z podstatných témat. Odvíjejí se od ní mzdy zdravotních sester v domácí péči a rovněž ovlivňuje proplácené náklady na zdravotnický materiál potřebný k ošetření. Jenomže
zatímco za posledních 11 let se vše zdražilo, cena jednoho bodu se naopak snížila
– z 1,11 Kč na dnešních 1,05 Kč. Neodráží tak ani reálnou hodnotu lidské práce,
ani cenu zdravotnického materiálu nutného pro daný výkon.

Červená mašle

I proto jsme v srpnu 2018 vstoupili do stávkové pohotovosti. Víc udělat nemůžeme
– nemůžeme opustit naše pacienty a vstoupit do faktické stávky, byť na jediný den.
Ani nechceme, protože nebojujeme s našimi pacienty, ale za ně. A odbory jsou na
naší straně. „Plně podporujeme stávkovou pohotovost a požadavky sester domácí
péče. Současná situace je tristní. Sestry, které v terénu odvádějí kvalitní, potřebnou a nenahraditelnou zdravotní péči, jsou finančně podhodnocené, společensky
nedoceněné a svými mzdami sponzorují a zachraňují systém. Bez nich by mnozí
pacienti skončili v nemocnicích, což je pro ně složitější, navíc nemocniční péče je
dražší. Není ovšem možné, aby sestry, které do svého povolání – či spíše poslání
– dávají samy sebe, byly dál zneužívány. Opakovaně varujeme, že celý systém
zdravotnictví je před kolapsem.
Není za pět minut dvanáct, ale pět minut po dvanácté. Kvalitní a dostupné zdravotnictví se bez peněz udržet nedá,“ uvádí Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Proto nyní pozvedáme svůj hlas a doplňujeme jej symbolickou červenou mašlí,
kterou si připínáme. Mašlí, která znamená, že jsme svázáni s lidmi, jimž svou péči
poskytujeme. Mašlí, která připomíná srdce.
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Červenou, jako láska i jako krev. I jako červená linie, kterou už jsme překročili.
Mašlí, která symbolizuje i to, že při své práci máme svázané ruce.

Prohlášení Charity Česká republika, Asociace domácí péče
a České asociace sester – sekce domácí péče
 Pracujeme ve prospěch společnosti, ve prospěch země, v níž žijeme,
a jejích občanů.
 Bojujeme za sebe, za důstojné mzdy zdravotních sester v domácí péči.
Za to, aby za stejnou nebo ještě těžší práci měly stejně jako sestry
v nemocnici. Zatímco jim se mzdy zvyšovaly, nám ne.
 Bojujeme za své pacienty, kteří jen díky nám mohou zůstat doma
a nemusejí odcházet do nemocnice.
 Požadujeme spravedlnost. Našim cílem je správné fungování domácích
zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění, tudíž dostupných
pro všechny, kdo si zdravotní pojištění celý život platili.
 A bojíme se. Bojíme se o zemi, v níž opět domácí zdravotní péči hrozí
zánik. V níž by se prováděly jen úkony, které se někomu vyplatí. Kde by
i nejzákladnější zdravotnické služby byly poskytovány jen jako byznys
(a proto by nebyly dostupné pro všechny).
 Nechceme se vrátit do totalitních 80. let, kdy lidé s hendikepem žili
v ústavech a kdy bylo normální umírat v nemocnici za plentou.
Další informace najdete na www.charita.cz/stavkova-pohotovost.
Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálních
a zdravotních služeb v České republice. Pomáhá rodinám, ženám, mužům i dětem
bez ohledu na jejich věk, víru nebo zemi původu. V oblasti domácí zdravotní
péče, u jejíhož zrodu v roce 1991 stála, poskytuje jejích 836 sester pomoc 37 400
klientům ročně.

U3 VYDÁ ZA TŘI
Kdo neví, ať se dozví, kdo nevyzkoušel, ať vyzkouší! Co a koho?
Naši úklidovou firmu. Jsme tady už pátým rokem.
A jsme dobří!!! Máte pocit, že se příliš vychloubáme?
Zeptejte se lidí z okolí, kteří s námi mají zkušenosti! Už jich tu pár je…

TELEFON: 739 507 121
8

CHARITNÍ LISTY

květen, červen 2019

Navštívili jsme poutní místa
na Svatém Hostýnku a Turzovce
Po dlouhé zimě jsme opět vyjeli naším autobusem na poutě k Panně Marii.
V březnu jsme navštívili Sv. Hostýn a v dubnu jsme se vypravili kousek za hranice
– na Turzovku. Na obou poutích bylo krásně, příjemně a mile. Mohli jsme Panně
Marii poděkovat a poprosit o její pomoc a přímluvu. Jedna paní na zpáteční cestě
prohlásila:„Z obyčejného dne se stal den sváteční, vezu si ten sváteční pocit domů
v srdci.“
Na Turzovce jsme tentokrát nenavštívili jen nádherný kostel a vodní prameny, ale
zastavili jsme se i v „malém Kuvajtu“, jak místo pojmenoval náš řidič Mirek. V obci
Korna jsme našli jeden z jejich sedmi divů - ropný pramen. Je to doposud aktivní
přírodní povrchový vývěr ropy. O tom, že se tam pramen nachází už dlouho, svědčí
pověst ze 17. století. Ta vypráví, že u Turzovky vyvěrala „černá voda“, kterou chodili pít čerti. My jsme si raději domů dovezli turzovskou vodu.

Marie Fedorová, pastorační asistentka
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Poradna svaté Rity – tentokrát na téma
výživné mezi manžely
Úpravu institutu výživného mezi manžely jsme mohli dříve nalézt v zákoně o rodině zákon č. 94/1997 Sb., o rodině. V současně je právní úprava obsažena v rámci občanského zákoníku - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„občanský zákoník“), a to konkrétně v ustanovení § 697 občanského zákoníku.
Pokud se se týká vyživovací povinnosti mezi manžely, tak tito mají ze zákona právo na
stejnou hmotnou a kulturní úroveň, konkrétně na stejnou hmotnou a kulturní úroveň, jak
je uvedeno v ustanovení 697 odst. 1 občanského zákoníku, které stanoví, že: „Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost v rozsahu, který oběma zajišťuje zásadně
stejnou hmotnou a kulturní úroveň. Vyživovací povinnost mezi manžely předchází
vyživovací povinnosti dítěte a rodičů.“
Předpokladem pro formální uplatnění vyživovací povinnosti mezi manžely je situace,
kdy jeden z manželů není schopen zajišťovat své potřeby, nebo situace, kdy sice oba
manželé jsou schopni zajišťovat své potřeby, ale v rozdílné míře.
Pojem výživné neznamená pouze zajištění stravy pro druhého manžela. Tento pojem
zahrnuje i zabezpečení ošacení, zdravotní péče, kulturního či sportovního vyžití, jakož
i bydlení druhého manžela.
Samozřejmě v rámci výživného mezi manžely nejde vždy jen o případ, kdy má manžel
vyživovací povinnost ke své manželce, což se však v dnešní době objevuje nejvíce,
protože ať chceme nebo ne, i když v dnešní době existuje mnoho soběstačných,
a i více výdělečných žen, pořád převládají s vyššími výdělky muži. Důvodem je jednak
skutečnost, že ženy dosahují na stejných pracovních pozicích menších výdělků, ale
hlavním důvodem je skutečnost, že v převážně většině případů ženy pečují o děti a tím
pádem nemohou po dobu mateřské a rodičovské dovolené vykonávat, alespoň ne ve
větší míře, aktivní výdělečnou činnost. Vyživovací povinnost může být ovšem i ze strany
manželky vůči svému manželovi.
A na kolik má druhý z manželů nárok? Je
to jednoduché, manželé, dokud trvá jejich
manželský svazek, mají nárok každý na
jednu polovinu finančních prostředků, které
každý měsíc přibydou do jejich pomyslného
společného rodinného balíku. Tato jedna
polovina se stanovuje následovně. Z výdělku,
kterého oba manželé dosáhnou za příslušný
kalendářní měsíc, je nejprve třeba odečíst
nutné výdaje v podobě bydlení aj. Na zbývající
peníze mají manželé k pokrytí svých potřeb
nárok rovným dílem.
Žaloba na určení výživného manžela se
podává formou žalobního návrhu u místem
příslušného okresního soud.
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Poradna sv. Rity:
Vsetínská 71, 756 05 Karolinka
(budova zdravotního střediska - přízemí),
telefon: 728 324 494.
Ve dnech: pondělí 8:00-13:00 hod.,
středa 13:00-17:00 hod. a čtvrtek terén
(mimo poradnu) 10:00-12:00 hod.
SLUŽBA JE BEZPLATNÁ !
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Co se událo v květnu ve stacionáři....

Mezi klienty denního stacionáře Slunečnice zavítaly děti z halenkovské mateřské
školy. Převlekly se za broučky, včelky, vosičky, čmeláčky a předvedly krásné
slunečně zaměřené pásmo. Moc děkujeme :-), bylo to nádherné.

Prvního května jsme postavili na zahradě Charity v Halenkově tradiční «májku».
A to i přesto, že venku pršelo a byla zima.

Zveme seniory na další setkání
Charita Nový Hrozenkov Vás srdečně zve na setkání seniorů. Uskuteční se
ve středu 26. června 2019 v 15:30 v Kostele Proměnění Páně ve Zděchově.
Po bohoslužbě bude připraveno posezení na místní faře.
Odvozy a doprovod Vám zajistí pracovnice charitní pečovatelské služby.
V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle 730 189 844.
12
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Charita Nový Hrozenkov představila veletrh
neziskových organizací
V pondělí 8. dubna 2019 se v Novém Hrozenkově konal veletrh neziskových
organizací. Nejen dospělým, ale také školákům, se na něm prezentovalo dvanáct
subjektů ze sociální oblasti, jež v regionu Hornovsacka poskytují služby seniorům
či lidem s hendikepem. Jednalo se o první podobnou akci v historii hrozenkovské
charity.

Návštěvníci veletrhu mohli získat přehledné informace o činnosti jednotlivých služeb, které mohou člověku, v případě nečekaných životních situací, pomoci. Školáci
si současně mohli zkusit, jak se žije lidem s různým postižením nebo seniorům odkázaným na pomoc druhých. „Bylo to hrozně obtížné vytlačit kamarádku sedící na
vozíčku do autobusu, i když bezbariérového. Při vystupování nám už musel pomoci
odborně vyškolený asistent. Nezvládla bych to. Je to moc smutné a omezující,“
popisuje dojmy Anička z hrozenkovské základní školy. Obtížnou pro děti byla také
simulace zrakových vad, kdy si musely zavázat oči a s bílou hůlkou se dopravit do
určitého místa. Dobrou náladu na veletrh přivezla pětice asistenčních psů.
Jejich terapeuté vysvětlovali a názorně předváděli léčebný kontakt psa a člověka.
Organizací, které se na veletrhu představily, bylo celkem dvanáct: Naděje Vsetín,
Psí pohlazení, Centrum pro dětský sluch Tamtam, Vzdělávací a komunitní centrum
Integra, Dětské centrum Zlín, Iskérka, Auxilium, Adorea Dobrovolnické centrum
Vsetín, Středisko rané péče Olomouc, Diakonie české církve evangelické, Charita
Vsetín a Charita Nový Hrozenkov.
13
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Veletrh neziskových organizací
začal v deset hodin dopoledne
za přítomnosti starostky městyse
Nový Hrozenkov Stanislavy Špruncové, místostarostky města Vsetín
Simony Hlaváčové a ředitelky
Charity Nový Hrozenkov Danuše
Martinkové. V sedmnáct hodin na
něj navázala talk show známého
lanškrounského děkana Zbigniewa Czendlika. „Děkuji všem organizacím, které se na veletrhu
podílely a moc si vážím každého
zaměstnance v této oblasti a jeho
práce,“ vyslovila slova uznání místostarostka města Vsetína.

Ohlédnutí za veletrhem neziskových organizací
objektivem fotografa Josefa Vrážela
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Pomoc srdcem a porozuměním
+ u vás doma i u nás
+ 365 dnů v roce
+ služby od A do Z

STŘEDISKO HALENKOV
Tel. 571 451 548
756 03 Halenkov 191
• Ředitelka organizace
• Denní stacionář Slunečnice
• Odlehčovací služba
• Pastorační asistence

Tel.: 606 771 510
Tel.: 739 507 126
Tel.: 603 717 454
Tel.: 605 779 129

STŘEDISKO NOVÝ HROZENKOV
756 04 Nový Hrozenkov 124
• Dům pokojného stáří
• Sociální pracovnice

Tel.: 571 429 676

STŘEDISKO KAROLINKA
756 05, Nábřežní 175
• Charitní pečovatelská služba, Osobní asistence
• Domácí zdravotní péče, Domácí hospicová péče
• LÁVKA – sociální rehabilitace
• Sociální doprava (soc. autobus, minibus, soc. auto)
• Sociální poradenství
• Aktivity pro rodinné pečující
• Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek
• U3 – úklidová firma
• Fundraising
• Public relations

Tel.: 571 410 087

Tel.: 603 717 454
Tel.: 734 435 459

Tel.: 728 324 457
Tel.: 737 572 190
Tel.: 733 685 408
Tel.: 734 875 592
Tel.: 728 324 494
Tel.: 604 211 679
Tel.: 730 190 401
Tel.: 739 507 121
Tel.: 604 211 679
Tel.: 734 685 464

Naše služby můžete finančně podpořit. Děkujeme vám!
číslo bankovního účtu: 627344851/0100
reditel@nhrozenkov.charita.cz
www.nhrozenkov.charita.cz
Charitní listy – vydavatel Charita Nový Hrozenkov,
756 04 Nový Hrozenkov 124,
www.nhrozenkov.charita.cz
Zpracovala Ludmila Brousilová, náklad 350 ks.

Příští charitní listy vyjdou jako dvojčíslo na konci července 2019.

