CHARITA NOVÝ HROZENKOV NA POČÁTKU ROKU 2009
Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a
proto bychom vás rádi o těchto změnách informovali, případně touto cestou
nabídli naše služby těm, kteří o nich doposud nevědí.
V krátkosti o jednotlivých sociálních službách, tak jak jsou registrovány dle
zákona č. 108/2006 o sociálních službách, na Krajském úřadě Zlínského kraje.
V první řadě se jedná o Charitní pečovatelskou službu, která zajišťuje péči
seniorům v jejich domácím prostředí. Někteří využívají službu ojediněle, jiní
pravidelně a často je také péče rozložena i na několik návštěv v průběhu dne.
Jde především o to, jak si to konkrétní uživatel přeje. Tímto způsobem pomoci
může zůstat senior ve svém domácím prostředí co nejdéle. V průběhu jednoho
měsíce najedou pečovatelky, při poskytování služby na území 26 000 ha ( území
sedmi obcí od Hovězí po Velké Karlovice), více jak 10 000 km. Služba je
poskytována od 6.00 do 21.00 hodin., v pracovní den, o sobotách , nedělích a
také ve svátek.
Dalšími sociálními službami, které navazují na pečovatelskou službu je osobní
asistence a denní stacionář pro seniory. V obou případech je stále umožněno
zůstat uživateli této služby více-méně v domácím prostředí. Při osobní asistenci
přichází osobní asistent přímo do domácnosti na delší časové období a pomáhá
vlastně se vším, co klient potřebuje a co by rád dělal, kdyby např. mohl sám
chodit. Osobní asistence může být poskytována 24 hodin denně.
Do denního stacionáře mohou zájemci přicházet na celodenní pobyt ze
kterého se odpoledne, či navečer vrací zpět domů. Dovoz i odvoz podle potřeby
zajišťují i pracovnice stacionáře. K dispozici je stálý týdenní program, z něj si
mohou senioři vybrat podle zájmu. Mimo to jsou zvlášť zajišťovány ještě
zajímavé akce v průběhu celého měsíce, na které se mohou přihlásit i senioři,
kteří denní stacionář nenavštěvují ( nejsou zde zapsáni). Jedná se o zajímavé
přednášky, promítání, výlety apod. Program bývá vždy uveden v Charitních
listech, které vychází na počátku každého měsíce, zvlášť jsou distribuovány
malé letáčky přímo klientům pečovatelské služby a samozřejmě je program
vyvěšen na webových stránkách Charity NH. Zájemci se na tyto akce mohou
přihlásit telefonicky, případně přes pečovatelky Charitní pečovatelské služby.
A co je nového okolo stacionáře od loňského roku: tak především se denní
stacionář přemístil do nových prostor Víceúčelového charitního domu na
Halenkově, kde má k dispozici tři místnosti ( pro aktivity i odpočinek),
kuchyňku a kancelář. A provozní doba je od ledna rozšířená až do 18 hodin.
Je to výhodné především pro seniory, kteří žijí sami a mají rádi společnost a pak

také pro ty, kteří jsou v péči svých příbuzných a ti často musí zůstat
v zaměstnání i do večerních hodin. Denně může stacionář navštívit 18 klientů,
prozatím jsou ještě volná místa.
Posledními sociálními službami, které charita poskytuje, jsou služby pobytové
a opět to není jen stálý pobyt, ale i přechodný ( správně dle zákona –
odlehčovací).
Přechodný je určen pro seniory, kteří jsou v péči svých příbuzných. Pro ně je
často tato služba vyčerpávající a potřebují si také odpočinout. Proto si
domlouvají již dlouho dopředu pobyt pro své nemocné v rozmezí od jednoho
týdne až do jednoho měsíce. Přechodný pobyt pak také využívají na zimní
období staří lidé z dalekých údolí a kopců, aby nemuseli být v zimním období na
samotách, kde je často v tuto dobu špatná dostupnost. Tento pobyt je v současné
době převážně zajišťován v novém Víceúčelovém charitním domě na
Halenkově, který byl po rekonstrukci otevřen 26. 9. 2008. V současné době je
ubytovací kapacita obou domů 22 lůžek. Na Domě pokojného stáří v Novém
Hrozenkově 16 a na Halenkově 6 ( jedno patro). Dům pokojného stáří získal
v květnu loňského roku významné ocenění v celostátní soutěži „Cena kvality
v sociálních službách“, jednalo se o 1. místo.
Všechny naše služby jsou určeny pro seniory naší oblasti, od Hovězí po
Velké Karlovice. Více informací najdete na stránkách charity:
www.nhrozenkov.charita.cz .
Služby zajišťuje v současné době 57 zaměstnanců.
Danuše Martinková

