
Charita Svaté rodiny

Nový Hrozenkov 



Jak to začalo

 -

1992 – vznik pod Českou katolickou charitou

1993 – udělení právní subjektivity, součást 
Arcidiecézní charity Olomouc

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba



Historie Organizace a služby
Obce, kde Charita působí

- Nový Hrozenkov
- Velké Karlovice

- Halenkov
- Karolinka

- Hovězí
- Huslenky
- Zděchov



Historie Organizace a služby

- Mezník - rok 1998  zakoupení starého domu. 
- 1999 - bylo rozhodnuto, že se organizace dál 
zaměří na péči o seniory a to především 
v domácím prostředí. ( leden 2001 - dokument 
„Jak neztratit domov ani ve stáří.- scénář a 
režie L. Václavová pod ČT.



Stavba našeho „Domečku“



Stavba našeho „Domečku“



Historie Organizace a služby

2002 - služba Osobní asistence

2003 - otevřen Dům pokojného stáří a 

zároveň Denní stacionář Slunečnice,

2006 - převzetí krajské peč. sl. , počet 

seniorů v terénu se zvýšil ze 150 na 250. 



Historie Organizace a služby

- 2008, - otevřen druhý malý domov 
s rozšířeným denním stacionářem a 
odlehčovací službou pro seniory. 

- Odlehčovací službu  - dva typy,. 



Víceúčelový charitní dům a Denní stacionář
Slunečnice



AKTIVITY

- Doprovodné akce - např. „setkávání
z terénu“, „zájezdy na poutní místa“, 
„základní sociální poradenství“. 

- Nedílnou součástí je i půjčování
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, 

- V nedávné době si svou oblibu našlo také
„setkávání pro pečující“.



AKTIVITY



AKTIVITY



Pohraniční oblast Valašska
- specifická oblast

- území 24 000 ha,

-počet obyvatel 15 700

-sedm obcí s mnoha údolími, např. obec  -
Huslenky má 11 a pečovatelka zde denně najede 
80 km, obec VK – srovnání se starou Vídní

- denně dovážíme obědy 175 uživatelům pěti auty, 
po dobu tří hodin. 



Pohraniční oblast Valašska



Pohraniční oblast Valašska



Co se nám daří

 Odměnou pak pro nás je jejich spokojenost, to, že ve 
většině případů mohou dožít tam, kde jsou zvyklí. 
Služby poskytujeme od 6 do 21 hodin, sobota, 
neděle, Štědrý den a svátky nejsou výjimkou. 

 Na sociální služby v terénu navazuje ošetřovatelská
služba se stejnou pracovní dobou. Více jak rok již u 
nás také nabízíme služby sociální rehabilitace a 
mobilního hospicu „DOMA“. 



Snažíme se tak pro seniory v naší
oblasti vytvořit komplexní nabídku 

služeb.  

usilujeme o to, jak neztratit 
domov ani ve stáří…



CHARITA SVATÉ RODIMY NOVÝ 
HROZENKOV

Děkuji Vám za pozornost

Danuše Martinková, 
ředitelka
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