
     STRÁNKA FARNÍ CHARITY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Humanitární sbírka:

V úterý 21.5.2013 od 12,00 do 17,00 hodin u fary na Masarykově náměstí v Říčanech pořádáme
Humanitární sbírku. Jako obvykle můžete přinést oblečení, lůžkoviny, látky, ručníky, utěrky, deky,
péřové přikrývky, polštáře, spacáky, záclony, hračky, hygienické a toaletní potřeby, prací a čistící
prostředky, školní i sportovní potřeby. Za každou krabici nebo pytel uvítáme 10,- Kč. 
Děkujeme za Vaši pomoc.

Projekt Charitní kasička:

1. Březen a duben - peníze pro Charitní domov (CHD) pro seniory v Mukařově – k 30.4.
2013 bylo ukončeno vybírání peněz pro CHD.  Celkem bylo vybráno 5 429,- Kč a peníze byly
předány  formou  Darovací  smlouvy  dne  19.  května  v  kostele  v Říčanech  paní  Hankové,
sociální pracovnici v CHD, která byla pověřena, aby peníze převzala. Peníze budou použity
jako příspěvek na zhotovení protiskluzové dlažby na rampě u kuchyně.

2. Květen a červen - peníze pro Olivovu dětskou léčebnu – jako nový cíl pro sbírání peněz
do Charitní kasičky bylo vybráno zařízení pro děti, které se nachází v Říčanech - Olivova
dětská léčebna. Po dohodě s paní ředitelkou Mgr. Provazníkovou budeme sbírat peníze pro
malé pacienty ze sociálně slabých rodin na školní a sportovní potřeby, které děti využívají ve
škole při pobytu v léčebně.  Olivova dětská léčebna je unikátní zařízení v Říčanech u Prahy
kombinující  zdravotní  a  sociální  služby.  Pomáhá  dětem  s  onemocněním  dýchacích  cest,
pohybového ústrojí a dětem trpícím obezitou. Funguje od roku 1896, kdy byla otevřena jako
dětská vychovatelna. Tuto tradici ctí i dnes v podobě velmi potřebného sociálního programu.
V něm nabízí pomoc dětem, o něž se jejich rodina z vážných důvodů nemůže momentálně
starat.  V Olivově dětské léčebně funguje také řada specializovaných lékařských ambulancí
pro děti, konají se zde kulturní, společenské a odborné akce na vysoké úrovni.

 

Besídka ke Dni matek:

Dne  6.5.2013  jsme  uspořádali  besídku  ke  Dni  matek  v domě  Senior.  Program  již  tradičně
nabídla říčanská Hudební  škola,  naše  Farní  charita  zajistila  pro babičky a  maminky karafiát  a
balíček zeleného čaje a malované přáníčko od dětí z mateřské školy. Paní učitelka Javorská ze
ZUŠ připravila pestré pásmo písniček, které děti zahrály a zazpívaly pro pozorné posluchačky (i
pro pár pánů posluchačů, které jsme samozřejmě také rádi uvítali).  Příjemně strávená hodinka
všem rychle utekla a nikomu se ani nechtělo odcházet.  

Stránku připravila Marie Junková
Květen 2013
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