STRÁNKA FARNÍ CHARITY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

Povodně 2013
Sbírka pro lidi postižené povodněmi byla ukončena 30.6.2013 a vynesla 33 383,- Kč. V uvedené
částce je zahrnuta kostelní nedělní sbírka z 9.6.2013, osobní předání peněz a obsah charitní
kasičky z kostela.
Farní charita zvažovala, kam darované peníze odeslat a nakonec jsme se rozhodli, že je odešleme
do Farní charity Kralupy nad Vltavou, která pomáhá v obcích Kralupy n.Vlt., Nová Ves, Vraňany,
Veltrusy a Chvatěruby. Paní ředitelka Farní charity (p. Kovářová), nám sdělila, že darované peníze
využijí jako pomoc pro jednotlivé rodiny. Po prošetření žádosti lidí zasažených povodní, předají
rodinám poukázky na zakoupení.ledničky, pračky nebo i dalších potřebných věcí do domácnosti.
Myslíme si tedy, že naše darované peníze budou využity účelně a smysluplně.
Po dohodě s paní ředitelkou Farní charity Kralupy n.Vlt. byly peníze odeslány na jejich bankovní
účet.
Za všechny darované peníze děkujeme jménem všech, kterým pomohou v jejich nelehké situaci,
a kéž všem dárcům Pán Bůh odplatí za jejich štědrost.

Projekt Charitní kasička
Od začátku května jsme sbírali do charitní kasičky peníze pro dětí ze sociálně slabých rodin, které
pobývají v Olivově dětské léčebně. Peníze poslouží na nákup školních a sportovních potřeb.
Vzhledem k povodním, které v červnu postihly Českou republiku, jsme sbírku přerušili a od 8.6.
2013 jsme sbírali peníze pro lidi postižené povodněmi. Viz výše.
Od 1.7. pokračuje přerušená sbírka na nákup školních a sportovních potřeb pro dětí z Olivovny
Ukončena bude 31.8.2013
K 7.6.2013 bylo vybráno 1253,- Kč.

Ze stránek ADCH Praha:
Pomoc Charity ČR pro zasažené povodněmi v číslech:
Charita ČR přijala a rozdala materiální pomoc v hodnotě přes 6,5 milionu Kč
 8 782 litrů desinfekce a čisticích prostředků
 5 572 ks nářadí, nástrojů a pomůcek pro úklid
 2 736 ks pracovních oděvů a ochranných pomůcek
 3 933 ks jiné pomoci (například repelenty, vody, oděvy, hračky…)
Bylo zapůjčeno 228 vysoušečů, v severních Čechách poskytla Charita dočasné přístřeší 191
lidem, kteří v jejích evakuačních střediscích strávili 1680 „člověkonocí“. Do úklidových prací,
sociálního šetření, psychologické první pomoci a dalších činností se zapojily stovky pracovníků
Farních charit a jejich dobrovolníků.
Z nezasažených oblastí (Morava, Slezsko, východní a západní Čechy) vyslaly Charity celkem 14
dodávek či kamionů s materiální pomocí
Do veřejné sbírky Charity ČR (č.ú. 11998822/0800, VS: 906) darovali lidé přes 10 milionů
korun. Z těchto peněz bude Charita přispívat domácnostem např. na opravy podlah, omítek, na
elektrospotřebiče, kotle, apod.
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