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Projekt Charitní kasička

Stále sbíráme peníze do charitní kasičky pro děti ze sociálně slabých rodin, které pobývají 
v Olivově dětské léčebně. Peníze poslouží na nákup školních a sportovních potřeb. Sbírka trvá od 
začátku května, ale vzhledem k povodním, které v červnu postihly Českou republiku, byla 
přerušena a od 8.6. 2013 jsme sbírali  peníze pro lidi postižené povodněmi. Sbírka pro děti byla 
obnovena 1.7.  a ukončena bude 31.8.2013 
K 7.6.2013 bylo vybráno 1253,- Kč. 

Sbírka humanitární pomoci

Již se nás několik lidí dotazovalo, zda a kdy bude sbírka oblečení, látek, záclon, ložního prádla, 
apod. Sbírku opět plánujeme na říjen, ale dosud nemáme stanovený přesný datum. Začátkem září se 
dohodneme s Diakonií Broumov, kdy si bude moci všechny darované věci vyzvednout a tím bude 
stanoven termín sbírky. Oznámení uvedeme v říčanském Kurýru, na stránce Charity a ve vitrínce u 
fary na náměstí.

Schůzka Farní charity

První schůzka Farní charity po prázdninách se uskuteční opět třetí úterý v měsíci, tj. 17.9.2013. 
Srdečně zveme nejen všechny členy naší Farní charity, ale i případné další zájemce o práci v naší 
neziskové a dobrovolnické organizaci. 

Světový humanitární den

Víte o tom, že existuje Světový humanitární den věnovaný humanitárním pracovníkům, kteří 
pomáhají tam, kde lidé trpí v důsledku přírodních katastrof nebo společenských konfliktů?  OSN ho 
vyhlásila na 19. srpen poté, co před deseti lety zahynul v Bagdádu při pumovém útoku zvláštní 
představitel generálního tajemníka OSN v Iráku Sergio Vieira de Mello a 21 jeho kolegů. V tento 
den si připomínáme, že jsou humanitární pracovníci čím dál častěji terčem útoků, jejichž počet se za 
poslední desetiletí ztrojnásobil. Každý rok 19. srpna tak vzdáváme poctu všem, kteří při své práci 
přišli o život, a vyjadřujeme respekt těm, kteří v rizikových oblastech pomáhají druhým.

Ze stránek ADCH Praha:
Na prázdninový pobyt do ČR přijely letos běloruské děti i se svými sourozenci
V týdnu od 26. července do 2. srpna přijela do České republiky skupina běloruských 
dětí na pozvání svých dárců v programu Adopce na dálku®. Tento rok mohli dárci 
pozvat i sourozence, což dětem pomohlo cítit se v českých rodinách lépe a umožnilo 
pomoci i těm, které nejsou zařazeni do programu.

Letošní program byl rozdělen na víkendový pobyt v domácnostech dárců a na společný pobyt s 
programem zajištěným Charitou Praha po zbytek týdne. Do programu byla zařazena návštěva 
malebné vesničky Botanicus, tobogány v akvaparku, horská túra v Krkonoších, prohlídka Prahy s 
průvodcem a samozřejmě nákupy dárků pro své blízké v Bělorusku. Charita Praha pro děti z 
Běloruska zajistila také bohoslužbu v polštině, které především děti ze západních oblastí dobře 
rozumí.

Stránku připravila Marie Junková
Srpen 2013
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