
 

     STRÁNKA FARNÍ CHARITY 
 
 

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

Humanitární sbírka  
 

Podzimní humanitární sbírka se uskuteční ve  čtvrtek 

8. 10. 2015 od 12,00 do 17,00 hodin u fary 

(kostela) na Masarykově náměstí v Říčanech. Jako 

obvykle můžete přinést oblečení, lůžkoviny, látky 

(alespoň 1 m2), ručníky, utěrky, deky, péřové 

přikrývky, polštáře, spacáky, záclony,  nepoškozené 

nádobí i skleničky (na krabici napsat, že je tam sklo), 

nepoškozenou obuv (páry svázané, aby se boty 

neztratily), knihy a časopisy, hračky, drobné 

elektrické spotřebiče do domácnosti (žehlička, vařič, remoska, apod.). Pokud nám přidáte k darovaným věcem 

10,- Kč, použijeme část jako příspěvek na odvoz sbírky, zbytek na naši další činnost - např. na nákup 

drobných dárků na Vánoční besídku v DPS Senior.  

Sbírka je určena pro Diakonii Broumov. Darované věci budou ještě ten den odvezeny do Prahy-Vršovic na 

nádraží a po železnici následně dopraveny do chráněných dílen v Broumově. Zde jsou věci ze sbírky vytříděny 

a připraveny pro předání potřebným lidem. 

Děkujeme za Vaši pomoc. 

 
Pečovatelská a asistenční služba 
 

Ve Velkých Popovicích s přesahem až do Říčan začala nově působit charitní Pečovatelská a asistenční služba, 

kterou zřizuje Farní charita Starý Knín. Nabízí služby seniorům a občanům se zdravotním postižením, kteří z 

důvodu určité nesoběstačnosti v péči o svou osobu tuto pomoc potřebují. 

Cílem služby je dosažení takového stavu, aby si klient závislý v individuální míře na pomoci cizí osoby z 

důvodu svého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení zachoval nebo obnovil takovou míru 

soběstačnosti, aby mohl důstojně a bezpečně žít běžný život ve svém přirozeném sociálním prostředí a nebyl 

okolnostmi přinucen toto prostředí opustit. 

Tato služba nabízí např.:  

Pomoc a podporu při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při úkonech osobní hygieny, 

při použití WC, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc s běžným úklidem a údržbou domácnosti a 

osobních věcí, domácích spotřebičů a mnoho další úkonů. 

Podrobnější informace a zajištění této služby najdete na webových stránkách Farní charity Starý Knín 

(www.praha.charita.cz/vyhledavani-v-adresari). 

Odpovědná pracovnice: Mgr. Věra Bobovská – tf. 774 994 357, mail: bobovska@socialnipece.cz  

 

 
Pozvánka na koncert 
 

 

Zveme Vás na benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha, 

který se koná dne 31.10.2015 od 19:30  ve Smetanově síni 

Obecního domu. Účinkuje Symfonický orchestr hl. m. Prahy 

FOK (Novosvětská symfonie) a v první části se představí 

čtveřice mladých violoncellistů se svým unikátním souborem 

Prague Cello Quartet. 

 

Koncert moderuje Vladimír Kořen 

 

Vstupenky v ceně od 300 Kč je možné zakoupit webu www.praha.charita.cz nebo v prodejní síti Ticketportal. 

 
 

Stránku připravila Marie Junková 

Říjen 2015 

 

http://www.praha.charita.cz/

