
 

     STRÁNKA FARNÍ CHARITY 
 
 

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

Humanitární sbírka 
 

Tradiční jarní humanitární sbírka pro Diakonii Broumov se uskuteční ve čtvrtek 12. 5. 2022 od 12,00 

do 17,00 hodin u kostela na Masarykově náměstí v Říčanech. Jako obvykle můžete přinést oblečení 

(neroztrhané, s funkčními zipy), lůžkoviny, látky (minimálně 1m2, nemají to být odřezky a zbytky 

látek), ručníky, utěrky, deky, péřové přikrývky, polštáře, spacáky, záclony, hračky, hygienické a 
toaletní potřeby, prací a čistící prostředky, školní i sportovní potřeby. Pokud nám přidáte 

k darovaným věcem 10,- Kč, použijeme část jako příspěvek na odvoz sbírky a podporu Diakonie, 

zbytek na naši další činnost.  

Sbírkou podpoříme nejen potřebné lidi u nás, ale i příchozí uprchlíky z Ukrajiny a také organizaci 
Diakonie Broumov, sociální družstvo, která darované věci převezme, ve svých chráněných dílnách 

vše vytřídí a připraví k dalšímu použití. 

 

Informace  
V současné době nabídla naší Farní charitě spolupráci Charita Neratovice, která má středisko domácí 
zdravotní péče v Říčanech. Po sociálních službách je nyní velká poptávka a tak by do říčanského 

střediska chtěli přijmout další pečovatelku. Informace získáte na telefonu 315 685 190 nebo přímo na 

stránkách Charity Neratovice (www.neratovice.charita.cz ) 

Pokud by někdo potřeboval ošetřovatelskou službu v Říčanech, zde je telefon na sestřičky: paní 
Zuzka Vodičková  - 736 633 675  a  Bc Aneta Říhová - 736 633676.   

 

Charita Česká republika pomáhá zmírnit humanitární krizi na Ukrajině  
 

Ozbrojený konflikt nemilosrdně doléhá na obyvatele Ukrajiny. Charita Česká republika vyhlásila 

veřejnou sbírku, aby pomohla zajistit místním lidem jídlo, pití i přístřeší. Na místě zajišťuje v této 

nelehké době i potřebnou psychosociální pomoc. Díky pomoci českých dárců podpořila finančně 

práci ukrajinské Charity a vyslala na Ukrajinu kamiony s humanitární pomocí. 
Veřejnou sbírku mohou dárci podpořit darem na číslo účtu 55660022/0800, variabilní symbol 104. 

Děkujeme dárcům za pomoc. 
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Z arcidiecézní charity Praha 
 

Taxík Maxík 
Seniorům a zdravotně postiženým v Praze 7 slouží nově 
Taxík Maxík, služba, kterou za podpory městské části a 

firemní i nadační pomoci provozuje Charita Praha 

Holešovice. Za dostupnou cenu se mohou senioři dostat k 

lékaři, na úřad nebo za volnočasovými aktivitami.  
Taxík Maxík se zapojil také do pomoci Ukrajině. S 

humanitární pomocí dojel téměř k Užhorodu. Dopravu v 

rámci Česka poskytl i potřebným ukrajinským rodinám. 
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