
 

     STRÁNKA FARNÍ CHARITY 
 
 

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

Vítáme Vás  po prázdninách opět na stránkách Farní charity. 
  
 

Možnost výpomoci 
 

Ozvala se mi jedna mně známá starší paní, která by ráda pomáhala nějaké seniorce (např. s nákupem) 

nebo by si spolu mohly popovídat, buď telefonem nebo osobně, případně by spolu mohly jít na 
nějakou procházku, apod. Pokud by někdo měl o takovouto službu zájem, ozvěte se mi prosím na 

mail Marie.junkova@seznam.cz, já bych setkání zprostředkovala.  

 

Humanitární sbírka 
 

Tradiční podzimní humanitární sbírku bychom chtěli uskutečnit začátkem října. Přesné datum zatím 

nemáme  stanovené, dojednáme ho během září s Diakonií Broumov a s naší farností. Datum sbírky 

bude následně uvedeno v říjnovém Kurýru, ve vitrínce Farní charity u kostela na náměstí a na říjnové 
stránce Farní charity. 

 

Informace a výzva 
 
Naše Farní charita byla založena v Říčanech již před 29 lety, příští rok tedy oslavíme hezké kulaté 

výročí.  Já budu teď v září  „slavit“ již 21 let na pozici ředitelky, a protože mně roky  přibývají a 

smysluplné a kreativní nápady ubývají ☺, ráda bych předala vedení Farní charity nějaké nové mladší 

osobě, ať už ženě nebo muži. Určitě by bylo dobré, aby se práce v naší Charitě nezastavila, ale 
pokračovala dále. 

Charita může i nadále zůstat pouze jako dobrovolnická organizace nebo se stát profesionální 

s nabídkou např. pečovatelské, ošetřovatelské, asistenční služby, apod. V případě profesionální práce 

by byla vedoucí funkce placená a mohla by se tedy stát prací na hlavní pracovní poměr. Pokud by  
někdo cítil v srdci povolání ke službě v naší Charitě, budu velice ráda, když se mi ozve. Případně 

kdybyste měli ve svém okolí někoho, koho byste pro tuto práci doporučili, můžete mu o této nabídce 

říci.  

V současné době nám také nabídla spolupráci Charita Neratovice, která má středisko domácí 
zdravotní péče v Říčanech. Třeba by tato vzájemná spolupráce usnadnila registraci sociálních (a tedy 

profesionálních) služeb také ve Farní charitě Říčany. 
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Z Arcidiecézní charity Praha: 
 

10 let Domova sv. Anežky České  
Domov provozuje Charita Beroun a stará se o seniory s projevy demence. Kvalitní komplexní 

24hodinovou péči za tu dobu poskytli padesáti klientům, 150 lidí pak využilo služeb denního 

stacionáře. 
„V domově je 11 lůžek, abychom udrželi rodinnou atmosféru. Dalších deset lidí k nám může denně 

docházet. Organizujeme jim společné aktivity,“ říká vedoucí Domova Lenka Kutinová s tím, že ve 

stacionáři hrají společenské hry – trénují paměť, jemnou motoriku, hrají vědomostní hry. 

Jako doma si zde připadá i jedna z klientek, paní Helena. Je tu rok a kromě profesionální péče jí 
vyhovuje také skutečnost, že je „mezi svými“. 
 

 

Stránku připravila Marie Junková 
Září 2022 
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