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Vážení čtenáři našeho zpravodaje.

Léto 2020 je za námi a v souvislosti s naší  charitou  bude  již navždy  spojeno s velkým  stěhováním. Dosavadní 
kanceláře a zázemí ve Vrchlického ulici jsme v druhé polovině srpna vyměnili za moderní  prostory Polyfunkční-
ho komunitního centra na autobusovém nádraží.

Vedle vedení a ekonomického oddělení zde najdete  také Centrum SASanka, Dobrovolnické centrum a kancelář 
našeho sociálního podniku – prádelny Veronika. Najdete nás ve třetím  nadzemním podlaží bývalé  budovy VZP 
na autobusovém nádraží. I díky pestrobarevné fasádě nově opravené budovy jistě nezabloudíte.

Rád bych tímto poděkoval  všem  našim  zaměstnancům a svým kolegyním a kolegům za jejich přístup a pomoc 
při této logistické akci. Naše  služby  byly i díky jejich nasazení a přístupu omezeny  pouze  minimálně. Asi  bude 
ještě chvíli trvat, než všechny věci  najdou své správné místo, ale již nyní mohu  konstatovat, že Oblastní charita 
Jičín překonala další důležitý milník svého růstu. Poděkování  patří  samozřejmě také městu Jičín za to, že inicio-
valo a spolufinancovalo tuto rekonstrukci a úpravy.

Bc. David Rejlek
ředitel Oblastní charity Jičín

JSME NA NOVÉ ADRESE



l Nízkoprahové kluby

l Pečovatelská  služba

l Centrum SASanka

l Centrum Fialka

l Potravinová banka

l Dobrovolnické centrum

l Chov včel a prodej medu 

l Prádelna Veronika
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Oblastní charita Jičín
Na Jihu 553, 506 01 Jičín

Kancelář:
17. listopadu 861, 506 01 Jičín

www.charitajicin.cz
tel.: 605 521 429
facebook.com/OCHJicin

l Fialka má nového pomocníka

Novým parťákem  našich  Sociálně  aktivizačních  služeb 
pro rodiny s dětmi na Lomnicku a Semilsku je  od  letoš-
ního léta Dacia Logan. Díky tomuto  automobilu mohou 
naše  terénní  služby Centra Fialka Oblastní charity Jičín 
fungovat ještě lépe!

Jsme vděční za jakoukoliv  pomoc, která ve výsledku ve-
de například i k nákupu  nového  auta. A je jedno, zda-li 
jde o velké dary, nebo drobné dárce. Mimochodem prá-
vě  nová  Dacia   byla  významnou  částkou  financována 
i z prostředků Tříkrálové  sbírky, a tak  naše  poděkování 
patří také  všem  dárcům, kteří  na  tuto  sbírku  přispěli. 
Pomohli jste dobré věci.
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l Summer Job pomohl Veronice
Přesněji řečeno pomohli  mladí  lidé, kteří se v rámci to-
hoto  programu  přihlásili k dobrovolnické  práci. A naše 
prádelna  Veronika v Jičíně je  tak  díky  nim zase o něco 
hezčí a útulnější.

Summer Job je letní  dobrovolnická  brigáda, která  byla 
vždy  zaměřena na malé  obce  a městečka  v  pohraničí. 
Letos ale  probíhala  trochu  jinak. Mladí  lidé  začátkem 
července  zavítali i do Jičína a jednou z dobrovolnických 
aktivit byla také pomoc s výmalbou provozní  části  naší 
prádelny ve Věžáku.

Děkujeme nejen za pomoc, ale také za milá setkání. Na-
še pradlenky měly z Vaší práce velkou radost!

Více  informací  o našich  prádelnách  najdete  na  webu
www.pradelna-jicin.cz.

MY > PEREME
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