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Vážení čtenáři našeho zpravodaje.

Začátek roku 2021 nebyl pro mnohé z vás  jednoduchý. A Tři králové to moho  potvrdit. Letošní  koleda Tří králů 
byla výjimečná  v  mnoha  ohledech. Koledníci  nemohli  přinést  své  požehnání do vašich  domovů  a  nemohli 
osobně koledovat pro dobrou věc. Snažili se alespoň virtuálně na www.trikralovasbirka.cz a moc děkují za vaši 
přízeň! Přispět do ON-LINE pokladničky tak můžete ještě do konce dubna.

Velkou radost  nám  však udělala reakce  mnoha jednotlivců, firem, institucí, spolků, farností a obcí. V  letošním 
roce  chceme  vyjádřit  opravdu  VELKÉ DÍKY nejen  dárcům, kteří do pokladniček  přispěli, ale také  prodejnám, 
lékárnám, firmám, farářům, starostům a místním koordinátorům, kteří umožnili zajistit veřejně přístupná místa 
pro umístění pokladniček.

V roce 2021 budeme také slavit  hned dvě  výročí: první rok naší  jičínské  prádelny a 15 let od založení Oblastní
charity Jičín. Prádelna si jako dárek pro své klienty přichystala novou  službu pod názvem Prádlomobil a Oblast-
ní  charita  hned  několik  novinek. Postupně  vám je představíme na našem  webu, facebooku, prostřednictvím 
článků v regionálním tisku a nově i na našem novém youtube kanálu.

Bc. David Rejlek
ředitel Oblastní charity Jičín

VĚŘÍME V LEPŠÍ ROK 2021



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

OBLASTNÍ CHARITA
JIČÍN

Kanceláře a vedení:
17. listopadu 861
506 01 Jičín

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

l Jak funguje Prádlomobil

e Když  potřebujete  vyprat  povlečení, deky, polštáře, 
      potahy, osobní prádlo, ...
e Zavoláte na tel.: 730 174 475, nebo vyplníte on-line 
      formulář na této stránce.
e Domluvíme si den a čas, kdy k Vám přijedeme, a prá-
     dlo odvezeme do naší prádelny.
e Naše pradlenky ho desinfekčně vyperou, usuší a po-
      kud budete chtít, i vyžehlí.
e Následně  Vám  zavoláme  a domluvíme si den a čas, 
      kdy prádlo přivezeme a vy zaplatíte. 
e Při první objednávce navíc dostanete naši BONUS 
      KARTU
e Ceny za praní a usušení do 3kg - 155,- Kč,
      do 5kg - 220,- Kč
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l Oslovili jsme starosty obcí
     s nabídkou pomoci

l On-line výuka v našich klubech

Také  naše  nízkoprahové   kluby  narušila  v  roce  2020 
pandemie  Covid-19.  Po  počáteční   nejistotě   se  však 
ukázalo,  že  se   kluby   staly   důležitým   zázemím   pro 
on-line   výuku   mnoha  dětí, kde  mohly  naplno   řešit 
své problémy se školou.

Na  mnoha  příkladech  se  ukázalo, jak  dětem  chybí o-
sobní   kontakt   s  učitelem  a  spolužáky, jak   potřebují 
sdílet své  nejistoty, dotazy i úspěchy. Pokud tedy  znáte 
ve svém okolí  děti a mladé lidi, kteří  potřebují  pomoci 
se svými  starostmi  a  to  nejen ve škole, dejte  jim kon-
takty na  naše  nízkoprahové  kluby  nebo  nám  rovnou 
zavolejte.
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Oblastní  charita  Jičín  oslovila  na  konci ledna starosty 
okolních obcí s nabídkou finanční  jednorázové  pomoci 
lidem, kteří  se  dostali  z důvodu  pandemie  Covid - 19 
do  vážných  problémů.  Aktivně  obeslala  starosty  zej-
ména  proto, že  právě oni mají často  velmi  dobrý pře-
hled o rodinách ve svých obcích, které  nyní  řeší  vážné 
existenční problémy.

Zkušenosti  říkají, že se  jedná  především o drobné  živ-
nostníky, matky  samoživitelky  a  další, kteří  byli nuce-
ni z důvodu pandemie  například uzavřít své podnikání, 
nebo  ztratili  práci  a  náhle se tak  ocitli  ve  finančních 
problémech.  


