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Vážení čtenáři našeho zpravodaje.

Letní zpravodaj bych  rád  tentokrát  využil ke stručnému  zamyšlení  nad  naší  Charitní  pečovatelskou  službou 
a k poděkování celému jejímu týmu.

„Covidový” rok 2020 byl velkou  zkouškou pro celou  službu - pro naše pečovatele, pečovatelky i vedení.  Přesto 
jsme dle mého názoru bez zaváhání naplnili poslání naší služby a to pomáhat starým a nemocným lidem. Vedle
standardních činností jsme museli zajistit důkladné dodržování hygienických opatření a užívání  ochranných po-
můcek během poskytování péče u našich klientů. Zajistili jsme také pravidelné  týdenní testování pečovatelské-
ho týmu.

Kvůli rostoucímu  zájmu o naše  služby  jsme navýšili  počet  pečovatelek a rozšířili naši  působnost o nové obce 
v okolí Jičína. Podařilo se nám získat nový  automobil se speciálně  upravenou  otočnou  sedačkou  spolujezdce, 
která umožňuje lepší nastupování a vystupování z auta lidem s handicapem.

Děkuji všem svým kolegyním a kolegům z naší Charitní pečovatelské služby za jejich nasazení a pomoc!

Bc. David Rejlek
ředitel Oblastní charity Jičín

NAŠE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OBSTÁLA



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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Kanceláře a vedení:
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tel.: 605 521 429
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l Sociální podnik Veronika
    nabízí nové služby
Když jsme v dubnu 2020 otevírali nový  provoz naší prá-
delny Veronika v Jičíně, považovali nás mnozí v době za-
čínající epidemie Covid - 19 za snílky.

Nás ta doba ale postupně  inspirovala k myšlenkám dal-
šího rozvoje. Pro naše zaměstnance  jsme  začali  hledat
možnosti, jak je zapojit do pracovního procesu i v jiných 
činnostech.

Od jara tak našim zákazníkům nově nabízíme drobné o-
pravy  oděvů. Veronika  prostě  vedle  praní  začala  i šít, 
zkracovat kalhoty, vyměňovat zipy, opravovat montérky
a  přišívat  knoflíky. Naše  pánská  sekce  naopak  začala 
zkušebně čistit interiéry automobilů. 
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l Pomůžeme klientům 
    charitní pečovatelské služby?

Dosavadní zkušenosti z naší pečovatelské služby ukazují, 
že zdravotní stav některých  klientů  vyžaduje  používání 
většího  počtu  inkontinenčních  pomůcek, než  na který 
mají  nárok  ze  zdravotního  pojištění. Občas  se  taková 
pomůcka v rámci darů  charitě objeví, ale je to nedosta-
čující.

Proto jsme vyhlásili veřejnou sbírku na zdravotnické po-
můcky  pro  klienty  Charitní  pečovatelské  služby.  Vaše 
případná  podpora  zaslaná  na  níže  uvedený  účet  tak 
bude  použita  právě  na  podobné  účely. Pomůžete tím 
nejen našim klientům, ale také našim pečovatelkám.

Číslo účtu: 325 1288 399 / 0800, var. symbol:   901

l Centrum Fialka
    pomáhá díky koncertu
Když se vrátíme  asi šest měsíců v roce zpět, 19. prosin-
ce odvysílala  Česká televize  mimořádný  adventní kon-
cert pro samoživitele. Na  národní  úrovni se na akci po-
dílela také Charita Česká republika. Centrum Fialka bylo 
v rámci této akce aktivní, a proto dnes může pomáhat 
samoživitelům v regionu Lomnicka a Semilska.


