
Vážené čtenářky, vážení čtenáři našeho zpravodaje,

RváčOff je Domov se zvláštním režimem v obci Rváčov u Lomnice nad Popelkou. Jde o pobytové  zařízení  určené 
osobám s poruchou  autistického  spektra ve věku  od 15 do 30 let, vyžadujícím  intenzivnější  péči a podporu 24 
hodin denně. Domov je situován do nově zrekonstruované budovy bývalé školy a svým stavebně-technickým ře-
šením a vybavením zohledňuje specifické potřeby klientů.
Domov je určen pro 8 klientů, o které se bude starat tým vyškolených profesionálů. Cílem našich zaměstnanců je 
zajišťovat těmto klientům laskavé a otevřené  prostředí, které jim umožní co nejkvalitnější  život  navzdory  jejich 
zdravotnímu omezení. Vysoký standard ubytování i služeb navíc doplňuje výjimečné  prostředí Rváčova a jeho o-
kolí.

Přirozeným rozměrem našeho zařízení je fakt, že chce být součástí místní komunity - místem otevřeným a přátel-
ským nejen pro setkávání  našich  klientům a jejich rodin a blízkých, ale také místem, které bude lákat a obohaco-
vat místní obyvatele, dobrovolníky a v neposlední řadě naše  podporovatele.

Dny otevřených dveří proběhnou od pátku 22. 7. do neděle 24. 7. , těšíme se na Vás! Program najdete na našem
webu a facebooku.

Bc. David Rejlek, ředitel Oblastní charity Jičín
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l Nízkoprahové kluby

l Pečovatelská  služba

l Centrum SASanka

l Centrum Fialka

l Potravinová banka

l Dobrovolnické centrum

l RváčOff - domov pro autisty

Kanceláře a vedení:
17. listopadu 861
506 01 Jičín

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

Sbírka školních potřeb

Oblastní charita Jičín pořádá sbírku  školních potřeb pro 
děti z rodin, které  se  nacházejí  v  tíživé  životní  situaci. 
Darujte prosím školní pomůcky. Do konce letních prázd-
nin je můžete nosit do sídla jičínské Charity 
(ul. 17. listopadu 861, budova  bývalé VZP na autobuso-
vém nádraží).
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Nízkoprahový klub EXIT
aktivně spolupracuje se školami

Nízkoprahový  klub  Exit pro děti a mládež v Jičíně uspo-
řádal na konci  dubna  odborné  setkání pro školy. A prv-
ní praktické výstupy jsou vidět už dnes!

Uvedeného  setkání  se zúčastnili  zástupci  jednotlivých 
základních  škol  z  Jičína a někteří  členové  Rady  města 
Jičína. Příjemné setkání  mělo na programu  představení 
aktuálních  aktivit  klubu i plánů na nejbližší období. Jed-
ním z prvních  konkrétních  výstupů  jsou  exkurze, které 
umožní žákům škol  poznat  prostředí klubů a kde se pří-
padně  mohou  zeptat  na  cokoliv, co  je  zajímá. V  této 
souvislosti  chceme  poděkovat  zejména  paní Bc. Šárce 
Pušové  ze  Základní  školy  17. listopadu (1. ZŠ), bez kte-
ré by exkurze celého  druhého  stupně této školy asi ne-
odehrály.

Změna režimu výdeje pomoci
bežencům z Ukrajiny

Oblastní charita Jičín mění režim  nestandardní  pomoci 
v nouzi válečným běžencům z Ukrajiny.  Máme za to, že 
se během minulých týdnů vytvořil  dostatečně  silný so-
ciální  systém pro  překonání  akutní  nouze. K válečným 
uprchlíkům se  nyní  budeme  stavět z pohledu  systému 
sociální  pomoci tak, jako se stavíme k jakémukoliv  jiné-
mu občanovi ČR.

Našim významným sponzorem
je společnost FILIPA a.s.

Děkujeme za vstřícné, 
rychlé a partnerské jednání, 

moc si toho vážíme!

l Sociální podnik Veronika

Logo naší nové služby

RváčOff
Domov se zvláštním režimem
pro osoby s poruchou
au�s�ckého spektra


