
Na začátku roku 2022 mnozí z nás  doufali v jisté  uklidnění  situace  ve  společnosti po „období Covidu“, ale okol-
nosti tomu chtěly jinak. Jsem rád, že přesto mohu v této době poukazovat i na dobré a pozitivní věci. My v chari-
tě totiž máme i dobré zprávy a máme co slavit! 

Oblastní charita Jičín v tomto roce pomáhá  potřebným  lidem již 16 let. Jsme  součástí  Diecézní  charity  Hradec 
Králové a ta slaví krásných 30 let působení v našem regionu. A aby toho nebylo málo, rok 2022 je velmi  význam-
ným i z pohledu celé Charity. Charita Česká republika slaví 100 let od svého založení. Na speciální  webové  strán-
ce  najdete  velmi  pěkné  povídání o historii a počátcích  charitního díla a mnohé www.charita.cz/100-let-charity
možná  překvapí  skutečnost, že Charita je  aktuálně  největším  poskytovatelem  zdravotních a sociálních  služeb 
na našem území. 

I my chceme přispět k těmto  oslavám, a proto jsem velmi rád, že společně se ZUŠ Jičín  plánujeme  předvánoční 
benefiční koncert, který připomene minulost i současnost nejen naší Oblastní charity.

Bc. David Rejlek, ředitel Oblastní charity Jičín

Charita Česká republika slaví 100 let
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22. července byl oficiálně zahájen provoz zcela ojedinělého domova pro osoby s poruchou  autistického  spektra 
na Rváčově u Lomnice nad Popelkou. Provozuje ho Oblastní charita Jičín, ale celé  dílo  vzniklo na základě  spolu-
práce Libereckého kraje, města Lomnice nad Popelkou a s finanční podporou z Evropské unie. 

Na slavnostní zahájení i následující dny otevřených dveří se zaměstnanci domova velmi  pečlivě  připravovali. Vše 
bylo uklizeno, vyzdobeno, pekly se dorty, chystalo se občerstvení. Významní hosté z řad  vedení  Diecézní  charity 
Hradec Králové, Libereckého kraje i města Lomnice nad Popelkou od nás dostali speciální edici charitního medu. 
Celému zařízení a lidem v něm se dostalo i požehnání od pana faráře.

Domov je určen pro 8 klientů, o které se stará tým vyškolených  profesionálů. Cílem našich zaměstnanců je zajiš-
ťovat těmto klientům laskavé a otevřené prostředí, které jim umožní co nejkvalitnější  život  navzdory jejich zdra-
votnímu omezení.

Domov pro autisty RváčOff zahájil provoz

Domov se zvláštním režimem (DZR)
pro osoby s poruchou autistického spektra

Rváčov 29
Lomnice nad Popelkou, 512 51

tel: 736 541 037
email: vedouci.rvacov@charitajicin.cz

RváčOff



Nízkoprahové kluby v létě nezahálely

Nízkoprahové kluby pro děti a mládež
Exit Jičín I PoHoDa Hořice I Relax Nová Paka

tel.: 731 646 979
exit@charitajicin.cz 

Nízkoprahové  kluby  pro děti a mládež v Jičíně, Hořicích a Nové Pace toto ani letos nezahálely. Pro děti připravily 
hned několik velmi zajímavých výletů, při kterých jim ukázaly zajímavá místa nebo adrenalinové aktivity.

Výletem do Prachovských skal celé léto v charitních klubech začalo. Děti si prošly okruh s nejzajímavějšími vyhlíd-
kami a na cestě zpět navštívily i Rumcajsovu jeskyni na Bradech. Zcela jiným zážitkem byla návštěva ZOO Stěžery. 
Kde  jinde  si  můžete  pohladit  zebru? A nechyběla ani zmrzlina! A opravdové  prázdniny mají na programu také 
koupání. Děti měly možnost vyzkoušet si v rámci dalšího výletu areál koupaliště  Dachova u Hořic. Velkou  atrakcí 
byl pro mnohé  také  výlet na raftech.

Prázdninové výlety měly velký ohlas nejen mezi dětmi, a tak se už dnes těšíme na příští rok!



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

Milostivé léto II

 www.charita.cz/milostive-leto-ii

Milostivé léto se vrací. Znovu umožní dlužníkům spla-
tit pouze jistinu (původní dluh) bez  přidaných  úroků, 
které většinou mnohonásobně samotný dluh přerost-
ly.  Novela zákona opět  platí pouze pro dluhy u veřej-
noprávních  subjektů. Podmínkou  je  zaplacení admi-
nistrativního poplatku exekutorovi. 

Milostivé léto bude trvat  pouze tři měsíce, proto ne-
propásněte druhou šanci. Může být poslední.
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Našim významným sponzorem
je společnost FILIPA a.s.

Děkujeme za vstřícné, 
rychlé a partnerské jednání. 

Moc si toho vážíme!

l Sociální podnik Veronika
Novinky ze sociálního podniku

Od srpna  nabízíme  novou  službu  v  podobě sběren 
prádla čistírny. 

Spolupracujeme  se  sociálním  podnikem  ve  Dvoře  
Králové  ( Oblastní  charita  Dvůr  Králové n.  L. ).  Jde 
o vyhlášenou  Čistírnu u kostelíčka s  velmi  dobrými 
referencemi.

Více na www.cistirna-jicin.cz

Sběrna

Prádelna
Čistírna
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