
Ano, Tři králové se již pomalu připravují na další ročník koledy. 
Klasické požehnání  domovům a jeho  obyvatelům do nového  roku proběhne  tradičně v Jičíně, Nové Pace, Hoři-
cích, Železnici, Kopidlně, Lázních Bělohrad a v Lomnici  nad  Popelkou. Většinou  se s koledníky  setkáte v sobotu 
7. ledna, ale v některých  městech  a  obcích i  v  jiné  dny. V  Jičíně  budou  letos Tři  králové  koledovat  zejména 
na náměstí a Husově třídě, na Čeřovce nebo na Letné. 

Protože mnozí z Vás v minulých letech využili s povděkem statické  pokladničky, najdete je na vybraných místech 
i letos. Novinkou roku 2023 bude možnost  objednat si koledu  přímo  domů na konkrétní adresu. V minulých le-
tech mnozí z Vás čekali na Tři krále, ale s ohledem na malý počet  dobrovolníků jsme bohužel nebyli schopni být  
všude. 
Také jste se nás ptali, proč  nechodíme v pátek, když v sobotu  odjíždíte  pryč. Proto  jsme  se rozhodli v Jičíně vy-
zkoušet, zda-li Vám tato forma udělá radost a bude užitečná. Nechceme na Vás zapomenout! Tři krále si tedy bu-
dete   moci   objednat  v  Jičíně  na  pátek  6. ledna, v  čase od 14  do  18 hodin - na  našem   webu  on-line, nebo 
na telefonním čísle 733 741 692 nejpozději do středy 4. ledna do 12 hodin. Vše  najdete  již brzy přehledně opět 
na webu Oblastní  charity  Jičín. Děkujeme za Vaši přízeň! Na výše  uvedené  číslo se mohou hlásit i dobrovolníci, 
kteří si chtějí koledu vyzkoušet. Královské kostýmy zajistíme :)

Bc. David Rejlek, ředitel Oblastní charity Jičín

Tři králové se už těší na koledu
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Když jsme připravovali divadelní benefici pro Veroniku, uvědomili jsme si, že akci podobného typu organizujeme 
poprvé. 

Využili jsme velkorysé  nabídky  Základní  umělecké  školy v Jičíně, a tak hlavním bodem programu bylo divadelní 
představení ROMANCE. Šlo o divadelní hru s písněmi, kterou nastudovali žáci literárně dramatického oboru.

Závěrečná část večera patřila děkování. Před rokem nás totiž oslovila  společnost  Filipa a nabídla jičínské charitě 
pomocnou ruku. Na pódium jsme tedy pozvali paní Ing. Miroslavu Jelínkovou, ředitelku projektu PRO BONO, což 
je charitativní divize  zmíněné  společnosti FILIPA. Chtěli jsme jí osobně i celému vedení  společnosti FILIPA podě-
kovat za přízeň a spolupráci. 

Výtěžek 19.674,- Kč z dobrovolného vstupného byl následně nečekaným a velmi příjemným překvapením. 

Naše první benefice

OCHJ Veronika s.r.o. sociální podnik
tel.: 730 174 475
pradelna@charitajicin.cz, www.pradelna-jicin.cz 

Prádelna a sběrna čistírny JIČÍN - tel.: 734 392 813
Kosmonautů 833  (ve Věžáku)
Prádelna a sběrna čistírny LIBÁŇ - tel.: 731 630 675
T. G. Masaryka 96 (Domov pro seniory)

Veronika
Sociální podnik Oblastní charita Jičín
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V sobotu 12. listopadu 2022 proběhla za pomoci dobrovolníků v Jičíně a v Nové Pace  podzimní Potravinová sbír-
ka. Jako tradičně se zapojil obchodní dům Kaufland a Lidl v Jičíně a letos již druhým  rokem Penny Market v Nové 
Pace. Dobrovolníci, které jste mohli spatřit v zelených zástěrách, nabízeli letáky s informacemi o sbírce, třídili da-
rované potraviny, děkovali a usmívali se. I když občas  slyšeli ne příliš vlídná slova, i přesto rozdávali radost, ocho-
tu a vstřícnost. 

V  Jičíně se vybralo  celkem 1 429,5 kg  trvanlivých  potravin  včetně  drogistického  zboží, v Nové Pace se vybralo 
742 kg trvanlivých  potravin a drogistického  zboží. Potraviny a drogerie  jsou  přerozdělovány  těm, kteří  prokáží 
svým jednáním, že chtějí svoji složitou životní situaci zlepšit a aktivně na změně pracují.

Děkujeme všem zaměstnancům Oblastní charity Jičín a dobrovolníkům z Jičína i z Nové Paky za aktivní účast, bez 
které by se Potravinová  sbírka  neuskutečnila. Dále děkujeme všem dárcům, kteří darovanou potravinou přispěli 
například do domácnosti matky samoživitelky s třemi dětmi. 

Sbírka potravin byla a je důležitá

Dobrovolnické centrum
17. listopadu 861, Jičín

tel.: 733 741 692
dobrovolnici@charitajicin.cz

Dobrovolnické
centrum



Rok 2022 byl z pohledu provozu našich charitních prádelen velmi dobrodružný :). 

V květnu jsme  vyklidili naše zastaralé  prostory v Jičíně a veškeré  praní jsme přesunuli do naší prádelny v Libáni.
Díky nasazení všech  zaměstnanců  sociálního  podniku  Veronika  jsme se snažili  našim  zákazníkům  poskytovat
nadále kvalitní a rychlé služby. 

Po prízdninách jsme navíc rozšířili naše služby o sběrny čistírny. A zájem zákazníků nás velmi mile překvapil. 

Toužebně očekávaný konec rekonstrukce přišel v listopadu. Zkušební  provoz ukončíme začátkem ledna, a tak bu-
deme moci našim klientům nabídnout vyšší kapacitu a kvalitu služeb, plus kratší dodací lhůty. Našim pradlenkám 
zase moderní, bezpečné a čisté zázemí. 

Zastavte se u nás pro speciální vizitku a jako nový kliemt získáte 10% slevu! Akce platí pouze do 22. února 2023! 

Nová prádelna v Jičíně

OCHJ Veronika s.r.o. sociální podnik
tel.: 730 174 475
pradelna@charitajicin.cz, www.pradelna-jicin.cz 

Prádelna a sběrna čistírny JIČÍN - tel.: 734 392 813
Kosmonautů 833  (ve Věžáku)
Prádelna a sběrna čistírny LIBÁŇ - tel.: 731 630 675
T. G. Masaryka 96 (Domov pro seniory)

Sběrna

Prádelna
ČistírnaVeronika
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Centrum SASanka, založené Oblastní charitou Jičín, bude v příštím roce 2023 slavit výročí 10 let od svého vzniku. 

Centrum působí na Jičínsku a Novopacku a jeho pracovníci doposud pracovali již s více než tisíci rodinami s dětmi 
v tíživých životních situacích. Společně řeší výchovné, vzdělávací, vztahové, pracovní, bytové, finanční, zdravotní 
a další oblasti života rodiny, aby se dětem a jejich rodinám žilo lépe. Pomoc sociálně aktivizační služby je rodinám 
poskytována bezplatně. 

Desátým rokem také v Centru SASanka budeme realizovat projekt zaměřený na práci s rodinami s dětmi, kterým 
je poskytována sociálně-právní ochrana dětí (SPOD). Ten  úzce  navazuje na poskytované  sociální  služby  centra. 
V rámci  projektu poskytuje Centrum SASanka ohroženým dětem a jejich rodinám odbornou pomoc a poradens-
tví. Základem projektu je úzká spolupráce s místními orgány sociálně-právní ochrany dětí. 

Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu „Rodina” Ministerstva práce a sociálních věcí.  

Centrum SASanka bude slavit 10 let

Centrum SASanka
17. listopadu 861, Jičín 506 01

tel.: 733 741 753
mrazkova@charitajicin.cz 



QR team  jsou  kamarádi, kteří se v roce 2020 rozhodli pravidelně účastnit neobyčejného, spektakulárního cyklis-
tického závodu Tour de Biére, aby si po čtyřicítce, dle vlastních slov, začali dokazovat, že nestárnou.

Jak dále uvádějí, chtějí proměnit svoji marnotratnost ve finanční pomoc lidem v našem okolí, jejichž potřeby vel-
mi často nevidíme a nevnímáme. Pro dosažení svého cíle oslovili Oblastní charitu Jičín.

Říkají: „Po vzájemnéo domluvě jsme se rozhodli podpořit nově vznikající Domov se zvláštním režimem pro osoby 
s poruchou autistického spektra RváčOff.”

Moc děkujeme a přejeme mnoho dalších šťastných kilometrů!

QR team podporuje RváčOff

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



Setkání o dětech a mládeži v Hořicích

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

tel.: 731 646 979
exit@charitajicin.cz 

Na základě iniciativy našeho nízkoprahového klubu PoHoDa v Hořicích a ve spolupráci s MAS Podchlumí v čele 
s paní Mgr. Zdeňkou Novotnou proběhlo koncem září setkání odborné veřejnosti na téma „Aktuální rizika u dětí 
a mládeže, možnosti řešení“. Pozvání k prezentaci přijal mimo jiné také okresní metodik prevence Mgr. Lukáš Ná-
levka a preventista z územního odboru Policie ČR v Jičíně nprap. Aleš Brendl. 

Setkání se zúčastnili zástupci místních základních a středních škol, zástupci internátu, domova dětí a mládeže 
a sociální pracovníci pracující v této lokalitě. 

Cílem setkání byla výměna aktuálních informací a zkušeností a případné vytvoření menších pracovních skupin, 
které by pracovaly v jednotlivých oblastech prevence u dětí a mládeže.  



Nová auta pro naše pečovatelky

Charitní pečovatelská služba

tel.: 737 139 089
vedouci.pecovatelek@charitajicin.cz

V rámci projektu "Nákup automobilů pro sociální služby" jsme převzali 3 zcela nové hybridní vozy. 

Jedná se o vozy Toyota Yaris, které jsou určeny pro terénní kontakt s našimi klienty. Základní zaškolení proběhlo
ihned při předání vozů. Automatická převodovka, hybridní systém, nové asistenčné systémy, které jsme doposud 
neznali, a mnoho dalších drobností si budeme muset postupně vyzkoušet a zažít.  Ale my to zvládneme!

Charitní
pečovatelská
služba



Kanceláře a vedení:
17. listopadu 861
506 01 Jičín

www.charitajicin.cz
reditel@charitajicin.cz
facebook.com/OCHJicin
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Senioři a nemocní
Rodiny s dětmi
Rodiny s dětmi
Děti a mládež
Autisté
Dobrovolníci
Sociální podnikání

Charitní pečovatelská služba
Centrum SASanka
Centrum Fialka
Nízkoprahové kluby
Domov se speciálním režimem Rváč0ff
Dobrovolnické centrum
Veronika s.r.o.

tel.: 737 139 089
tel.: 733 741 753
tel.: 735 747 407
tel.: 731 646 979
tel.: 736 541 037
tel.: 733 741 692
tel.: 730 174 475

Děkujeme za podporu


