
FARNÍ  CHARITA  BEROUN

1.)Výstava masek.

Výstava se veřejnosti otevře 7. září a potrvá do 2. října 2010 v prostorách kavárny 
Jiná káva.
Návštěvníci výstavy mohou vidět do výtvarné podoby převedený odraz světa lidí a 
jejich vztahů probíhajících pomocí komunikace.
Masky vyrobily děti ze ZŠ Jungmanova a ZŠ na Wágnerově náměstí pod vedením 
odborných lektorů z Farní charity Beroun ve spolupráci s pedagogy základních škol.
Práce s materiálem navázala na předchozí přednášky a debaty s žáky pod názvem 
„Umíme si popovídat.“ Projekt podpořilo město Beroun.

2.)Pokojíčky pro matky s dětmi v tísni v Lochovicích se zařizují

Azylový dům pro matky s dětmi tísni, který již zhruba rok buduje 
Farní charita Beroun v Lochovicích, vstupuje do poslední fáze 
výstavby. Na řadu přichází zahrada s dětským hřištěm a pořízení 
vnitřního vybavení domu. To zahrnuje nábytek, elektrospotřebiče, 
ložní prádlo, kuchyňské vybavení a pomůcky pro aktivizační 
programy, které budou potřebovat jeho budoucí uživatelé. V září 
2010 tak má veřejnost opět možnost prostřednictvím akcí veřejné 
sbírky Pokojíčky pomoci rodičům a dětem, které se ocitly v tíživé 
životní situaci spojené se ztrátou bydlení. 

Benefiční točení s Divokými husami proběhne již tradičně v rámci 
Hrnčířských trhů na Husově náměstí v Berouně. Stánek Farní charity 
Beroun, kde si pod odborným vedením budete moci vytočit vlastní 
výrobek na hrnčířském kruhu, najdete opět v Kolářské uličce u kostela 
svatého Jakuba. Díky podpoře Nadace Divoké husy se tentokrát výtěžek 
akce zdvojnásobí. „Dle pravidel získaného grantu se mohou znásobit 
také veškeré dary, které nám v období od 1. září do 22.září poskytnou 
drobní dárci právě na účel dovybavení azylového domu“, doplňuje 
koordinátorka veřejné sbírky Pokojíčky Mgr. Barbora Jakůbková. 

Matky matkám, aneb Knoflíkový den je akce solidárně připravovaná 
maminkami z Berounska a Hořovicka. Proběhne 22. září 2010 v ulicích 
Berouna od 10 hodin.  Maminky spolu se svými ratolestmi předvedou 
krátké vystoupení v převlečení za kominíky a podpoří tak Azylový dům 
pro matky s dětmi v Lochovicích.  Zakoupením symbolického „knoflíku 
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pro štěstí“ můžete vyjádřit svoji podporu matkám v tíživé životní situaci. 
Možnost zapojit se spolu s dětmi do této akce jako dobrovolník je dosud 
otevřená. 
Kontakt najdete na www.sbirka-pokojicky.cz

Adresa: 
Farní charita Beroun, Seydlovo náměstí 24, 266 01 Beroun. 
Další informace: Mgr. Barbora Jakůbková, 

3.)Pomůžete nám? 
Farní charita Beroun hledá dobrovolníky na úpravu oděvů, párání log a 
značek z textilního zboží, zabaveného Českou obchodní inspekcí. 
Upravené oblečení bude dál sloužit pro humanitární účely.
Termíny si lze domluvit individuálně. 
Kontaktujte nás, prosím, na telefonním čísle 724 310 939. Děkujeme.

4.)Pomůžeme vám uspět: 
Farní charita Beroun zahájila od června nový sociální projekt s názvem
„Pomůžeme vám uspět", který dále pokračuje náborem nových klientů.
Hlavním cílem projektu je zvýšení úspěšnosti klientů programu v oblasti 
pracovní integrace. Zaměřuje se na odstraňování bariér znesnadňujících 
rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce prostřednictvím 
poradenských služeb, motivačních aktivit a programu tréninkového 
zaměstnávání. Dále projekt zahrnuje podporu při rekvalifikaci a další
podpůrná doprovodná opatření. 

V současné době pracuje pod vedením kouče první skupina klientů, kteří 
se věnují stavebním a úklidovým pracím, včetně nácviku dovedností a 
upevňování pracovní disciplíny.

Od září se rozběhne práce i na druhém tréninkovém pracovišti, 
věnovaném ženám.
Dílna se bude se zabývat opravami oděvů a žehlením prádla. Tyto 
služby budou nabídnuty i veřejnosti. Provozovna je umístěna v prostoru 
bývalého hospodářského dvora ve Švermově ulici č. 1591.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze
státního rozpočtu ČR.
Mgr. Soňa Křikavová koordinátorka projektu 724 310 939, 311 516 657 
e-mail:
socrehabilitace@charita-beroun.cz
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5.)Opravy oděvů a žehlení prádla

V rámci projektu „Pomůžeme vám uspět“ 
bude v  září 2010 otevřena nová dílna na opravy oděvů a žehlírna prádla. 
Provozovna je umístěna v prostoru bývalého hospodářského dvora ve Švermově ulici 
č. 1591.
 Kontaktní osoba: Mgr. Soňa Křikavová , mob:724310 939, tel:311 516 657, 
e-mail: soc.rehabilitace@charita-beroun.cz

6.)Job klub 

V souvislosti s projektem „Pomůžeme vám uspět“, který realizuje Farní Charita Beroun, 
začne od září opět probíhat Job klub určený osobám sociálně vyloučeným nebo osobám 
tímto vyloučením ohroženým, které žijí v regionu Beroun. (Více informací o projektu na 
www.charita-beroun.cz)
Job klub je však určen i pro osoby, které v projektu nejsou zapojeny.
To znamená, že může přijít každý, kdo má o tato setkání zájem.
                                                                  
Jedná se o skupinové setkávání lidí, kteří hledají práci, případně nemohou práci najít a 
k jejímu nalezení potřebují jistou formu podpory. Během těchto setkání by měli získat a 
procvičit si dovednosti potřebné k nalezení a udržení zaměstnání. (Hovořit se bude například 
o tématech: předpoklady k práci, možnosti pracovního uplatnění, jak hledat práci, jak napsat 
životopis, motivační dopis, pracovní pohovor, pracovněprávní vztahy a další témata vybraná 
podle potřeb konkrétní skupiny.)

Důležitým přínosem těchto setkání je i vzájemná podpora, výměna zkušeností a informací, 
které si mohou účastníci poskytnout.

- V rámci Job klubu je počítáno i s psychickým odreagováním a nácvikem zručnosti 
prostřednictvím výtvarné práce. (Například výroba drátkovaných květin, adventní 
věnce, vánoční ozdoby a přání, zdobení květináčů pomoci ubrouskové techniky a 
mnoho dalšího.)

Kdy?
V pondělí od 12,30 hod do 14,00 hod
Ve čtvrtek od 13.00 hod do 14.30 hod
Kde?
Komunitní centrum v Berouně, Bezručova 982, Beroun
Kontaktní osoba:
Mgr. Kadeřábková Blanka , mob.: 733 360 341
e-mail: soc.rehabilitace@ charita-beroun.cz

7.)Pomozte nám dokončit azylový dům! 
Farní charita Beroun buduje v obci Lochovice, vzdálené 10 km od 
Hořovic, azylový dům pro matky/otce s dětmi v tísni.
V tuto chvíli nám chybí na dokončení projektu cca 300 000,- Kč. 
Dovolujeme si proto zopakovat výzvu k případným dárcům a 
požádat veřejnost o finanční podporu, abychom mohli azylový dům 
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na konci roku 2010 otevřít pro rodiny, které naši i Vaši pomoc 
potřebují.

V případě, že Vás náš projekt zaujal, můžete ho podpořit formou 
dárcové SMS nebo poukázat finanční dar na účet Veřejné sbírky 
Pokojíčky Farní charity Beroun:
0400642379/0800. Více informací: www.sbirka-pokojicky.cz
Více informací o činnosti organizace: www.charita-beroun.cz
Děkujeme. JUDr. Jana Civínová, ředitelka Farní charity Beroun
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