
 
  

  

 

 
 

Tel. 731 646 980, 371 594 970, e-mail ochrokycany@seznam.cz, 
www.charitarokycany.cz. 

Rány z děla 
Leden 2023 

Začíná nový rok. Určitě budou novinky. Co to znamená? Od 1. ledna jsou sociálně 
terapeutické dílny opět podporovány z finančních prostředků EU – projekt se 
jmenuje Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 - 2025.  Je to dobrá 
podpora této služby, ale vždy je něco za něco. Určitě budou u nás častější kontroly 
☺. Všichni klienti sociálně terapeutických dílen, 
kteří docházejí od ledna jsou zařazeni do tohoto 
projektu, jsou s tím seznámeni, stejně   
zaměstnanci. Nic se pro ně nemění, není potřeba 
žádná nová smlouva.  

Od 1. ledna podpora EU, od 2. ledna se rozběhla 
TS 2023. Letos se už mohlo obcházet 
s koledníky, a tak zaměstnanci i klienti výrazně 
pomohli k celkově vybrané částce 450 126 ,–Kč. 
Poměrná část výnosu /65 %/ se vrátí do 
rokycanské charity na provoz sociálních služeb, 
které Oblastní charita Rokycany provozuje.  
Děkujeme klientům i zaměstnancům, 
koledníkům, vedoucím skupinek     i    všem   
těm, kteří přispěli do kasiček. Už jsou pláště        
a koruny uklizené v krabicích a počkají si zase až 
napřesrok.   

Co ale nepočká, jsou ruce našich klientů                            
a zaměstnanců. Nejde to, aby se v dílnách sedělo 
se založenýma rukama ☺. Už teď se hledají 
nápady, shánějí se materiály, velikonoční 
výstavy se blíží.  Plánujeme si, že těsně před 
velikonočními svátky připravíme opět v Trianě, zasedací místnosti MÚ Rokycany,  
velkou výstavu pro občany rokycanského okresu. To je akce na celý týden. Hodí 
se každá pilná ruka ☺. Někdo natírá, jiný brousí, někdo háčkuje, jiná vyšívá, 
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někdo stříhá… Vyrábějí se hlavně velikonoční dekorace, zápichy, tkané kabelky, 
hračky, zajíčci, ovečky, šité husy… Přicházejí i další pozvánky na velikonoční akce. 
Kdo bydlí v Mirošově a okolí, může nás potkat právě tam. Ve stacionáři se také 
vyrábí - drobnější věci, dekorace na okna, valentýnská výzdoba. Znova zavádíme 
pravidelně se opakující programy, takže se klienti už tuží v kuchyni, pomáhají 
připravovat jednoduchá jídla, připravuje se cvičení, pravidelné vycházky, výlety, 
plánujeme pokračovat i v další spolupráci se Speciální školou v Rokycanech, 
Sociálně terapeutickými dílnami Motýl v Plzni a Sociálně terapeutickými dílnami 
Exodus, také z Plzně.  

Často se hrají různé společenské hry, soutěží se v různých kvízech. Někteří klienti 
nám rádi čtou a my si je s obdivem poslechneme, opakujeme s nimi i lehkou 
matematiku. 

V lednu jsme v Pohodičce přivítali našeho stálého hosta, emeritního biskupa, pana 
Františka Radkovského. Jeho vyprávění a hlavně zpěv a hra na kytaru vytvoří 
vždycky uvolněnou náladu, všichni posloucháme, zpíváme, jsme spolu. Dojíždí za 
námi každý měsíc až z Karlových Varů.  

Mezi klienty jsou stále ještě dotazníky, kde se rodiče      
a opatrovníci mohou vyjádřit, co jim chybí, kde vidí 
nějaký prostor pro zlepšení. Ke konci února budete 
seznámeni s výsledkem „průzkumu“ ☺     a  možnými 
nápady řešení. 

V únoru 22. 2. proběhne v Pohodičce maškarní bál. 
Tentokrát není stanovené téma, proto se nemusíte ve 
vymýšlení masek nijak omezovat ☺. Těšte se na tanec     

a dobrou zábavu. Určitě zazní i vaše oblíbené „pecky“. 

Plán na únor: 

22. 2. Maškarní bál 

24. 2. Oslava svátků a narozenin 

Návštěva Muzea Dr. Bohuslava Horáka v 
Rokycanech 

 

Zapsala: Marie Dušková 



 
  

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


