
 

POMÁHEJTE  NÁM  POMÁHAT 

 

Farní charita Holešovice ve spolupráci s městskou částí Praha 7 a s Parkhotelem Praha 
přichází opět s úspěšným projektem 

         „Dárek pro každého“   

 V našem okolí se nalézají rodiny v sociální nouzi, které nemají prostředky k tomu, aby mohly 
svým dětem koupit byť i ten nejmenší dárek. Ale jsme tady my, kteří možnost dárek koupit 
máme, a můžeme tak na dětské tváři vykouzlit úsměv. 

Pojďme se zapojit a pomoci tak dětem ze sociálně slabých rodin v našem okolí, aby také u 
nich byly pod stromečkem dárky. V loňském roce byly často dárky od Vás ty jediné, které děti 
dostaly.  Děti už o dárek Ježíškovi napsaly a nedočkavě se na něj těší. Je na nás, zda se do 
projektu zapojíme. 

Jak můžete pomoci Vy? 

Od 15. 11. 2015 do 6.12.2015 najdete v sakristii kostela sv.Antonína a na našich webových 
stránkách (www.charitap7.cz) seznam se jmény dětí a dárků sepsaný sociálními pracovníky 
MČ Praha 7.  .Stačí si vybrat dárek, zapsat se do seznamu (či zaslat na náš email), dárek 
koupit a přinést ho do 13.12.2015 do kostela sv. Antonína nebo k nám do Charity. Je 
samozřejmě možné, aby jeden dárek koupilo více osob.  

Pokud nemáte čas dárek koupit, zařídíme to za Vás – Vy jen přispějete do kasičky nebo na 
účet a na seznam se podepíšete.  My dětem dárky zakoupíme.      

 Letos se nám podařilo ve spolupráci s Parkhotelem Praha zajistit sál, kde uspořádáme 
16.12.2015 od 16:00 hod. pro děti vánoční setkání s programem, na kterém dárky předáme. 
Rádi zde přivítáme i všechny sponzory. 

Projektem „Dárek pro každého“ bychom chtěli udělat radost nejen dětem, ale i našim 
klientům, kteří často žijí již sami, nemají kolem sebe nikoho, kdo by s nimi nejradostnější 
svátky roku prožíval. Proto i letos se budeme snažit, aby i oni, měli veselé Vánoce. Koupí 
drobného dárku se nám to jistě podaří. Dárek pro naše klienty si můžete vybrat též ze 
seznamu či zakoupit potravinový balíček. 

http://www.4bambini.cz/hra-o-toleranci/


Srdečně děkuji všem, kteří  se s námi na tomto projektu podílejí. 

 

Mgr.Jana Fajstavrová 

Ředitelka FCH Holešovice 

 

Kontakt: Dukelských hrdinů 16, Praha 7, Tel: 731 598 990, charitap7@seznam.cz 

Číslo účtu: 2100235658/2010     
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