A R C I D I E C É Z N Í

C H A R I T A

P R A H A

Kde a jak pomáhá dík y sv ým dárcům Roz vojové středisko Arcidiecézní charit y Praha
Londýnsk á 44, Praha 2, tel.: 224 246 519, adopce@char ita-adopce.cz, w w w.char ita-adopce.cz

P O M Á H ÁT E N Á M P O M Á H AT
Číslo 3/2010

V

ážení přátelé,
příznivci rozvojových projektů Arcidiecézní
charity Praha,

v dnešním vydání Bulletinu jsme
pro Vás připravili novinky o našich nových projektech v Ugandě,
Kongu, Zambii i v Indii. Přinášíme
rozhovor s dobrovolnicí Lenkou,
která již více než půl roku pomáhá

19. dubna 2010
v naší Česko-slovensko-ugandské
nemocnici. Práci nemocnice ocenil
při její návštěvě také otec biskup
Ssekamanya z diecéze Lugazi. Pro
většinu z nás je Indie či Uganda
vzdáleným místem, proto Vás srdečně zveme na skutečné setkání
– dne 20. května v Praze u příležitosti benefičního koncertu folkové
skupiny Svítání.
Se srdečným pozdravem,
Ing. Jaroslav Němec, ředitel

TŘI STŘEDISKA,
TŘI PROJEKTY A JEDEN CÍL
Zambie byla i letos zařazena mezi prioritní země české rozvojové
spolupráce. Právě pro pomoc v této zemi si Ministerstvo zahraničních věcí ČR vybralo Arcidiecézní charitu Praha jako partnera
pro realizaci několika projektů.
Prostřednictvím Velvyslanectví
ČR v Harare budou financovány tři lokální rozvojové projekty
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v našich partnerských střediskách, která jsou zapojena do
programu Adopce na dálku ®.

KONCERT POMŮŽE
S DOSTAVBOU
ŠKOLY!
Srdečně vás zveme na již
tradiční květnový benefiční
koncert skupiny Svítání.
Uskuteční se ve čtvrtek dne
20. května v kostele sv. Tomáše v Praze. Skupina Svítání vystoupila na podporu
našich rozvojových projektů
již několikrát; tentokrát bude
výtěžek věnován na dostavbu Základní školy sv. Jana
Nepomuckého v Ugandě.
KDO – skupina Svítání
a všichni, kdo chtějí pomoci
KDY – 20. května 2010, 19.00
hodin
KDE – kostel sv. Tomáše,
Josefská 8, 118 01 Praha 1
Přijďte si poslechnout příjemnou hudbu a zároveň
podpořit dobrou věc!
Těšíme se na vás!
Objednávky vstupenek:
koncert@charita-adopce.cz,
nebo na tel.: 224 246 519,
cena jedné vstupenky
150 Kč.

Cílem projektů je poskytnout
dětem i celé jejich komunitě
lepší podmínky pro osobní rozvoj.
V Lusace proběhlo dne 8. března setkání zástupce Arcidiecézní charity Praha v Zambii, Aleše
Vacka, s velvyslancem České republiky v Harare, panem Luďkem
Zahradníčkem. Při této příležitosti jsme převzali grant na malé lokální rozvojové projekty. Setkání
se zúčastnili také představitelé tří
partnerských středisek, v nichž se

budou jednotlivé projekty realizovat. Krejčovská dílna v Solwezi nabídne již letos na jaře práci

šesti krejčím. Postupně zde budeme rozvíjet drobné podnikání,
do kterého budou zapojeni rodiče a opatrovníci dětí z programu
Adopce na dálku®.
V Mpanshye budou moci děti i rodiče využívat prostory renovované knihovny a studovny
a v Mukonchi budou v blízkosti
farní mateřské školky postaveny
nové toalety a umývárny. Všechny tři projekty se rozbíhají právě
nyní.


„V UGANDĚ JSEM LÉČILA I NEDŮVĚRU.“
Lenka Zahradníková je zdravotní sestra a na podzim roku 2009
odjela pracovat jako dobrovolnice do Česko-slovensko-ugandské nemocnice. Nyní má před sebou poslední týdny pobytu. Jak
hodnotí své působení v nemocnici a celkově práci české nemocnice v Ugandě?
Pracovat jako zdravotní sestra
v Africe byl můj dlouholetý sen.
A svého rozhodnutí nelituji. Česko-slovensko-ugandská nemocnice sv. Karla Lwangy v Buikwe
mi umožnila rozšířit své zdravotnické zkušenosti, setkat se s odlišnou kulturou, zažila jsem mnoho velmi silných zážitků, na které
nikdy nezapomenu.
Jeden takový začal hospitalizací desetiletého chlapce Mosese
s diagnózou srpkovité anémie
(vrozené onemocnění červených
krvinek vyskytujících se častěji
v Africe než v Evropě). Otec Mosese jej přinesl do nemocnice
z malé rybářské vesničky u Vik-

toriina jezera Busagazi. Chlapec
trpěl velmi silnými bolestmi kostí
a kloubů. V Ugandě je zvykem, že
se o pacienta v nemocnici vždy
stará někdo z rodiny. Vaří mu,
pere oblečení a prostěradla, dělá
mu společnost a dodává odvahu.
Moses však musel zůstat v nemocnici sám. Jeho otec, rybář,
se musel vrátit k jezeru, aby mohl dále vydělávat peníze lovem
ryb pro svou početnou rodinu.
Ani matka nemohla s Mosesem
v nemocnici zůstat, protože by
se neměl kdo starat o jejích šest
dalších dětí, většinou mladších
než Moses.
Po asi pár dnech léčby se rodi-
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če vrátili pro Mosese zpět a velmi nás žádali o jeho propuštění.
Tvrdili, že bolesti již ustoupily
a že chlapec se cítí dobře. Během
propouštěcího vyšetření však vyšlo najevo, že chlapec má tak silné bolesti, že stále není schopen
chůze. Začali jsme tedy pátrat po
tom, proč se nám rodiče snažili
o zdravotním stavu chlapce lhát.
Nakonec nám naše místní zdravotní sestry prozradily, že rodiče
chtějí vzít Mosese k místnímu
šamanovi. Narazili jsme tak na
častý názor hlavně chudých vesničanů, kteří stále věří více místním šamanům než klasické medicíně. Přestože tradiční léčení
bylinkami může být u některých
lehkých onemocnění úspěšné,
nelze se na něj spoléhat v případě onemocnění vážnějších. Zažili jsme zde mnoho případů, kdy
postupy šamanů nemocnému
nejen nepomohly, ale jeho stav
naopak výrazně zhoršily.
Našemu malému pacientovi šaman doporučil pouze horké obklady. Věděli jsme, že tato léčba
mu rozhodně nepomůže. Snažili jsme se tedy spolu s našimi
ugandskými zdravotními sestrami Mosesovým rodičům vysvětlit, jakou léčbu jejich syn skutečně potřebuje. Dalo to hodně
přemlouvání, ale rodiče nakonec
s prodloužením pobytu chlapce
v nemocnici souhlasili. Po několika dalších dnech naší terapie
tak mohl být chlapec propuštěn
domů a tentokrát skutečně bez

místním obyvatelům nové možnosti, rozšiřuje jejich obzory.

bolestí. Rodiče i Moses byli moc
šťastní a my doufáme, že snad
tato zkušenost posílila jejich důvěru k léčebným postupům v naší nemocnici.
A právě díky takovým zkušenostem vím, že práce v této nemocnici má obrovský smysl! A to
nejen díky samotnému léčení
nemocných, ale i tím, že ukazuje

S BISKUPEM
S SEKAMANYOU
V ČESKOSLOVENSKOUGANDSKÉ
NEMOCNICI

Nečekaná kontrola pana
biskupa Ssekamanyi v naší
nemocnici dopadla na výbornou!
Pan biskup, v jehož diecézi
se nemocnice nachází, naši nemocnici navštívil dne
27. března a jeho hodnocení
nemocnice nás všechny moc
potěšilo.
Otec biskup se pozdravil
s pacienty a na závěr všem
požehnal.
(na fotografii biskup Ssekamanya s dr. Jozefem Suvadou, pediatrem)

Lence tímto děkujeme za její výbornou práci, kterou v nemocnici
odvedla! Jsme si jistí, že to vždy nebylo snadné, ale věříme, že si s sebou do života ponese plno zajímavých a jedinečných zkušeností.


POMÁHÁME UPRCHLÍKŮM
V SUBSAHARSKÉ AFRICE!
V důsledku válečných konfliktů žijí v Demokratické republice Kongo a v Ugandě miliony
uprchlíků, kteří jsou odkázáni na
pomoc humanitárních organizací či hostitelských rodin. Na tuto
kritickou situaci se rozhodla reagovat Arcidiecézní charita Praha
ve spolupráci s Ministerstvem
zahraničních věcí České republiky. Od května 2010 budou proto
v obou státech subsaharské Afriky realizovány dva humanitární projekty, jejichž cílem je dát
uprchlíkům možnost vypěstovat si vlastní obživu a tímto se
alespoň částečně osamostatnit
a znovu nabýt svou důstojnost.
DEMOKRATICKÁ
REPUBLIKA KONGO
Severovýchodní území Demokratické republiky Kongo je oblast, kde se odehrává jeden z nejvážnějších světových konfliktů
v posledních šedesáti letech.
Před válečnými střety uprchlo
přes 5 milionů lidí, kteří nemají
v současné době možnost vrátit se zpět do svého původního
bydliště. Žijí proto v uprchlických
táborech nebo v hostitelských
rodinách, na jejichž pomoci jsou
naprosto závislí. V rámci projektu
jim proto budou distribuovány
zahradnické nářadí a sazenice,
aby si mohli sami vypěstovat alespoň základní potraviny.

UGANDA
Oblast severní Ugandy byla po
více než dvacet let zmítána občanskou válkou. Situace v zemi je nyní
již stabilizovaná a lidé se po mnoha letech vracejí zpět do svých domovů. Válečný konflikt však místní

obyvatele vytrhl z tradičního stylu
života, a proto neziskové organizace usilují o jejich návrat k původnímu způsobu obživy. Díky
projektu obdrží rodiny zahradnické nářadí a sazenice, aby mohly
získat plodiny pro vlastní obživu.
Agronomové jim také budou radit, jak si zajistit úrodu i přes klimatické změny – dlouhá období
sucha následovaná přívalovými
dešti a povodněmi.


Zapojte se do pomoci v Kongu a Ugandě i Vy.
Přispějte, prosíme, do Krizového fondu
č. ú. 749011/0100, variabilní symbol: 555. Děkujeme!

OPERACE SRDCE ZACHRÁNILA ŽIVOT
4 DĚTEM Z KAMBODŽI. CHARITA BYLA U TOHO.
Každý z nás někdy potřeboval pomoc a byl
za ni v těžkých chvílích vděčný. Zkusme
se vžít do role člověka,
kterému pomoc druhého může zachránit
život. Zkusme se vžít
do osudů vážně nemocných dětí, kterým
se v jejich zemi nedostane potřebné léčby.
A právě takovým dětem podává pomocnou ruku v programu
MEDEVAC Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Arcidiecézní
charitou Praha.
„Program MEDEVAC
vznikl z potřeby zajistit
léčbu vážně nemocným
dětem z oblastí postižených válečným konfliktem a v současné době

se zaměřuje především
na léčbu srdečních onemocnění dětských pacientů, kterým není možné pomoci v tamních
podmínkách,“ říká Bára
Kadlecová, koordinátorka projektu za ADCH
Praha.
Kambodža, pro nás
středoevropany ze mě vzdálená, exotická

a plná dobrodružství,
je zemí, odkud pochází
4 dětští pacienti, které
v Dětském kardiocentru FN Motol v Praze
podstoupily v rámci
uvedeného programu
velmi náročnou kardiologickou operaci. Po
příletu dětí a jejich rodičů do České republiky se jich ujali sociální

pracovníci ADCH Praha,
kteří jim věnovali svou
pozornost a péči po celou dobu pobytu. Jejich
úkolem bylo především
poskytnout překladatelské služby, sociální asistenci, materiální pomoc
a v neposlední řadě také zajistit volnočasové
aktivity.
V rámci programu
MEDEVAC bylo od roku
1993 léčeno na 124 převážně dětských pacientů. ADCH Praha jedná
s Ministerstvem vnitra
ČR o rozšíření programu
také do Ugandy. Spolupráce by probíhala
s Česko-slovensko-ugandskou nemocnicí sv.
Karla Lwangy, která by
na místě identifikovala
potřebné pacienty.


PODPOŘILI JSME DALŠÍ NOVÉ PROJEKTY V INDII
Především díky Vaší podpoře
financujeme v Indii další tři nové projekty v celkové výši přes
jeden milión korun. Projekty

jsou zaměřeny jak na hygienu
a zdraví, tak i na vzdělání a dosažení ekonomické samostatnosti chudých žen v zapadlých

koutech Indie. Více informací
na http://www.charita-adopce.
cz/index.php?id=0002466.


Výstavba školy Mother Teresa
College umožní navazující a odborné vzdělání dětem, které dokončily
základní školní docházku. Škola s kapacitou přibližně 150 studentů bude
dokončena a otevřena novým studentům již v červnu letošního roku.

Lékařské prohlídky přímo v chudých rodinách budou zaměřené především na matky s malými
dětmi a těhotné. Součástí projektu
jsou i osvětové programy v oblasti
prevence, léčby infekčních nemocí
a dodržování zásad hygieny.

Projekt v Chikmagaluru je zaměřen především na podporu samostatné výdělečné činnosti.
Součástí je také zřízení tréninkového počítačového centra pro
rodinné příslušníky členů svépomocných skupin.

…PŘEDSTAVUJEME VÁM ODBORNÉ ŠKOLY V INDII
V minulém čísle bulletinu jsme Vás seznámili se Zdravotní školou
sv. Ignáce. Dnes bychom rádi představili
další odbornou školu,
kde i díky Vaší podpoře mohou studovat
nadaní žáci.
VOŠ pedagogická se
nachází v Bídaru, jedné
z nejzaostalejších oblastí
indického státu Karnátaka. Nejen školství je zde
na velmi nízké úrovni.
Proto jsme se společně
s Karmelitánským střediskem rozhodli pomoci
tuto situaci zlepšit výstavbou odborné školy.
Od minulého roku tak na
předměstí Bídaru stojí
dvoupatrová budova, ve
které se studenti připravují na budoucí profesi
učitele na základní škole.
JE DŮLEŽITÉ
STANOVIT SI CÍLE
Hlavním cílem školy je
zkvalitnit základní vzdělání ve venkovských oblastech distriktu Bídar

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
PEDAGOGICKÁ

V přízemí budovy se nachází tři učebny, ředitelna
a místnost pro zaměstnance školy. V dalších dvou
patrech je šest učeben, knihovna, laboratoř a multifunkční hala.
a tím přispět k celkovému rozvoji zaostalého
regionu. Neméně podstatné je také zpřístupnit vyšší vzdělání nadaným studentům (díky
projektu Adopce na
dálku®) z chudých rodin
a zajistit jim kvalifikované zaměstnání.
KOLIK
TO VŠE STÁLO?
Celkový rozpočet na
stavbu činil 6 413 000

Kč. ADCH Praha ze svého Rozvojového fondu
přispěla téměř čtyřmi
miliony, zbytek projektu
hradila indická bídarská
samospráva. Podpora
studenta na této škole
činí 6 000 Kč ročně.
JAK VYPADÁ
VYUČOVÁNÍ?
Školní rok začíná v listopadu a končí v září.
V prvním roce absolvují

studenti mimo jiné tyto
předměty: pedagogika,
psychologie, kannada,
angličtina, literatura,
matematika, počítače,
praxe na školách. Ve
druhém ročníku si studenti prohlubují učivo
z prvního roku, osvojují
si pedagogiku, management školní organizace,
jsou seznámeni s moderními trendy vyučování. Důraz je kladen na
praxi na školách.
KVALIFIKACE
ABSOLVENTA ŠKOLY
Po úspěšném zakončení dvouletého studia
budou absolventi vyučovat na nižším stupni
základních škol s výukou v angličtině. Absolventi jsou kvalifikováni
vyučovat angličtinu,
kannadu (místní jazyk),
hindštinu, matematiku,
přírodopis a občanské
nauky. Zaměstnání tito mladí učitelé najdou
především na vesnických školách bídarského regionu.


NA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE PEDAGOGICKÉ MŮŽETE PODPOŘIT VE VZDĚLÁNÍ
NAPŘÍKLAD TYTO MLADÉ STUDENTY:
SUBASH SUGARKER
Chlapec pochází
z osmičlenné rodiny. Oba rodiče
pracují jako námezdní dělníci,
ale jejich práce je
nepravidelná. Žijí
v chudobě a jen
s obtížemi dokáží zajistit široké
rodině základní životní potřeby
jako je jídlo a oblečení. Aby mohl
Subash studovat na pedagogické
fakultě a stát se dobrým učitelem
(což je jeho snem), potřebuje finanční pomoc.

JOSHA BAI DIGEE
Tato dvacetiletá
dívka žije s rodiči a dalšími třemi sourozenci
v malém domku
v Gornale.
Rodiče pracují
na poli a kvůli
nízkým příjmům si nemohou dovolit platit všem dětem vzdělání.
Josha je velmi zodpovědná a chce
se stát dobrou učitelkou a pracovat ve vesnici, kde vyrůstala.

VAIJANATH
Chlapec žije sám
se svou matkou.
Otec mu zemřel
a dva jeho sourozenci jsou již
ženatí a musí se
starat o své rodiny.
Matka pracuje jako námezdní
dělnice, ale na podporu vzdělání Vaijanatha její výdělky nestačí.
Ten by chtěl později ze svého učitelského platu uživit svou rodinu
a také pomáhat matce.


NA VAŠI POMOC ČEKAJÍ I DALŠÍ STUDENTI! Více na http://www.charita-adopce.cz/databaze.php3

