ARCIDIECÉZNÍ
CHARITA PRAHA
Pomáháte nám pomáhat!
Milí přátelé,
datum dnešního
vydání Bulletinu
Arcidiecézní charity Praha připadá
na Mezinárodní
den rodin. Organizace spojených
národů chtěla vyhlášením tohoto svátku podnítit zájem o téma-

ta a problémy týkající se rodiny.
V Charitě se zájem o rodinu samozřejmě neomezuje na jediný den.
V mnoha službách a projektech
v celé pražské arcidiecézi se naši
pracovníci věnují potřebným rodinám každý den v roce. Podporují
osamělé matky s dětmi, pomáhají rodinám v tíživé životní situaci,
organizují volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mnoho
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15. května 2013

dalšího. Přečtěte si více v článku na
straně 3.
V dnešním Bulletinu najdete samozřejmě i další témata a novinky
z práce Charity v pražské arcidiecézi i v zahraničních misích.
Přeji vám příjemné čtení a vašim
rodinám vše nejlepší k dnešnímu
svátku.
Mgr. Eva Hradečná
metodička sociálních služeb
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POČAPELSKÁ FARA
SE STANE NOVÝM STARTEM

Objekt bývalé fary v Počaplech na Berounsku pomůže díky Farní
charitě Beroun lidem ohroženým sociálním vyloučením. Dlouhodobě nezaměstnaní či lidé se zdravotním postižením zde najdou
bydlení i pracovní příležitost v rámci projektu sociální rehabilitace.
Na dva současné projekty navazuje nový záměr Farní charity Beroun: Azylový dům sv. Jakuba pro
muže nabízí krátkodobý azyl těm,
kde ztratili střechu nad hlavou.

Časově omezený pobyt mnohdy
neumožňuje mužům vyřešit svou
tíživou situaci a zajistit si jiné bydlení.
(Pokračování na str. 2)

Svátek sv. Vojtěcha
a narozeniny KARDINÁLA DUKY
Ve svatovítské katedrále proběhla 23. dubna mše svatá k oslavě
svátku sv. Vojtěcha, hlavního patrona pražské arcidiecéze. S touto
slavnostní mší spojil poděkování
za 70 let svého života pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.
Arcidiecézní charita Praha
přeje otci kardinálovi všechno
nejlepší, mnoho zdraví a Božího
požehnání.


Příběh Kelvina
Samukaye: Má cesta
za vzděláním nekončí
Čtěte na str. 5.

OZNAMUJEME



změnu korespondenční
adresy:
Arcidiecézní charita Praha
P. O. BOX 33, 106 00 Praha 10
Sídlo organizace zůstává nezměněno. Ke zřízení P. O. BOXU
přistoupila Charita z praktických
důvodů souvisejících s přesídlením ředitelství organizace z Prahy 2 do Záběhlic.
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(Dokončení ze str. 1)
Druhým projektem je sociální rehabilitace, kterou Farní charita provozuje v ambulantní formě. Lidé znevýhodnění na trhu práce dostávají
podporu, která směřuje k upevnění
pracovních a sociálních návyků. Klienti provádějí pod dohledem „kouče“ pomocné stavební práce, údržbu
zahrad, odklízení sněhu apod.
OPRAVY NA BÝVALÉ
FAŘE ZAHÁJENY
V Počaplech se nachází poměrně velká fara, která zůstala opuštěná a během posledních dvou
let jen chátrala. Berounská Charita
požádala o její pronájem. Plánuje
zde provozovat pobytovou službu
sociální rehabilitace. „Sociální pracovníci vytipovali klienty Azylového domu, kteří se aktivně staví ke
svému nepříznivému osudu, jsou
nekonfliktní a spolehliví,“ říká Ivana Vašků, koordinátorka sociálních

služeb. Pod vedením vedoucího
služby již skupina mužů začala
s drobnými opravami a úpravami
interiéru i exteriéru, které zatím
Charita financuje z vlastních zdrojů. V objektu již v současné době
bydlí i správce. Kromě správy budovy bude pracovat i jako kouč
ubytovaných mužů.

DOBRÉ SOUSEDSKÉ VZTAHY
Budoucí spolubydlící si již nyní
plánují pořízení hospodářských
zvířat a především se velmi těší na
normální život. „Doufám, že noví
počapelští obyvatelé si vybudují nejen nové bydlení, ale i dobré
jméno mezi sousedy,“ uzavírá Ivana Vašků.


Ě
ÁLN
U
T
AK Indie
z
Vesnička Jayapura na jihoindickém venkově zažila rozruch –
v místní škole se historicky poprvé objevily počítače. Stalo
se tak díky projektu Charity
Praha. Tento projekt se právě
přehoupl do své druhé poloviny. Co se v jeho rámci podařilo
a co Jayapuru ještě čeká?

NOVÉ POČÍTAČE V INDICKÉ JAYAPUŘE

Charita zakoupila 5 stolních
počítačů společně s potřebným
nábytkem, tiskárnou a záložním
zdrojem energie. Ten vzbuzuje ve
vesnici největší údiv. Díky němu
počítače totiž fungují nepřetržitě,
i navzdory výpadkům elektřiny.
354 žáků místní školy má tak už od
října osnovy rozšířené o výuku počítačů a angličtiny. Kromě běžných
hodin jsou jim počítače k dispozici
i během odpolední a víkendů, individuální péče a speciální hodiny
jsou věnovány nejslabším žákům.
MODERNIZACE INTERNÁTU
Vedle školy se v rámci projektu
modernizuje i blízký internát. Zatím
se podařilo vybudovat dvě nové
toalety a koupelny. Další plánovaný

krok je nákup matrací, povlečení,
skříní a kuchyňského náčiní. Toto vše
bude na děti čekat v novém školním
roce, který v Indii začíná v červnu.
POMÁHAJÍ RODINY Z ČESKA
I INDIČTÍ PODNIKATELÉ
Hlavní část financí pro tento
projekt pochází od českých dárců.
2

Řádové sestry, které mají projekt
na starosti pod vedením sestry
Ivy Fernandes, však uspěly i u místních dárců. Od soukromé firmy se
jim podařilo získat 3 použité počítače a v současnosti vyjednávají
s podnikateli o možnosti zřízení
anglické knihovničky pro žáky.


MOZAIKA UDÁLOSTÍ Z ARCIDIECÉZE
I ZE ZAHRANIČNÍCH MISÍ
ZAHRADA PRO KLIENTY
DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM
Klienti charitního Domova se
zvláštním režimem v pražském
Barrandově budou letos v plné
míře využívat zahradu Domova.
„V objektu provozuje Charita i další
sociální služby včetně azylového
domu pro matky s dětmi. Proto
bylo potřeba část zahrady vyčlenit
jen pro naše klienty, převážně seniory, kterým vyhovuje klidné prostředí nerušené například temperamentně se projevujícími dětmi,“
vysvětluje Olinka Vlachová, ředitelka Domova. Klienti již nyní plánují
pěstovat na nově upravené zahradě zeleninu a kromě odpočinku ji
tak využívat i aktivně.
NETRADIČNÍ VEČEŘE
V DOMOVĚ PRO SENIORY
Pěkného počasí a klidné rozlehlé zahrady využili klienti i zaměstnanci Domova pro seniory Mukařov. Místo večeře v jídelně Domu
opékali špekáčky, buřty i klobásy
u ohniště. „Zúčastnilo se opravdu hodně klientů; s akcí byli moc
spokojeni, proto chceme opékání
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i ubytování s utajenou adresou
a materiální pomoc.

zase za měsíc zopakovat,“ hodnotí akci Lucie Pešlová, ředitelka Domova.
BENEFIČNÍ KONCERT
NA PODPORU
PROJEKTU MAGDALA
Indický kytarista Benny Prasat
vystoupil 9. května v kostele sv. Tomáše v Praze 1 na
podporu projektu
Magdala. Tento
projekt s celorepublikovou působností pomáhá obětem domácího násilí a obchodu s lidmi.
Poskytuje nejen podporu a poradenství, ale v případě potřeby

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V INDII
V červnu začíná v Indii nový školní rok. Více než 10 tisíc žáků a studentů se vzdělává s podporou
českých dárců programu Adopce
na dálku® Arcidiecézní charity Praha. P. Xavier z centra Adopce na
dálku® v Shenbaganuru hodnotí
důležitost vzdělání: „Bez vzdělání
a kritického sledování událostí ve
svém okolí i ve světě, bez znalosti
číst, psát a počítat, vyrůstají z dětí
zranitelní lidé, náchylní ke zneužívání a k závislostem. Prostřednictvím Adopce na dálku® a podpoře
dárců jsme schopni tyto zažívané
modely měnit.“


Charita v pražské arcidiecézi pomáhá potřebným rodinám
Valné shromáždění OSN rozhodlo před 20 lety, že se
15. květen bude připomínat jako Mezinárodní den rodiny.
Vlivem změn ve společnosti se rodiny stále častěji ocitají
v tíživé situaci. Charita považuje podporu rodiny za svou
prioritu a péči o rodinu věnuje řadu služeb a projektů.

Asistovaná setkávání rodičů s dětmi: podporované
setkávání dítěte s rodičem,
u kterého nežije, za přítomnosti odborného pracovníka.

rehabilitace: poskytují
komplexní podporu v mnoha oblastech života rodiny
(chod domácnosti, plánování
rodinného rozpočtu, sociální
dávky, zaměstnání atd.).

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež: volnočasové a vzdělávací aktivity
pro děti, u nichž hrozí rizikový životní styl.

Azylové domy pro matky s dětmi: pomáhají
překlenout období, kdy se
osamělé matky s dětmi ocitají bez bydlení; klientky
dostávají podporu k návratu
k samostatnému životu.
Sociální aktivizační
služby a služby sociální

Dům na půl cesty: pobytové zařízení pro mladé lidi,
kteří opouští dětské domovy
nebo výchovné ústavy.

Projekt Magdala: pomoc
obětem domácího násilí
a obchodu s lidmi.

Zájmové kroužky, akce
pro děti: obvykle vedené dobrovolníky při farních
Charitách, kroužky otevřené
všem zájemcům, pro všechny věkové kategorie dětí.
Materiální a finanční
podpora potřebným rodinám: podporu poskytuje
řada Charit mnohdy v rámci
dlouhodobějších projektů
(Strom splněných přání, farní „miniadopce“, Zdravá rodina apod.).


Pro více informací o charitní pomoci rodinám kontaktujte praha@praha.charita.cz.
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ČÍM JE HŮŘ, TÍM VÍCE JE TŘEBA MILOSRDENSTVÍ
A POMOCI

V červenci navštíví Českou republiku skupina běloruských
dětí z programu
Adopce na dálku®. Stráví několik
dní v rodinách svých „adoptivních“ rodičů. Jedním z nich
je i MUDr. Stanislav Juhaňák,
majitel knižního nakladatelství TRITON. O pozvání běloruskému chlapci spolu s jeho
sestrou i o důvodech, proč
dlouhodobě podporuje rozvojové projekty Arcidiecézní charity Praha, se podělil v krátkém
rozhovoru.
 Proč jste se k dárcovství rozhodl a co vám osobně přináší?

Máme tři zdravé a hodné syny,
mohou studovat, cestovat a těšit
se ze života. Není tu válka, pogromy, hladomor. Jiní to štěstí nemají,
tak jsme za každé naše dítě „adoptovali“ ještě jedno navíc. A mám
z toho radost. Neutušil jsem, že
budu mít tolik dětí.
 Jak se na to dívá vaše rodina
a přátelé?

Syn mi pomáhá s překlady dopisů
dětem. A přátele to inspiruje. S jed-

ním jsme společně koupili studnu
v Africe, jiný mi nedávno volal a říkal, že si na mě vzpomněl a udělali
s rodinou dobrý skutek. Říkám si, že
to má Pán Bůh dobře zařízeno :-)

Mluvil jsem tam s knězem o znameních doby a já si říkal: Čím je hůř, tím
víc je třeba milosrdenství a pomoci.
Rusky ještě trochu umím, a tak,
když jsem uvažoval o další podpoře
dětem, hned mě napadlo Bělorusko.

 Kdy jste začal podporovat

a koho?

 Zvete vámi podporované

Před léty jsme začali podporovat
dvě indické děti, pak africké, nyní
je to chlapec z Běloruska.

běloruské dítě na několik dní
v létě k sobě do rodiny. Čím podle vás může být dítě po osobní zkušenosti s českou rodinou
a návštěvou ČR obohaceno?

 Proč zrovna běloruské dítě?

Předloni jsem byl v Kodeni, polském poutním místě na hranicích
s Běloruskem. Obláti tam mají klášter.

Pozná jiný kousek světa a lidi,
kteří je mají rádi, jen tak, zadarmo,
z lásky k Bohu. Překvapení to bude
i pro nás.


Nakladatelství TRITON vydalo v roce 2007
ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Praha knihu Vzdělání na dosah: Sborník zkušeností a vzpomínek z programu Adopce
na dálku® Arcidiecézní charity Praha.
Nakladatelství TRITON se specializuje
především na lékařské, psychologické,
filozofické, historické a pedagogické
knihy. Z krásné literatury pak na biografie, sci-fi a fantasy a pohádky. Zajímavostí v rámci edice pro děti jsou
miniknihy, mezi nimiž najdeme i knihy
s náboženskou tematikou (Kázání na
hoře, O 14 františkánech).
Více na: http://www.tridistri.cz/miniknihy.

BISKUP PAUL SSEMOGERERE:
Změna myšlení musí začít u nás!
Střední škola v Mulajje je jednou ze škol, které jsou v Ugandě
podporovány v rámci programu
Adopce na dálku®. Nedávno poctil školu svou návštěvou místní
biskup diecéze Luweero – otec
Paul Ssemogerere. Při této příležitosti se kromě setkání s dětmi
konala také mše a debata se členy
(Pokračování na str. 5)
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KELVIN SAMUKAYA: Má cesta za vzděláním nekončí

květen 2006, Kelvin (první zprava)
Program Adopce na dálku® slaví
letos 20. výročí od svého založení. Za dvě dekády prokázal,
že je efektivní rozvojovou metodou. Dokáže totiž měnit postoje
lidí, dávat jim skrze vzdělání novou perspektivu v životě a otevírat jim nové obzory. Změna
však není okamžitá. Například
v Zambii, kam se program
Adopce na dálku® rozšířil v roce 2006, dokončili střední školu
první studenti na sklonku minulého roku. Byl mezi nimi i Kelvin
Samukaya.
„Když program začínal v diecézi Solwezi, navštěvoval jsem tehdy
6. třídu ve škole St. Charles Academy,“ vzpomíná Kelvin. Žáci této

(Dokončení ze str. 4)
školní rady a zástupci dalších
institucí, které školu podporují –
tedy i Charity Luweero. Celé setkání se neslo ve velmi příjemné
náladě – ředitel školy informoval školní radu a biskupa o vývoji školy v předchozích letech,
o úspěšnosti žáků a v neposlední řadě také o výzvách, kterým
škola čelí v současnosti – bude
třeba opravit budovy pro stu-

květen 2013
školy pocházejí z chudinských
čtvrtí, mnoho z nich nedokončí ani základní vzdělání. Mnoho
dětí z této školy bylo proto přijato do programu. „Obdrželi jsme
školní pomůcky, sešity i novou uniformu. Začali jsme dostávat pravidelně školní obědy. Zlepšila se
výuka, učitelé začali chodit pravidelně do výuky a věnovali se nám.
Většina z nás také vůbec poprvé
dostala nové boty,“ popisuje Kelvin.
STŘEDNÍ ŠKOLA
S VYZNAMENÁNÍM
Chlapec se učil dobře. Po úspěšně zvládnutých zkouškách v 9. třídě zamířil na střední školu. Absolvoval ji na konci listopadu minulé-

denty ubytované v areálu školy,
stále chybí počítačová učebna
a laboratoř.
Otec biskup se o dění ve škole
upřímně zajímal. Hlavní poselství
pak shrnul následovně: „Jakýkoliv
další rozvoj je závislý na komunitě.
Změna myšlení nemůže začínat
u žáků – musí začít u nás – duchovních, učitelů a rodičů.“
Lucie Chladová
dobrovolnice Arcidiecézní
charity Praha v Ugandě 
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ho roku s vyznamenáním. V současné době studuje kurz práce
s počítačem. A chystá se na univerzitu. Díky dobrému prospěchu
žádá o státní stipendium.
LÉKAŘ NEBO INŽENÝR
„Zajímá mě medicína a inženýrství. Věřím, že má cesta za vzděláním nekončí. Chtěl bych především
poděkovat mému dárci v Čechách,
programu Adopce na dálku® a pracovníkům centra Solwezi, že mi dali
tuto šanci. Nepromarnil jsem ji a velice si vážím jejich pomoci, bez které
bych nebyl schopný úspěšně dokončit střední školu. Opravdu jsem získal
mnoho. Děkuji a ať je Bůh stále provází…“


William (14 let)
byl stejně jako
Kelvin před sedmi lety zařazen
do programu
Adopce na dálku®. Jeho snem
je stát se lékařem. Čeká nyní na
sponzora z České republiky, který by ho podpořil ve vzdělávání.
POKUD MŮŽETE POMOCI,
KONTAKTUJTE NÁS
NA TEL. 224 246 519.
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PŘESPÁVAL JSEM NA LAVIČKÁCH
A V ZIMĚ PROJEZDIL TRAMVAJÍ CELOU NOC
Vojtovi je 22 let. Vyrůstal v dětském domově, potom žil na
ulici. Vzhledem ke zdravotnímu znevýhodnění má nárok
na invalidní důchod. Přesto by
rád pracoval a byl užitečný. Ve
splnění jeho přání a cílů mu
pomáhá charitní Dům na půl
cesty v Kralupech nad Vltavou.


Jak jste se do našeho zaříze-

ní dostal ?
Když jsem žil na ulici, tak jsem
poprosil jednoho pána, jestli by mi
nekoupil něco k jídlu. On mi pomohl a ptal se mě, proč jsem na
té ulici. Povídali jsme si a on mi nabídl pomoc. Zavolal do Domu na
půl cesty v Kralupech a potom mě
sem odvezl a od té doby jsem tady. v Charitě nebo v Naději. Nikdy se už kaři, seznámili mě s jednou paní
na ulici vrátit nechci.
z Fokusu, kde by prý možná byla
práce v chráněné dílně. Nejvíc ze


Jak se stalo, že jste žil „na ulici“ ?


Jak jste si zvykl v Domě na všeho bych chtěl totiž pracovat.
Chtěl bych, aby mě někdo tu práci
půl cesty v Kralupech?
dobře naučil, aby mi říkal, co mám
Když jsem odešel z dětského
domova, myslel jsem si, že budu
Já jsem ze začátku pořád spal, dělat, abych to dělal dobře.
bydlet u mámy. Ale tu jsem nena- byl jsem moc unavený. Ale musel
šel, tak jsem nějakou dobu bydlel jsem si také vyřizovat spoustu vě- 

Co vás baví, co děláte nejrav Domě na půl cesty v Praze. Mohl cí, třeba na úřadu práce. Teď jsem ději?
jsem tam zůstat půl roku a potom v klidu a mám střechu nad hlavou.
už jsem neměl kam jít.
Já si moc rád povídám s lidmi. Ta

V čem vám Dům na půl cesty, ké mě baví fotbal, počítačové hry


Jak dlouho jste žil bez stře- kromě ubytování, nyní pomá- a hudba. A také se navštěvujeme
s tetami z dětského domova. Ale
chy nad hlavou a co na tom by- há?
nejvíc ze všeho se těším, až budu
lo pro vás nejhorší?
Pracovníci mi pomáhají s vyříze- chodit do práce a nechci už nikdy

Dlouho, možná i tři roky. Nejhorší ním důchodu, doprovodili mě k lé- být na ulici.
to bylo v zimě. Když bylo teplo, tak
jsem přespával na lavičce, a když pr- Ve STŘEDISKU KRALUPY NAD VLTAVOU (Pražská 73, Kralupy
šelo, tak jsem se snažil schovat ně- n. Vlt.) pomáhají v jedné budově současně dvě služby. Dům na půl
kam pod střechu, třeba u vchodo- cesty je určen mladým lidem, kteří ve věku 18 let opouští dětské dových dveří domů. Ale v zimě to bylo movy, výchovné ústavy nebo do Domova přichází z „ulice“ či z výkonu
špatné, jezdil jsem hodně autobusy trestu. Získávají zde podporu při vstupu do samostatného života. Azya v tramvajích, tam bylo teplo. Snažil lový dům pro matky s dětmi v tísni poskytuje na přechodné období
jsem se takto projezdit třeba celou ubytování a sociální zázemí pro osamocené matky, kterým pomáhá
noc. Občas mi dali kamarádi nějaké postavit se znovu na vlastní nohy.
peníze a já se mohl najíst a umýt
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