ARCIDIECÉZNÍ
CHARITA PRAHA
Pomáháte nám pomáhat!
Blížící se vánoční
svátky nám dávají
příležitost zamyslet
se nad jejich vznikem
a především smyslem toho, co nám
přináší. Křesťané Vánocemi oslavují
svátek narození Spasitele, Ježíše
Krista. Nic víc, nic méně. Vše ostatní
se k vánočním oslavám jaksi nabalilo později. Myslím tím dárky,
stromeček, dny volna a veškerý ten
předvánoční shon a snaha „všechno stihnout“. Není divu, že dnes je
již pro mnoho lidí pravá podstata vánočních svátků zcela mimo
jejich úhel pohledu a vlastně ani
nechápou, co Vánoce připomínají.
(Santa Klause? Dárky? Slunovrat?)
I když jsou Vánoce asi nejznáměj-

šími svátky, většina lidí je nechápe.
Je to veliká škoda, protože poselství Spasitele, který přichází k člověku a zve ho, je asi tím největším
pozváním, které každý z nás může
dostat. Je to pozvání k osobnímu vztahu s Bohem a zároveň ke
spáse. Zkusme se proto zamyslet
především nad tajemstvím, které
je nám v Jesličkách zjeveno. Dítě,
které se narodilo, je pro nás darem
tak velkým, že ho nejsme schopni
pochopit. On přichází, a zároveň
riskuje naše odmítnutí. Je to obrovský paradox. To je pravá podstata
Jesliček. Nejsou jen krásnou tradicí a kulisou v kostelích a našich
domovech. Jejich tajemství je připraveno vstoupit do našich srdcí.
V tichu a bez reklam. Ta pravá ro-

STŘEDISKO POMOCI VACKOV OPĚT
POMÁHÁ LIDEM BEZ DOMOVA

Od poloviny listopadu je otevřeno Středisko pomoci Vackov
– noclehárna pro lidi bez přístřeší s 90 lůžky, která v zimních měsících doplňuje kapacitu stálých
nocleháren pro lidi bez domova
v Praze.

O provoz noclehárny se stejně
jako loni starají pracovníci Arcidiecézní charity Praha, Armády spásy a Naděje. Charita pro tento účel
vyčlenila dva pracovníky z Azylového domu sv. Terezie. Provoz Střediska financuje opět firma Jablotron
Alarms. Letos se k ní nově přidal
i Magistrát hlavního města Prahy.
Středisko sloužilo poprvé v loňském roce, kdy jednoznačně prokázalo svoji potřebnost. Loni jej
pravidelně využívalo přibližně
300 osob a celkový počet zajištěných noclehů dosáhl 6 000. I během letošní zimy je kapacita noclehárny využívána denně na sto
procent.

1

Číslo 12
16. prosince 2013

mantika vánočních
ních
svátků není v materiálním
ateriálním
požitku, ale v tom
m umět se
ztišit a nechat ve své duši
působit poselství
ví narozeného
Spasitele.
Pokusme se letos přijmout autentické poselství Vánoc. Možná se
v předvánočním shonu nebudeme
schopni chovat jinak než v minulých letech. Možná si ani nebudeme moci dovolit udělat si pro duchovní život více času. To ale není
důležité. Pravé poselství Vánoc je
intimní a přichází přímo do našich
srdcí. Je pouze na nás, zda je otevřeme a Vánoce k nám budou moci konečně promluvit.
P. Stanislaw Gora, prezident
Arcidiecézní charity Praha

Rozhovor s klientem
Domova se zvláštním režimem.
Čtěte na str. 5

TŘÍKRÁLOVÝ
BENEFIČNÍ KONCERT
S TAV O V S K É D I VA D LO
9. ledna 2014, 19.00 hodin
Kontakt pro rezervaci vstupenek:
koncert@praha.charita.cz.
Účel koncertu můžete podpořit
zasláním daru na č. ú. 749011/0100,
variabilní symbol 20040.
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NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM ROZŠIŘUJE
SVÉ PROVOZNÍ HODINY

V rámci opatření Magistrátu hl.
m. Prahy rozšiřuje Nízkoprahové
centrum Azylového domu sv. Terezie své provozní hodiny. Centrum umístěné v Praze-Karlíně
v Pernerově ul. 20 bude lidem bez
přístřeší otevřeno denně od 7.30
do 17.30 hodin. Zároveň jim bude k dispozici strava, teplý nápoj,
možnost osobní hygieny a šatník.
Opatření potrvá do konce března
a má za cíl poskytnout lidem žijícím na ulici azyl v teple, aby během mrazivých zimních dní nebylo ohroženo jejich zdraví.


Vánoce
v Azylovém domě
sv. Terezie
Tradiční mše za přežití zimy proběhne ve středu 18. prosince v Azylovém
domě sv. Terezie. Mši svatou bude sloužit
P. Stanislaw Gora. Akce je veřejná, zveme
vás k účasti.
S klienty ubytovanými v Azylovém domě se sejdeme 24. prosince při slavnostní štědrovečerní večeři. Nebude chybět
tradiční vánoční menu a cukroví.

Začněte s námi rok dobrým skutkem!
Arcidiecézní charita Praha vítá nové zájemce, kteří by se chtěli aktivně
zapojit do Tříkrálové sbírky. Její výtěžek podpoří každý rok řadu charitních služeb a pomoc se tak dostane
k velkému množství potřebných.

Kontaktujte nás prosím na
adrese: kancelar@praha.charita.cz
a uveďte vaše město, kde byste se
do pomoci mohli zapojit. Ozveme
se vám s informací, kde a jak se lze
ve vašem městě do sbírky zapojit.

Třík
rá
sbír lová
ka

Hledáme dobrovolníky především
v Praze a Středočeském kraji, kde
naše Charita působí, ale rádi vám
předáme kontakt na koordinátora
sbírky v jiném regionu.


VÁNOČNÍ POZDRAV Z INDICKÉHO BIDŽÁPURU
Milí přátelé
programu
Adopce na dálku®,
Vánoce jsou oslavou největšího Božího
daru svěřeného lidem.
Abychom zažili skutečnou radost
těchto svátků, musíme se vypravit
na okraj indického města, navštívit chudé lidi, kteří jsou vyloučeni
z pokroku a rozvoje naší doby. Tam
bychom snad mohli objevit symbol
spásy zabalený do peřinky, uložený
do jesliček a toužící svou láskou nasytit hladové lidstvo.
V Indii se my jezuité a další duchovní služebníci zaměřujeme na
pozvednutí dětí s chudoby. Děláme
to z mnoha důvodů:
Za prvé, na předměstí Bidžápuru,
kde pracujeme, stejně jako v mnoha
dalších chudinských oblastech v In-

dii, je úroveň kvality života a vzdělávání dětí dramaticky nízká. Chudé
děti buď do školy nikdy nechodily,
nebo z ní odchází z různých důvodů.
Za druhé, Bidžápur patři k oblastem postiženým suchem, jehož
přirozeným důsledkem jsou sezónní migrace. Lidé z Bidžápuru, ale
i z mnoha dalších míst po celé Indii
migrují za prací se svými dětmi, čímž
je zbavují přístupu ke vzdělání.
Za třetí, v chudinských oblastech v Indii, podobných předměstí
Bidžápuru, je bohužel na vzestupu
porušování dětských práv. Důkazem je nejen dětská práce, ale i nedostatečný přístup ke zdravotní péči
a vzdělávání, obchodování s dětmi,
stigmatizace dětí infikovaných virem HIV, dětí bývalých chrámových
tanečnic devadasí a podvýživa.
Šíření povědomí o těchto
problémech a povzbuzování zájmu
2

úřadů zodpovědných za nápravu
situace je součástí naší pomoci
lidem, které trápí zmíněné problémy.
Naším snem je vychovávat šťastné, zdravé a tvořivé děti, jejichž práva jsou chráněna a ctěna. Arcibiskup Fulton Sheen říkal, že pouze děti
a ti, kteří jsou duší dětmi, dokážou
ocenit Vánoce a objevit jejich největší krásu. Toto Vám přeji a modlím
se za každého z Vás, kteří pomáháte
dětem v Indii.
Využívám této příležitosti, abych
Vám a Vašim rodinám poděkoval za
spolupráci při vzdělávání dětí z chudinských čtvrtí v Indii, zvlášť dětí
z Bidžápuru.
Přeji Vám radostné Vánoce a nový
rok 2014 plný Božího požehnání.
P. Dion Vaz Sj
Bidžápur, Karnátaka, Indie


MOZAIKA UDÁLOSTÍ Z ARCIDIECÉZE
I ZE ZAHRANIČNÍCH MISÍ
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CHARITA POMÁHÁ
OBĚTEM TAJFUNU
HAIYAN NA FILIPÍNÁCH
Charita Česká republika se aktivně podílí na obnově Filipín, které
v listopadu zasáhl ničivý tajfun.
Více podrobností získáte na webu
www.svet.charita.cz. Dárci mohou
i nadále podpořit pomoc Filipínám například zasláním dárcovské
SMS ve tvaru DMS CHARITA SVET
na číslo 87 777.
SETKÁNÍ PRACOVNÍKŮ
S KARDINÁLEM
DOMINIKEM DUKOU
Pracovníci a spolupracovníci Arcidiecézní charity Praha se v pátek
20. prosince setkají s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem
Dukou. Setkání bude předcházet
mše svatá, kterou povede otec kardinál a P. Stanislaw Gora, prezident
Arcidiecézní charity Praha.
„NOC VENKU“
POPRVÉ V PRAZE
Zážitková kampaň „Noc venku“
se letos poprvé konala také v Praze. Proběhla v noci z 21. na 22. listopadu a umožnila lidem zkusit si
na vlastní kůži, jaké to je přečkat
noc v zimě na ulici. Součástí byl
kulturní a hudební program. Nechyběla prezentace Azylového
domu sv. Terezie, který lidem bez
domova pomáhá již 15 let.
ZAMĚSTNANCI EBAY CZECH
REPUBLIC PODPOŘILI
AZYLOVÝ DŮM
Azylový dům sv. Terezie navštívila 20. listopadu skupina zaměstnanců firmy eBay Czech Republic
s.r.o., která sídlí v Karlíně nedaleko
našeho zařízení. Zajímali se o chod
Azylového domu a jeho klientům
darovali ošacení a pohoštění.
PRACOVNÍCI ARCIDIECÉZNÍ
CHARITY PRAHA SE
VZDĚLÁVAJÍ
Zvýšení odbornosti pracovníků
Arcidiecézní charity Praha měla za

AKTUÁLNĚ Z NEMOCNICE SV. IGNÁCE
V INDICKÉM HONAVARU
Nemocnice sv. Ignáce, jejíž rozvoj Charita v uplynulých letech
významně podpořila, slouží i nadále pacientům i lidem v okolních
vesnicích. Informovala o tom sestra Marie Goretti: „V uplynulých
dnech jsme provedli zdravotní prohlídky dětí v devíti mateřských
školách – 25 % těchto dětí navštívilo nemocnici vůbec prvně v životě! Šíříme na venkově osvětu například o AIDS, o duševních nemocích, o gynekologických potížích či o důležitosti kojení. Povědomí o těchto potížích je ve vesnických oblastech pořád nízké.“

úkol nedávno proběhlá školení.
Vedoucí pracovníci se zúčastnili školení zaměřeného na vedení
týmu a přípravu a vedení efektiv-

ní porady. Sociální pracovníci se
účastnili cyklu školení, jehož obsahem byly standardy kvality sociálních služeb.


Pracovní jubileum

MARCELY BUFALY
8. prosince oslavila velké pracovní výročí naše kolegyně Marcela
Bufala. Před 10 lety posílila tým pracovníků Střediska Brandýs nad
Labem. Svou každodenní práci věnuje s laskavostí a trpělivostí klientkám azylového domu sv. Gerarda a jejich dětem.
Marcelo, děkujeme Ti především za Tvůj optimismus,
pracovní nasazení a pozitivní naladění.
Přejeme Ti hodně radosti v práci i osobním životě!
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OCENĚNÍ PRO KARMELITSKÉ UČILIŠTĚ V BÍDARU

Karmelitské učiliště v indickém Bídaru získalo ocenění od
Národního institutu otevřeného
vzdělávání zřízeného indickým
Ministerstvem rozvoje lidských
zdrojů. Studentky učiliště
podporuje Arcidiecézní charita
Praha v programu Adopce na
dálku®, v uplynulých letech podpořila Charita také přístavbu internátu Karmelitského učiliště.
Škola poskytuje vzdělávání formou několikaměsíčních až dvouletých kurzů v oborech sekretářská
praxe, švadlena, provoz pohostinství aj. V rámci studia také mohou
absolvovat praktické předměty, jako je práce s počítačem, psaní na
stroji či výuka anglického jazyka,
i předměty zájmové, jako je zpěv,
tanec aj. Škola udržuje dobré vztahy s mnoha organizacemi, kde dívky po absolvování kurzů mohou
najít zaměstnání. Pro chudá vesnická děvčata je vzdělání poskytnuté Karmelitským učilištěm velkou šancí na zlepšení jejich života.
CO JE OTEVŘENÁ ŠKOLA?
Národní institut otevřeného
vzdělávání koordinuje a rozvíjí
v Indii velmi běžnou formu stuNĚ
UÁLbie
T
K
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ze
Typický vánoční shon se nevyhýbá ani zambijské komunitní
pekárně v Mwineshi. Prosinec
se nese ve znamení většího zájmu místních obyvatel o čerstvé pečivo. Pekárna je na to již
dobře připravena.

dia na tzv. otevřené škole (open
school). Otevřená škola nabízí výuku v praktických oborech. Kurzy trvají kratší dobu než formální

vzdělávání a jsou méně nákladné.
Pro mnoho mladých lidí je otevřená škola jedinou šancí na získání
kvalifikace.

Dar
ujte
v
v
Ado progr zdělán
pce amu í
na d
álku ®

Dva roky vaší podpory
změní Sangeethě a Naomi život

Naomi Methre

NAOMI by se ráda stala lektorkou počítačových dovedností, SANGEETHA sní o tom, stát
se právničkou. Obě touží po vzdělání, které
jim umožní najít si zaměstnání a podporovat
svoji rodinu. Karmelitské učiliště je krokem ke
splnění tohoto snu.


Sangeetha Haldale

V PEKÁRNĚ MWINESHI jsou připraveni na Vánoce

V Mpanshyi a okolí byly vyvěšeny letáčky o možnostech vánočních objednávek. Během rozšířené provozní doby pekárny jsou
připraveni pomoci pracovníci
partnerské organizace, se kterou
zde realizujeme program Adopce na dálku®. Ruku k dílu přiloží
i učeň, který do pekárny dobrovolně již sedmým měsícem dochází.

Obchůdek a pekárna budou otevřeny pro veřejnost také během
Silvestra. Až poté se pracovníci
dočkají svého zaslouženého volna.
PENĚŽNÍ FOND PODPORUJE
PRVNÍ RODINY
Již od založení pekárny bylo plánováno, že její zisk podpoří vybrané
rodiny dětí z programu Adopce na
dálku®. „První skupinu čítající 8 rodin
jsme vybrali v listopadu. Pro tyto
DOPOSUD SE UPEKLO…
Druh

Množství

Bochník chleba

1 500

Houska

11 600

Muffin

500
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rodiny není snadné uživit děti a zároveň je posílat do školy, mají jich
prostě hodně. Naši pracovníci vybírali rodiny na základě předem stanovených kritérií,“ říká Aleš Vacek,
pracovník Charity Praha v Zambii.
BEZ VLASTNÍ PÍLE
TO NEPŮJDE
Od místního zemědělského
družstva jsme zakoupili semena
kukuřice a hnojivo. Následně vše
po podepsání smlouvy rozdělili vybraným rodinám. V ní se zúčastnění zavázali vrátit zapůjčený finanční obnos na konci června příštího
roku po sklizni kukuřice. Podpořili
jsme je tedy do začátku. Ostatní je
už na rodinách samotných.


PROJEKT MAGDALA PŘEDSTAVIL SVOU ČINNOST
NA TISKOVÉ KONFERENCI SENÁTU ČR
Dne 3. 12. 2013 se v prostorách Senátu Parlamentu České
republiky uskutečnila u příležitosti mezinárodního dne proti
násilí na ženách tisková konference a následně diskusní kulatý stůl.
Neziskové organizace poukázaly na nutnost lepší ochrany obětí
domácího násilí a znásilnění. Upozornily také na nedostatky v legislativě. Projekt Magdala Arcidiecézní charity Praha se dlouhodobě
zabývá problematickou domácího
násilí. Obětem domácího násilí
poskytuje sociální a právní poradenství, psychologickou podporu
a možnost utajeného ubytování. Ročně využijí služeb Projektu
Magdala stovky klientek.
a
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Světlana Porche, vedoucí Projektu Magdala, vystoupila na konferenci se svým příspěvkem týkajícím se pomoci cizincům, kteří jsou
oběťmi domácího násilí. Zmínila
mimo jiné, že práce s touto cílovou
skupinou je specifická a vyžaduje
znalost odlišných kulturních zvyklostí a vzorců chování. Během svého vystoupení představila činnost

střediska Migrace Arcidiecézní charity Praha: „Ve své praxi se setkávám s tím, že násilí na migrantkách
je ohlašováno a vyšetřováno ještě
v menším procentu případů, než
u majoritní populace. Je to ovlivněno izolovaností komunity cizinců. Ženy, které jsou oběťmi násilí,
se neorientují v našem legislativním systému, neví, kde vyhledat
pomoc, kam se obrátit o pomoc.
Mezi naše služby patří i terénní
práce, kdy aktivně vyhledáváme
kontakt s potenciálními klienty naší sociální a právní poradny.“
Mezi účastníky kulatého stolu
byli kromě představitelů neziskových organizací také představitelé
Policie hl. města Prahy. Konferenci
zaštítila Alena Gajdůšková, 1. místopředsedkyně Senátu.


VŠICHNI KLIENTI A VŠECHNY PRACOVNICE
JSOU TEĎ NAŠÍ NOVOU VELKOU RODINOU

V průběhu celého roku jsme se
v seriálu Charita očima klientů
setkávali s klienty různých charitních sociálních služeb. Celý
seriál zakončíme rozhovorem
s panem VÁCLAVEM, který bydlí v Domově se zvláštním režimem. O krátký rozhovor jsme
požádali i jeho dceru MARII.

 Čím se v Domově rád zabýváte?

 Jak vypadala vaše situace
u vás doma předtím, než jste
se nastěhoval do charitního
Domova?

Společně s rodinou jsme hledali
zařízení. Vozili mě do Denního stacionáře pro parkinsoniky. Byl jsem
tam každý den kromě víkendu. Už
nevím přesně, jak to bylo, nevěděl
jsem přesně, do čeho jdu.
 Co se pro vás s příchodem

do Domova změnilo?

Nemusím prát, je o mě postaráno. Jsem mezi dalšími lidmi. Vařit si
nemusím, jídlo je dobré. Jsem velký
jedlík, ale mám tady dost jídla.
Loni jsem byl nemocný, nemohl
jsem skoro jíst, mluvit, chodit,
teď už se sám postavím, chodím,
občas popojíždím na vozíku. Je to
o mnoho lepší.
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Baví mě cvičit. Občas padám,
tak se snažím cvičit. Cvičení mi
dělá dobře. Cvičím občas jógu.
Byl jsem hodně nemocný, takže
jóga mi nejde tak jako dříve,
ale občas si půjčím podložku
a cvičím na zemi. Hrával jsem na
harmoniku, ale poslední dobou
už ji moc neudržím. Vzpomínám
si, jak moje dcera Maruška nosila
harmoniku do hudební školy do
Tachova, jezdila autobusem, měla to těžké. Rád zpívám. Když už
nemůžu hrát, naučil jsem hrát na
harmoniku paní vedoucí, a tak si
občas společně zahrajeme. Ještě
se musí naučit basy. A je nám veselo. Také se hodně nasmějeme.
Taky někdy hrajeme kuželky.
(Pokračování na str. 6)

 Co ještě rád děláte?

V létě a když je pěkné počasí, trávím hodně času na terase a venku
na zahradě. Máme tady záhonek
s bylinkami, kytky, rajčata nám
vyrostla. Taky jsem natíral krmítko
pro ptáky. Máme ho na okně. Létají nám sem hodně ptáci, straky,
drozdi, sojky, kosové, sýkorky a občas zelená žluva. V létě nad naším
domem
létalo hodně letadel, dom lét

 Jak vyp
vypadala situace u vás
doma předtím,
než se váš
př
tatínek nastěhoval
do chan
ritního zařízení?
Co
bylo na
za
této situaci pro vás nejtěžší?

Tatínkova nemoc (má diagnostikovanou Parkinsonovu a Alzheimerovu chorobu) se postupně zhoršovala. Přestože se
stále velmi snažil a svůj stav si
nepřipouštěl, bylo potřeba pomáhat mu s úklidem, osobní
hygienou, zajišťováním stravování, dávkováním léků... Řešení
v rámci našich rodinných mož-

pravní letadla přistávala na Ruzyň.
Létala nízko. Některá jsem rozezenal, odkud letí. Bylo slyšet motory.
Bavilo mě na ně koukat.
Jednou za čas je tu kněz na mši.
Někdy jsem hodně unavený, ale
někdy tam jdu. Taky nám tu rostou
pod okny houby. Černušky. Nejsou
moc kvalitní.
Dcery i vnuci a občas i zeťák za
mnou pravidelně jezdí. Vždycky
přivezou hodně dobrot, chlebíčky, zákusky, a tak všechny hostím.

ností bylo čím dál náročnější
a bylo stále více jasné, že to
nezvládáme. Bylo to o to těžší,
že tatínek odmítal jakoukoli pomoc mimo rodinu. Prvním naším
krokem v řešení situace bylo
jeho svolení k návštěvě denního
stacionáře pro parkinsoniky na
Jižním Městě. Ale to situaci zdaleka neřešilo.
 Zlepšila se nějak vaše situace poté, co jste kontaktovali
Charitu?

Když jsme se dozvěděli
o existenci Domova, svitla nám

To se mi líbí. Občas jezdíme i na
výlety. Na začátku léta jsme byli
na Svaté Hoře u Příbrami, upoutaly mě malby na stropech a stěnách.
 Jak prožíváte v Domově ad-

ventní čas?
Teď se chystáme na Vánoce, pečeme cukroví, pomáhal jsem se
včelími úly. Taky hodně zpíváme
a posloucháme koledy.


naděje. Představitelé Charity
byli od počátku velmi vstřícní
a milí. Během měsíce se tatínek
stěhoval do nového bydliště.
Od počátku byl velmi spokojen,
je mezi svými vrstevníky, zpívá,
hraje na harmoniku, cvičí jógu.
V zimě prodělal těžký zápal plic.
Měli jsme velkou starost, ale
děvčata z Domova dělají zázraky
a tatínek je už zase ve formě!!
Máme radost, že je o něj skvěle
postaráno. A kdykoli přijdeme na
návštěvu, oceňujeme to krásné
prostředí. Všichni klienti a všechny pracovnice jsou teď naší novou velkou rodinou!!
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