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Jaké je poselství Velikonoc?
Náš kalendář je
plný různých svátků
a významných dnů.
Každý z nich se váže k nějaké události
a každá tato událost
má svoji hodnotu nebo význam.
Vždycky jsem se však pozastavoval nad tím, jak velmi odlišně lidé
chápou Velikonoce. Již nápisy na
velikonočních pohlednicích s textem „Veselé Velikonoce“ mne vždy

zarážely. Pokaždé jsem si říkal, co se
tím vlastně chce říci. Nějak mi nešlo
dohromady, co má být na Velikonocích vlastně veselého. Také symboly jara, jako jsou třeba vajíčka
nebo různá zvířátka ve výlohách,
mne vždy naplňovaly spíše otázkami, jestli jaro samo o sobě je tak významné. Není pak důležité také léto? A co podzim? Nikdy jsem takto
chápaným velikonočním svátkům
nerozuměl.

Řekl bych, že to je typická situace,
když se křesťanský svátek zbaví svého obsahu a najde se mu obsah jiný,
který však nemá pro člověka prakticky žádný skutečný smysl. Vznikají tak
úsměvná, mnohdy spíše nesmyslná
přání, pozoruhodná pojmenování
svátků a vše vede k tomu, že lidé nakonec vůbec neví, proč takové svátky
jsou a jaký je jejich skutečný smysl.
(velikonoční zamyšlení
P. Gory pokračuje na str. 2)

ČESKÁ NEMOCNICE SV. KARLA LWANGY OPERUJE
NOVĚ
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Česká nemocnice sv. Karla Lwangy se zařadí ke třem zdravotnickým zařízením v celé Ugandě,
které provádějí operaci porodnické píštěle. Porodnická píštěl
vzniká při protrahovaném porodu, kdy se žena nedostane včas
do nemocnice pro odbornou
pomoc.
Hlavička dítěte při takto komplikovaném porodu tlačí na močový
měchýř a naruší ho. Vzniká píštěl

(trhlina). Projevy nemoci jsou velmi nepříjemné a stigmatizující.
Pacientky nemohou zadržet moč.
Mnohé proto takřka nevycházejí z domu, jsou vyřazeny ze společenského a pracovního života.
„Porodnická píštěl je onemocnění pramenící z chudoby,“ říká Lukáš
Laube, ředitel České nemocnice
v Ugandě. „Odhaduje se, že ve světě
jím trpí na dva milióny žen z oblastí
Subsaharské Afriky a Jižní Ameriky.
Tyto ženy nemají přístup ke zdravotní péči.“
V týdnu od 24. března 2014
proběhlo v České nemocnici sv. Karla Lwangy intenzivní
školení lékařů. Chirurg z přední
ugandské nemocnice jim předával
teoretické a především praktické
znalosti přímo na operačním sále.
V průběhu celého roku 2014 pak
budou lékaři České nemocnice
provádět operaci porodnické
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píštěle zdarma, aby se povědomí
o operaci v komunitě dostatečně
rozšířilo a aby ženy necítily žádnou
překážku v podstoupení tohoto
zákroku.

Aktuálně z projektu
MEDEVAC Ukrajina.
Čtěte na str. 2

NGO MARKET
15. veletrh
neziskových organizací
25. dubna 2014
11–18 hodin
Národní technická knihovna v Praze.
Zástupci Arcidiecézní charity Praha se těší na
setkání během celé doby konání veletrhu.

www.ngomarket.cz

(Dokončení ze str. 1)
Křesťanské Velikonoce jsou svátky, které v několika po sobě jdoucích dnech člověku připomínají,
že lidský život jde odněkud někam,
jednou skončí a budoucnost, kterou máme před sebou, můžeme
ovlivnit. Bez Boží lásky by však nic
v našem životě nemělo smysl. To je
hlavním poselstvím velikonočních
svátků. Každý z nás procházíme
zkouškami, bolestmi a pokušeními.
Každý z nás tak prožívá ve svém
životě strach z bolesti jako Kristus
na Zelený čtvrtek. Každý zápasíme
s bolestmi a utrpením jako i Kristus
trpěl na Velký pátek. A také se nás
týká i hlavní velkopáteční poselství
– smrt. I ta je součástí našich životů. Ticho Bílé soboty jako by milosrdně přikrývá drama, které tomuto
svátku předcházelo. Ale křesťanství
je především o událostech v ne-

děli. Uprostřed tmy a beznaděje
zazáří jasné světlo, které dává všemu obrovský smysl. Pokud by toto
neplatilo, nic by nemělo význam.
Ježíš nám velikonoční nedělí dává
poznat, že On je skutečným původcem života a má moc zvítězit
nad pokušením a bolestí, ale i nad
smrtí. Nejen nad svojí, ale nad smrtí
každého z nás. Je to obrovská naděje, kterou nám nabízí s otevřenou náručí. Nabídku být Božím dí-

tětem i s nárokem na to, na co se
ani neodvažujeme pomyslet.
Tato tajemství jsou tak veliká, že
zcela přesahují člověka. Nelze je
lidsky pochopit. Proto církev slaví
velikonoční svátky, abychom v tyto
dny o tajemství lidské spásy uvažovali. Abychom se alespoň na chvíli
ztišili a přemýšleli nad skutečným
poselstvím Velikonoc.
Takto chápané Velikonoce mají
hluboký smysl a význam. Otevírají
nám ty nejpodstatnější otázky života a smrti a přinášejí do našeho
nitra radost. Přijměme proto velikonoční poselství. Odložme svoji pýchu, která nám brání udělat v životě
skutečnou změnu. Pokud se nám to
podaří, Ježíš v životě každého z nás
udělá velké věci již zde na zemi
a přidá nám k tomu věčnou radost.
P. Stanislaw Gora
prezident Arcidiecézní
charity Praha

VĚTŠINA PACIENTŮ Z PROJEKTU MEDEVAC
JE ZPĚT NA UKRAJINĚ
Pravidelně vás informujeme
o pokrocích v humanitárním
programu MEDEVAC realizovaném Ministerstvem vnitra
ČR ve spolupráci s vybranými
českými nemocnicemi a Arcidiecézní charitou Praha. Větší
části pacientů z Ukrajiny dovolil
jejich zdravotní stav návrat zpět
domů.

středí potřebují. Ukrajinský MEDEVAC je specifický svým rozsahem.
Na léčení do České republiky přijelo
celkem 38 pacientů. V rámci projektu spolupracuje Charita se třemi
nemocnicemi: Všeobecnou fakultní
nemocnicí, Fakultní nemocnicí Motol a Ústřední vojenskou nemocnicí.
„MEDEVAC Ukrajina je výjimečný také
zájmem a podporou ze strany dobro-

V průběhu posledních týdnů postupně odjela většina pacientů, kteří
sem přicestovali na léčení v rámci
projektu MEDEVAC. Jejich léčba proběhla úspěšně. „Stejně jako jsme asistovali při jejich příletu a celém pobytu,
doprovodili jsme je i při jejich návratu
zpět do vlasti,“ říká Světlana Porche,
vedoucí Střediska Migrace. Několik
pacientů odjelo na doléčení a rehabilitaci do českých lázní. V nemocnicích zůstali jen pacienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje ještě další léčbu.
Klientům MEDEVACUu poskytuje
Arcidiecézní charita Praha sociální
servis, tlumočení a podporu, kterou
pacienti v pro ně neznámém pro2

volníků,“ vysvětluje Světlana Porche.
„Všichni klienti, se kterými jsme se setkali, vyjadřovali velký vděk za péči
a starost, kterou o ně měli nejen pracovníci Střediska Migrace, ale i mnoho
jejich krajanů. Jsme rádi za tuto zpětnou vazbu a doufáme, že se nám podaří zvládnout stejně úspěšně i návrat
zbývajících klientů zpátky na Ukrajinu,“ uzavírá Světlana Porche.


MOZAIKA UDÁLOSTÍ Z ARCIDIECÉZE
I ZE ZAHRANIČNÍCH MISÍ
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P. Stanislaw Gora. Kromě velmi zajímavých a inspirativních myšlenek,
které během dne zaznívaly, byla
také příležitost k setkání a osobním
rozhovorům. Duchovní obnovy se
zúčastnilo asi 100 pracovníků. Podobné akce bude Arcidiecézní charita Praha pořádat 2x ročně – vždy
před Velikonocemi a Vánocemi.

CHARITNÍ PRACOVNÍCI
SE SEŠLI
NA DUCHOVNÍ OBNOVĚ
Pod názvem „Vy jim dejte najíst“ se uskutečnil v úterý 8. dubna program duchovní obnovy pro
pracovníky Farních charit a Arcidiecézní charity Praha. Celodenní
akce měla několik částí: přednášky,
promítání krátkých filmů, meditaci
a v závěru byla příležitost zúčastnit
se mše svaté. Program vedl prezident Arcidiecézní charity Praha
ě
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NOVÝ ULTRAZVUK BUDE
SLOUŽIT U LŮŽEK I V TERÉNU
Česká nemocnice sv. Karla
Lwangy získala nový přenosný ultrazvuk. Přístroj daroval australský

Rotary klub prostřednictvím Rotary klubu v Ugandě. Dva pracovníci z České nemocnice se zároveň
zúčastnili zaškolení v jeho obsluze.
DEN DĚTÍ PRO
ŠKOLÁKY V ZAMBII
Pro děti z programu Adopce
na dálku® připravili Den dětí plný
soutěží a her. Akce probíhá každoročně a u mladších dětí i starších
studentů má velkou oblibu.


ANDĚLÉ V GRODNU

Koncem března se děti z programu Adopce na dálku® v běloruském Grodnu zapojily do
charitativní akce „Anděl v tobě“. Pořádá ji již druhým rokem
město Grodno na podporu dětí
v nouzi, které potřebují zvláštní
péči a pozornost – dětí s fyzickým postižením, sirotky či vážně nemocné děti. Akci podporují tisíce lidí i řada organizací,
firem, státních úřadů i církví.
V rámci bohatého programu
proběhla řada kreativně zamě-

řených programů a workshopů
v dětských domovech, ve školách,
v nemocnicích, v nápravných zařízeních. Děti z programu Adopce
na dálku® se pod vedením sociálních pracovníků v rámci pravidelných společných akcí zapojily do
3

dění. Navštívily koncert, jehož
hlavními protagonisty byly rovněž děti – laureáti různých soutěží
a konkurzů. Po koncertu následovalo divadelní zpracování příběhů
medvídka Pú.


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 VZDĚLÁVÁ PRACOVNÍKY
PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY.
Spolupracuje s Arcidiecézní charitou Praha.
Charita přijímá pravidelně do
svých provozů studenty sociální
práce, kteří po boku zkušených
pracovníků získávají potřebnou
praxi. Studenti, kteří svou praxi
v charitních zařízeních nastupují v těchto týdnech, jsou součástí
výjimečného projektu. Připravila
ho Městská část Praha 10 pro ne-

zaměstnané osoby starší 50 let.
Přispívá tím k řešení dvou současných problémů: vysoké nezaměstnanosti těchto osob a nedostatku
kvalifikovaných pracovníků v sociálních službách.
Projekt nese název „Podpora nezaměstnaných osob 50+ při začleňování na trh práce v oblasti sociálních

služeb“ a podpořil jej Evropský sociální fond v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. Účastníci
budou po absolvování kurzu připraveni pro výkon práce v oblasti
sociálních služeb a nejúspěšnějším
z nich budou nabídnuta tříměsíční
tréninková pracovní místa u poskytovatelů sociálních služeb.

Více informací
o Projektu 50+
získají zájemci na ÚMČ
Praha 10, tel.: 267 093 554,
736 499 370.

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SLOVENŠTÍ, ČEŠTÍ A RUMUNŠTÍ ODBORNÍCI
ZABÝVAJÍCÍ SE POMOCÍ MIGRANTŮM SE SEŠLI V PRAZE
Koncem března se uskutečnilo druhé setkání partnerů v projektu
Grundvig – „Koučování – inovativní postup k lepší integraci uprchlíků“. Odborníci z Rumunska, Slovenska a České republiky, kteří se
zabývající pomocí migrantům, měli další příležitost k výměně zkušeností a k rozvoji metod při práci s uprchlíky.
Setkání zorganizovala Arcidiecézní charita Praha, která
v rámci projektu Grundvig spolupracuje s rumunskou organizací
Association Pro Refugiu a slovenskou Human Rights League.
Účastníci setkání navštívili Přijí-

mací středisko pro žadatele o mezinárodní ochranu Praha – Ruzyně.
Vyslechli si přednášky, které za Arcidiecézní charitu Praha připravila
Anna Zemková a za Association
Pro Refugiu Silvia Berbec a Gabriela Ionescu. Po prezentacích ná-

sledovala živá diskuze a účastníci
se dohodli na podstatných kapitolách připravovaného Manuálu, typech koučingu obsažených
v Manuálu, metodách a cvičeních,
které by mohly být začleněny do
Manuálu a které by mohly být
používány během konzultací na
podporu uprchlíků.
Studijní setkání se stalo příležitostí k identifikaci „dobré praxe“ ve
vztahu k uprchlíkům v České republice.


BEZDOMOVCI. POJEM, KTERÝ MNOHÉ ODRADÍ.
Ukázalo se však, že tito lidé mohou mít velký smysl pro pořádek.
Středisko pomoci Vackov, společný projekt Arcidiecézní charity Praha, Armády spásy, Naděje, Centra
sociálních služeb Praha, Magistrátu
hlavního města Prahy a společnosti
Jablotron, poskytlo během uplynulé
zimy 10 tisíc noclehů lidem bez přístřeší.


„Při letošním provozu Střediska pomoci Vackov mě mile překvapilo, jak
někteří mladí i starší lidé bez přístřeší
přistupují k pořádku. Vždyť kdo z nás
má doma tak krásně srovnané boty?“ sdílí s námi svůj postřeh pan Lukáš Čuchna z pražské Charity, který
ve Středisku Vackov pracoval.

Více informací najdete na www.praha.charita.cz.
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CENTRUM PRO DĚTI ULICE OTEVŘELO
SVÉ BRÁNY VEŘEJNOSTI
Centrum pro děti ulice v Kinshase,
hlavním městě Konžské demokratické republiky, pořádalo den otevřených dveří. Ředitelé a pedagogové škol, studenti sociálních oborů,
lidé žijící v sousedství, představitelé
neziskových organizací i novináři
z místní televize se seznámili s činností Centra a zhlédli kulturní pro-

gram připravený dětmi. Centrum
nese název Ndako ya biso, v překladu Náš dům. Pomáhá chlapcům
a dívkám, kteří žijí bez rodinného
zázemí v ulicích velkoměsta. Pracovníci Centra usilují o návrat dětí
zpět do rodin. Arcidiecézní charita
Praha Ndako ya biso podporuje díky
českým dárcům od roku 2010. 

TALENTOVANÝ KRESLÍŘ získal PRVNÍ CENU
v krajské soutěži
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Mallikarjun pochází z vesnice
Dadgi vzdálené 40 km od města
Bídar. Neliší se od tisíců vesnických
chlapců v Indii. Má čtyři sestry a jeho rodiče jsou chudí zemědělci.
Mallikarjun, který chodí do 10. třídy,
však již dokázal vybočit z řady. Díky
svému kreslířskému a malířskému talentu získal krajské ocenění i čestné
uznání od Diecéze Gulbarga.
Mallikarjun je ve svém věku velmi
odpovědný. Pomáhá svým rodičům
a ve škole je velmi pečlivý. Rodiče
nemají dostatečný příjem, aby zajistili chlapci další vzdělání. Z toho
důvodu byl Mallikarjun zapojen do
programu Adopce na dálku®. V současné době čeká na dárce, který by
jeho další studium finančně podpo- Mallikarjun přebírá diecézní ocenění. V současné době čeká na dárce v prořil.
 gramu Adopce na dálku®.
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Indická cesta k důchodu a zdravotnímu pojištění

Prostřednictvím sítě 150 svépomocných skupinek jsme v průběhu
uplynulého roku oslovili téměř dvě
tisícovky lidí žijících na chudém indickém venkově v kraji Dakshina
Kannada ve státě Karnátaka. Seznámili jsme je s novými vládními
programy sociálního a zdravotního
zabezpečení, o nichž je povědomí
zvláště na vesnicích pořád velmi
malé. Jaké jsou výsledky našeho
osvětového programu?

738 lidí se registrovalo v programu zdravotního pojištění Janashree Bima Yojana
dalších 24 lidí si zažádalo o starobní důchod, 18 o vdovský,
10 o invalidní
„Výsledky projektu nejsou jen
kvantitativní. Dopad spočívá hlavně
ve zlepšené schopnosti vyhledávat
informace a efektivně je využívat,“
zdůrazňuje Natálie Podolcová z Centra zahraniční spolupráce. „Jednotlivé vládní programy se můžou měnit,
227 lidí se registrovalo v důcho- schopnost lidí orientovat se v nich
dovém programu Swavalamban a vyhledávat informace zůstává.“
5

Více o aktivitách projektu se můžete dočíst na našich www.praha.
charita.cz. Děkujeme dárcům, díky
nimž se projekt uskutečnil, za podporu.


DVA ROKY PROVOZU CENTRA NA DOLÍKU:
cesta od dobrovolné pomoci k profesionální sociální službě
Nízkoprahové denní centrum
pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi je sociální
službou, která vznikla spontánně. Na začátku byla skutečná
potřeba několika desítek lidí
bez domova. V Brandýse nebylo místo, kde by mohli najít pomoc. Obraceli se proto na sestry vincentky, které jim v rámci
svých možností pomáhaly.
Po nějakém čase však došlo
k situaci, kdy již nebylo únosné
poskytovat pomoc dobrovolně
a nárazově. „Zlomovým obdobím
byl leden 2012, kdy začínaly velké
mrazy a trvaly delší dobu. Bezdomovci nám říkali, že je to velmi náročné období a prosili o pomoc. Věděli, že pokud nemají místo, kde je
teplejší zázemí, nemají šanci přežít,“
vzpomínají sestry vincentky. Pavel
Houška z Arcidiecézní charity Praha, který vede charitní středisko
v Brandýse, říká: „Díky lednovým
mrazům se dostala otázka lidí na
okraji společnosti do povědomí vedení radnice, díky čemuž se podařilo
paní místostarostce Nině Novákové
vyjednat prostor, kde by bylo možné
začít realizovat pomoc lidem v nouzi, tak jak jsme o ní uvažovali v rámci
komunitního plánování.“
PRAŽSKÁ CHARITA
PŘIROZENÝM
PARTNEREM MĚSTA
Arcidiecézní charita Praha se stala přirozeným partnerem města
v provozování vznikajícího Nízkoprahového centra Na Dolíku. Jednak má s vedením podobných služeb zkušenosti a jednak v té době
působil Pavel Houška jako vedoucí
pracovní skupiny, která v rámci komunitního plánování řešila pomoc
lidem ohroženým sociálním vyloučením.

Sestra Damiána má za s. vincentky Nízkoprahové centrum na starost
CENTRUM NA DOLÍKU
ZAHAJUJE ČINNOST
„Oficiálně byla místnost otevřena
v říjnu 2012,“ upřesňuje Pavel Houška, „ale od jara ji už klienti využívali.“
Město poskytlo prostory a hradilo
část provozních nákladů, Charita celý projekt zajišťovala organizačně, vybavila prostory, vyčlenila
pracovníky poskytující klientům
sociální poradenství a plánovala
další rozvoj této sociální služby.
Sestry vincentky do Centra pravidelně docházely, vydávaly klientům polévku, čaj a oblečení.
O své službě lidem bez domova
říkají: „Mnohdy je pro tyto lidi důležitější osobní kontakt s někým,
kdo ho přijímá, naslouchá mu, má
o něj zájem a bere ho i s jejich slabostmi. Před jídlem se s lidmi v nouzi
modlíme. Nachází tak rozměr nebeského Otce, který je objímá a pro-

jevuje jim lásku v konkrétní podobě.“
Toto rozdělení rolí mezi městem,
Charitou a řeholními sestrami zůstává v projektu dodnes.
CESTA K PROFESIONÁLNÍ
SLUŽBĚ
V průběhu roku 2012 se provoz
Centra plně stabilizoval. Na základě potřeb klientů začala do Centra
docházet jedenkrát měsíčně sociální pracovnice městského úřadu
a také odborníci z Arcidiecézní
charity Praha poskytují konzultace
podle potřeb klientů. „V průběhu
roku 2013 se nám díky velké pomoci
paní Niny Novákové povedlo získat
do pronájmu další prostor sousedící
s Centrem Na Dolíku,“ popisuje
další rozvoj Centra Pavel Houška,
„díky tomu jsme mohli od září 2013
umožnit klientům možnost osprchování a krizového přenocování.“
V listopadu loňského roku Charita službu úspěšně zaregistrovala
v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Dokázala splnit veškeré zákonné povinnosti a standardy
kvality služby. Na základě toho
získala dotaci Ministerstva práce
a sociálních věcí na provoz Centra.
Služba tak získala své pevné místo
v síti oficiálních sociálních služeb.
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