ARCIDIECÉZNÍ
CHARITA PRAHA
Pomáháte nám pomáhat!
Milí přátelé,
léto je v plném proudu. Věnuje se mu
hned několik příspěvků nového Bulletinu.
Dočtete se o letním
pobytu běloruských
dětí z programu Adopce na dálku®,

které čeští dárci pozvali do České republiky. Řadu výletů a zajímavých
akcí jsme připravili během léta i pro
klienty sociálních služeb, dočtete se
o tom na straně 2. Prázdniny mají
někteří naši studenti v Zambii, kteří
dokončili střední školu. Odpověď na
to, proč jejich prázdniny trvají rok,
najdete v článku na straně 4.

BĚLORUSKÉ DĚTI
Z ADOPCE NA DÁLKU® NAVŠTÍVILY ČR

Do České republiky dorazily
v polovině července čtyři desítky dětí z Běloruska, které jsou
zapojené do programu Adopce na dálku®. První zastávkou
jejich cesty byly Krkonoše, kde
strávily tři dny. Poté navštívily
své „adoptivní rodiče“.
„Prázdninový pobyt běloruských
dětí v České republice pořádáme
pravidelně. Čeští dárci mají každý
rok možnost pozvat na prodloužený víkend dítě, které na dálku podporují,“ říká Pavel Šimek, zástupce
ředitele Arcidiecézní charity
Praha. „Po příjezdu do Krkonoš vyra-

zily děti do aquaparku ve Špindlerově Mlýně. Druhý den zdolaly Sněžku.“
Na víkend v rodinách dárců letos
připadla tropická vedra, většinou
se tedy jelo k vodě nebo do přírody. Pobyt v rodinách byl zakončen
společným večerem v penzionu
Kryštof, který pražská Charita provozuje. Po dobré večeři následovalo pásmo písniček a scének, které si děti připravily. Kromě dárců
se programu zúčastnilo také vedení Charity a nově zvolený biskup
Vitebské diecéze, který v těchto
dnech přijel do Prahy na krátkou
návštěvu.
V úterý děti ještě čekala komentovaná prohlídka Vyšehradu
včetně baziliky sv. Petra a Pavla
a kasemat. Návštěvu Prahy skupina zakončila na arcibiskupství mší
svatou a slavnostním obědem.
Děti pocházejí ze sociálně slabých rodin z oblastí Vitebsk, Grodno, Lyntupy a Hluboké, kde probíhá program Adopce na dálku®.
Rodiny v průběhu roku získávají
díky českým dárcům finanční podporu například na volnočasové aktivity dětí.
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Přeji vám krásné léto a těším se
na setkání při Benefičním koncertě, který pro vás připravujeme. Proběhne tradičně 31. října v Obecním
domě a podpoří Českou nemocnici
sv. Karla Lwangy v Ugandě.
Ing. Jaroslav Němec
ředitel
Rok práce v Azylovém domě:
Setkání s pokorou
a skutečnou chudobou
Čtěte na straně 6

69 369 PŘÍBĚHŮ POMOCI
Tento titul nese Výroční zpráva
Arcidiecézní charity Praha za
rok 2013. Kromě přehledu všech
důležitých projektů a aktivit
přináší příběhy klientů, jimž
Charita během uplynulého
roku poskytla pomoc.
Výroční zpráva
je ke stažení na webu
www.praha.charita.cz.

LÉTO V PLNÉM PROUDU – stovky dětí, seniorů
a lidí s postižením vyrazily na výlety díky Charitě

Foto: Dušan Strakula
K létu patří cestování, výlety
a poznávání zajímavých míst.
O prázdninách uspořádala pro
své klienty desítky akcí také
Charita. Přinášíme vzpomínku
na několik z nich.
Děti z Azylového domu Gloria
se nemohly dočkat prázdnin, a tak
vyrazily na výlet už v květnu. Navštívily areál Barochov na Benešovsku. „Nejvíc děti vzpomínají na
koně a lanový park. Při zdolávání
překážek v korunách stromů zažily
spoustu zábavy, ale i hrdost na to,
co dokázaly,“ vzpomíná Barbora
Kadlecová z Azylového domu.
Nevšední zážitek připravila pro
děti Farní charita Příbram. Její ředitelka Alena Ženíšková říká: „Na
závěr školního roku jsme chtěli udělat radost dětem, které máme již půl
roku v péči v rámci sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Vzali jsme je na letiště Dlouhá Lhota,
kde měly možnost letět letadlem.“
O prázdninách vyrazí děti s Farní
charitou na čtyři dny do Českého
ráje.

EMPATIE K POTŘEBÁM
DRUHÝCH
Velkým zážitkem pro příbramské
děti byla i návštěva pražské ZOO.
Viděly tolik zajímavého – třeba
oblíbené lachtany nebo vyhlídku
z vláčku v jižní části ZOO. Věříme,
že pro ně bylo přínosné zúčastnit se výletu společně se seniory
a s lidmi se zdravotním postižením. Možná v nich právě tyto zkušenosti vypěstují toleranci a empatii k potřebám druhých.
NA VLAŠIMSKU MAJÍ PAS
AKTIVNÍHO SENIORA
Farní charita Vlašim se řídí heslem:
Aktivní senior = spokojený senior.
V rámci sociální aktivizace seniorů
a osob se zdravotním postižením
pořádá řadu akcí. K účasti motivuje
také vydáváním Pasu aktivního
seniora. Za každou akci získá senior
razítko do pasu, za šest razítek pak
věcnou cenu.
Nejen razítkem, ale především
krásnými zážitky byl odměněn výlet
na zámek Konopiště. Senioři navštívili výstavu ke 100. výročí atentátu
na Františka Ferdinanda d’Este, projeli se ekovláčkem a prošli Růžovou

zahradou. Během celého dne jim
přálo krásné počasí.
Příští výlet je již naplánován.
Proběhne 20. srpna do Sázavy
a na rozhlednu Špulka. O dalších
akcích informuje webová stránka
www.vlasim.charita.cz/akce.
CÍL VÝLETU:
BOTANICKÁ ZAHRADA
Ani těžkosti, které musí v každodenním životě překonávat kvůli
Alzheimerově chorobě, nezabránily klientům Domova se zvláštním
režimem, aby se také vydali na výlet. Cílem byla pražská Botanická
zahrada. Paní Ludmila Šidlichovská
doprovázela svou maminku: „Projíž-

děli Prahou přes Malou Stranu. Naše
bábinka mi hned hlásila, že viděla malostranské paláce, že je vše opravené,
bílé a Praha je moc krásná. Po dvaceti
letech totiž viděla budovy, kde kdysi
dávno pracovala. Už to byl zážitek. Botanická zahrada se představila v nejlepším světle. (…) Kdo mohl, ten šel,
kdo nemohl, ten se vezl. Každému byla
poskytnuta individuální péče (mělo by
se říci „profesionální“), ale to je málo.
Bylo to více. Byla to péče lidsky něžná,
empatická, láskyplná. Díky za ni.“ 

DĚKUJEME DÁRCŮM ZA PODPORU,
bez které bychom výlety a akce pro naše klienty nemohli uspořádat.

Středočeský kraj

Areál Barochov

Ing. Rudolf Crhák – SKY Academy s. r. o.
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MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY
V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI
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lo Středisko Kralupy nad Vltavou
nové vybavení společné kuchyně,
kterou využívají klienti Azylového
domu pro matky s dětmi a Domu
na půl cesty.
Společná kuchyně je vybavena
novým sporákem, mikrovlnnou
troubou, hrnci, pekáči, stolním nádobím, příbory, hrnky, skleničkami,
ubrusy a dalšími pomůckami do
kuchyně.

23. BENEFIČNÍ KONCERT PODPOŘÍ
ČESKOU NEMOCNICI V UGANDĚ
Největší benefice Arcidiecézní charity Praha proběhne tradičně 31. října v Obecním domě. V průběhu
večera zazní mj. díla L. Janáčka a A. Dvořáka. Výtěžek koncertu podpoří Českou nemocnici v Ugandě.
Vstupenky budou v prodeji během září a října také prostřednictvím
webových stránek www.praha.charita.cz.

POMOC LIDEM
BEZ DOMOVA V PRAZE
NOVĚ TERÉNNÍ FORMOU
Prvním červencovým dnem byl
v Azylovém domě sv. Terezie zahájen provoz terénního sociálního
programu. Základem této služby
je poskytování pomoci lidem v tíživé sociální situaci v jejich přirozeném prostředí.
Terénní program bude působit
především v Praze 8.
ZAHRADNÍ SLAVNOST
S POEZIÍ
A HARMONIKOU
Tradiční zahradní slavnost Domova pro seniory Mukařov dala

rity Beroun. „Témata, o kterých se
nejvíce diskutovalo, se týkala zlepšení osobní hygieny, noclehu, případně ubytování trvalejšího charakteru,“ uvedla Alena Ženíšková,
ředitelka Farní charity Příbram.
KUCHYNĚ V AZYLOVÉM
DOMĚ ZÁŘÍ NOVOTOU
Díky podpoře Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové pořídiPŘÍBRAMSKÁ CHARITA
ZMAPOVALA POTŘEBY
LIDÍ BEZ DOMOVA
Na začátku července uspořádala
Farní charita Příbram setkání s lidmi bez domova. Smyslem bylo
zmapovat jejich potřeby a podle
toho plánovat další pomoc. Setkání se zúčastnil vedoucí terénních
programů pro osoby bez přístřeší
pan Mgr. Jakub Dudka z Farní cha-

příležitost k neformálnímu setkání
klientů, jejich rodin, pracovníků
a dobrovolníků Charity i zástupců městského úřadu v Říčanech
a obecního úřadu v Mukařově.
Zahradní slavnost proběhla
30. května a uskutečnila se již počtvrté.
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PO STŘEDNÍ ŠKOLE ROK PRÁZDNIN
– žádná zahálka, ale získávání nových dovedností
Do programu Adopce
na dálku® v zambijském Solwezi byli zařazeni v roce 2006. Nyní
ukončili střední školu
a podle zambijského
školního systému mají
rok prázdnin. Gideon
Nkausu, Patrick Mumba a Patrick Mukonge
ale ani o prázdninách
nezahálí.
„Po ukončení střední školy
mají studenti v Zambii roční pauzu, než mohou nastoupit k dalšímu vzdělávání,“ vysvětluje Aleš Vacek,
zástupce Charity Praha
v Zambii. „Na konci školního a zároveň kalendářního roku se totiž skládají
závěrečné zkoušky, jejichž
výsledky jsou zveřejněny až
na konci března, kdy už je

Patrick Munkonge
nový školní rok v běhu. Na
jejich základě se pak studenti rozhodují, kam dál.“
Ti nejlepší míří na univerzitu. Dobré pracovní
uplatnění mohou mladí
lidé najít také po absolvo-

vání učňovského oboru
jako je elektrikář, automechanik či truhlář. Podmínkou přijetí do těchto kurzů je v Zambii ukončené
středoškolské vzdělání.
Gideon Nkausu a Patrick

Mumba se již rozhodli pro
kurz elektrikáře.
Všichni tři studenti využívají roční pauzu
k získání nových dovedností. Umožňuje jim to
podpora českých dárců
v programu Adopce na
dálku®, která pokračuje
i v tomto období. „Od ledna do června navštěvovali
počítačový kurz. Nyní se
učí krejčovskému řemeslu
v dílně Tumvwanganai,“
říká Aleš Vacek. „Vedeme
studenty k tomu, aby během „přestupného“ roku
získali co nejvíce užitečných dovedností. Studují
proto různé praktické kurzy
nebo pomáhají v komunitních projektech, například
v naší pekárně v Mwineshi.
Uvažujeme, že budou moci
získat i řidičský průkaz. 

ě
uálne
t
k
A ndi
zI

ADOPCE NA DÁLKU® SKLÍZÍ OVOCE:
MLADÍ LIDÉ DOKONČUJÍ ŠKOLY A NACHÁZEJÍ PRÁCI
Oba pochází z Indie. Reshma D’souza nastoupila
před nedávnem do jedné z nemocnic v Mangalore, kde pracuje jako zdravotní sestra. Rahul Kumar
má práci v administrativě podniku a sní o kariéře
filmového herce. Oba mají jedno společné: získali
vzdělání a následně práci díky programu Adopce
na dálku®.

Reshma pochází z venkova, rodiče obdělávají malé políčko, které je pro ně jedinou obživou. Má
dalších pět sourozenců. Do programu Adopce na dálku® se zapojila v šesté třídě základní školy.
Vzpomíná na dopisy od paní Věry,
která ji podporovala: „Za její dopisy
jsem velmi vděčná. Bez její podpory
bych nejspíše nikdy nebyla schopna
dokončit studia.“
Reshma dostala příležitost studovat na vyšší odborné škole zdra-

votnické. Stala se zdravotní sestrou
v jedné z renomovaných nemocnic
v Mangalore. „Má rodina a já jsme
opravdu velmi vděční paní Věře a Arcidiecézní charitě Praha za veškerou
podporu, které se nám od nich dostalo. Bez jejich pomoci bych se nikdy nedočkala dne, kdy se mi splní mé přání
stát se profesionální zdravotnicí.“
RAHULŮV HERECKÝ TALENT
Rahulovo dětství nebylo zdaleka bezstarostné. Jeho otec rodi4

nu opustil, když byl chlapec ještě
malý. „Díky pomoci, které se dostalo
mně a mé rodině od paní Kateřiny,
jsem úspěšně dostudoval,“ říká dnes
Rahul o programu Adopce na
dálku®.
Vybral si obor management
podniku, vedle toho působí
v činohře a rozvíjí svůj herecký
talent.
Napsal a zrežíroval dvě vlastní
hry, zkusil hrát i ve filmu.


STŘEDISKO MIGRACE ÚSPĚŠNĚ UKONČILO
DVA PROJEKTY PODPOŘENÉ Z FONDŮ EU
POMOCNÁ RUKA
PŘI INTEGRACI
Díky projektu „Pomocná ruka
při integraci“, který probíhal
v uplynulém roce a půl, získalo
podporu 1 013 cizinců. Pracovníci Střediska Migrace uskutečnili celkem 1 140 intervencí.
Středisko Migrace se zabývá integrací cizinců dlouhodobě. Od
roku 2009 realizuje projekty v rámci Evropského fondu pro integraci
státních příslušníků třetích zemí.
Koncem června ukončilo úspěšně další z projektů, jehož hlavním
smyslem bylo usnadnit cestu cizinců k integraci do české společnosti a udržet jejich legální pobyt
v ČR.
„Oproti předchozím projektům
v rámci Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí jsme rozšířili naše služby o kurzy
českého jazyka pro cizince a pravi-

Název projektu: Pomocná ruka při integraci
Termín realizace: 1. 1. 2013 do 30. 6. 2014
Cílová skupina: občané z třetích zemí legálně pobývající na území ČR
Financování: Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích
zemí
delné asistence na Odborech azylové a migrační politiky v Příbrami
a Mladé Boleslavi,“ říká Světlana
Porche, ředitelka Střediska Migrace. Kurzů češtiny se dohromady
zúčastnilo 123 klientů. Novinkou

byla také spolupráce s terénními
pracovníky z řad migrantů, kteří
informovali o službách a poskytovali základní sociální poradenství.
Přímo v terénu oslovili celkem
838 klientů.


POMOC ŽADATELŮM O MEZINÁRODNÍ OCHRANU
Již od roku 2005 se Středisko
Migrace zabývá péčí o žadatele o mezinárodní ochranu
v projektech Evropského uprchlického fondu. Poslední z realizovaných projektů pomohl
189 klientům.
Pracovníci Střediska Migrace poskytovali podporu jak žadatelům
o mezinárodní ochranu, kteří jsou
umístěni v Příjímacím středisku
Praha-Ruzyně a v Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová, tak těm,
kteří kontaktovali Poradnu pro migranty a uprchlíky v Praze-Karlíně.
Světlana Porche shrnuje: „Klientům
jsme poskytli sociální a právní poradenství, asistence na úřadech, institucích, u lékaře, tlumočnické a překladatelské služby, psychologickou

pomoc a dále pak v odůvodněných
případech materiální a finanční pomoc a utajené ubytování. Zvláštní
důraz jsme kladli na pomoc zranitelným skupinám osob.“
Podpora žadatelům o mezinárodní ochranu bude pokračovat
i v dalším období. Středisko Migrace získalo grant z Evropského
uprchlického fondu, díky němuž
bude poskytovat žadatelům služby ve stejném rozsahu jako doposud. Zvláštní důraz bude opět
kladen na pomoc zranitelným sku-

pinám.
„Realizace bude probíhat na území Prahy, Středočeského, Ústeckého
a Libereckého kraje. Minimálně jedenkrát týdně budeme navštěvovat
Přijímací středisko Praha-Ruzyně
a Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová. Klienti nás mohou kontaktovat přímo v kanceláři Střediska
Migrace. Doufáme, že projekt bude
úspěšný a přínosný stejně jako ty
předchozí,“ uzavírá Světlana Porche.


Název projektu: Komplexní podpora žadatelů o mezinárodní
ochranu se zaměřením na zranitelné skupiny
Termín realizace: 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014
Cílová skupina: žadatelé o mezinárodní ochranu
Financování: Evropský uprchlický fond
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Rok práce v Azylovém domě:
SETKÁNÍ S POKOROU A SKUTEČNOU CHUDOBOU

PAVEL VNENK pomáhal rok
v Azylovém domě sv. Terezie.
Patří k františkánům od Panny
Marie Sněžné a na život v řeholním řádu se připravuje
i prostřednictvím služby potřebným. Pavla Vnenka jsme
požádali o rozhovor.


Jak hodnotíte pomoc, kterou
Arcidiecézní charita Praha poskytuje lidem bez domova?
Sám nemohu porovnávat, ale díky hodnocení klientů jsem došel
k závěru, že Azylový dům sv. Terezie je skutečně dobrý, minimálně
na území Prahy. A díky zkušenostem považuji poskytované služby
za skutečně důležité, až nezbytné.
Neodpustím si zde ale malé téma
k zamyšlení: zda by nebylo možno
rozšířit poskytované služby o možnost vyprat si věci. Opakovaně
jsem se setkával se stýskáním si
klientů na absenci této služby a na
důsledky s tím spojené.


Co bylo vaší náplní práce
v Azylovém domě sv. Terezie?
S čím konkrétně jste pomáhal?
Pracoval jsem na pozici sociálního asistenta, což obnášelo vydávání polévek a jídel, umývání nádobí
apod. v nízkoprahovém denním
centru, vydávání ošacení v šatníku, ubytovávání klientů, kontrola domu během nočních, řešení
případných problémů, občasné
dohadování se s problémovými
klienty. A při tom všem hlavně komunikaci s lidmi, kteří k nám z různých příčin přišli využít nabízené
služby a kteří si přišli pro pomoc.

V Azylovém domě jste pracoval celý rok. Změnil se během
této doby nějakým způsobem
váš pohled na lidi bez domova?
Určitě se změnil. Musím se přiznat, že při nástupu jsem byl vůči
„bezdomovcům“ kritičtější a více
pod vlivem celospolečenského
naladění. Teď už za těmito lidmi
podstatně více vnímám jejich rozmanité životní příběhy. A snad je
méně hodnotím a více beru takové, jací jsou.

Čím vás práce v Azylovém domě obohatila? Jaké dovednosti,
zkušenosti či vzpomínky si z něj
odnášíte do dalšího života?
Kromě zmíněných postojových
změn mám myslím lepší představu o pojmu bezdomovectví a jeho

rozmanitých formách a variacích.
Jsem vděčný za mnohé rozhovory
o životě s našimi klienty. A naučil
jsem se zde díky práci v nízkoprahovém denním centru lépe zalévat
kávu ☺.


Co vás v nejbližší době čeká?
Čemu se budete v dalších letech
věnovat?

Za necelý týden od našeho rozhovoru mě čekají přijímací zkoušky
na teologickou fakultu Univerzity
Karlovy. Případné přijetí pak asi bu
Zůstal vám v paměti nějaký de výraznou měrou ovlivňovat můj
konkrétní okamžik, situace, roz- další život, včetně toho řeholního.
hovor či příběh některého z klientů?

Myslíte, že budete mít příležitost zůstat s Charitou v kontakTěch příběhů je více. Vždy jsem tu, příp. se do některých jejích
cítil uspokojení z této práce ve aktivit stále zapojovat?
chvíli, kdy mi někdo vykládal, jak se
nečekaně dostal do tíživé situace
Protože v tuto chvíli nemám jasa děkoval za to, že nemusí skončit nou představu, jak bude strukturona ulici a díky nám to těžké a snad ván můj život v dalších měsících
přechodné období nějak důstoj- a letech, nedokážu na tuto otázku
ně překlenout. A asi si také budu odpovědět. Zájem ale mám. Ať už
dlouho pamatovat na jednu starou třeba příležitostně vypomáhat dápaní, která sem přišla s prosbou, le v azylovém domě, nebo někde
zda nemáme něco k jídlu. Měl jsem jinde. V tuto chvíli mám za sebou
tu k dispozici jen suchý chléb, tak týdenní praxi v charitním domově
jsem jí ho nabídl a popravdě řeče- pro seniory ve Staré Boleslavi, což
no jsem čekal odmítnutí, ale ona byla naprosto skvělá zkušenost.
byla nesmírně vděčná i za něj. To A minimálně ještě jeden týden mě
bylo setkání s pokornou a skuteč- tam čeká. Pokud to půjde, budu
nou chudobou.
rád, když to tím neskončí.
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