ARCIDIECÉZNÍ
CHARITA PRAHA
Pomáháte nám pomáhat!
Slovo na úvod
Mnoho lidí se na
Vánoce netěší. Nejspíš proto, že doba
před nimi je naplněná nadměrnou,
mnohdy neúnosnou
prací a stresem.
Ve vánočním příběhu se objevu-

jí dvě jména. Prvním je Immanuel.
To je podle starozákonních proroctví jméno narozeného Božího syna
a znamená „S námi Bůh“. Druhým je
Betlém (z hebr. Bejt Lechem) neboli
„dům chleba“.
Bůh je s námi. Narodil se v chudobě, a to je znamením, že nám rozumí a nestraní se naší uhoněnosti ani
jiné bídy. Přichází, aby nás obdaro-

POMOC LIDEM BEZ DOMOVA
V ZIMĚ POSÍLÍ
Mrazivé počasí přináší kromě
zimních radovánek mnohé komplikace. Ledovka na silnicích,
chodníky zasypané sněhem. Pro
lidi bez domova mnohdy zima
znamená ohrožení na životě
a zdraví. Proto Charita posílila
svou pomoc, kterou celoročně
lidem bez přístřeší poskytuje.

Od 1. prosince rozšiřuje Arcidiecézní charita Praha činnost
nízkoprahového denního centra
na celotýdenní dvanáctihodinový provoz. Lidé bez domova mají
k dispozici stravu, hygienu, ošacení a možnost strávit čas v teple; a samozřejmě poradenství zaměřené zejména na zabezpečení
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val a nasytil nás, stejně jako nás sytí
chléb. Nevadí, že nevzýváme jeho
jméno. Přichází i tak a rozeznáváme
jej v lidech dobré vůle, ve vůni Vánoc, ve své touze po radosti a pokoji.
Přeji pracovníkům Charity, jejím
klientům a nám všem radostné prožití Vánoc a požehnaný nový rok.
P. Stanislaw Gora
prezident Arcidiecézní charity Praha

Vyšší vzdělání je branou
k lepšímu zaměstnání
i lepší společnosti.
Čtěte na straně 5

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
bude zahájena bohoslužbou
a požehnáním koledníkům
v neděli 4. ledna 2015 ve 14.45 hodin
v Katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha
na Pražském hradě.
noclehu. Sociální pracovníci budou vyhledávat ohrožené osoby
také v terénu.
Pomocí Centrálního dispečinku
s nonstop provozem si Charita bude s ostatními poskytovateli sociálních služeb vyměňovat informace
o volných kapacitách nocleháren
a dalších služeb. V případě naplnění všech ubytovacích kapacit
otevře Arcidiecézní charita Praha
ve spolupráci s Magistrátem hl. m.
Prahy novou noclehárnu.

Strana 2: Pozvánka na
modlitbu za přežití zimy
Strana 6: Rozhovor s bývalým
bezdomovcem panem Jiřím
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PŘÍPRAVY NA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU VRCHOLÍ
Již 15. rokem pořádá Charita
Tříkrálovou sbírku. V pražské arcidiecézi se jí aktivně účastní stovka
farností. Hlavním smyslem sbírky
je získat prostředky na charitativní sociální projekty. Farnosti, kde
se sbírka pořádá, mohou ze sbírky
financovat své projekty na pomoc

potřebným. Arcidiecézní charita
Praha použije peníze na pomoc
rodinám a matkám s dětmi a na
podporu nových farních Charit
v pražské arcidiecézi. Desetina výtěžku je věnována do zahraničí, letos konkrétně České nemocnici sv.
Karla Lwangy v Ugandě.


Chcete-li se
do sbírky zapojit,
kontaktujte prosím
Arcidiecézní charitu Praha:
simek.pavel@praha.charita.cz

PĚT TISÍC KILOGRAMŮ POTRAVIN PRO POTŘEBNÉ
Do druhého ročníku Národní
potravinové sbírky se zapojily
Charity v celé ČR. Organizovaly průběh sbírky v obchodech
a vybrané potraviny nyní využívají ve prospěch svých klientů
v azylových domech a dalších
zařízeních. Jaké jsou výsledky
sbírky v pražské arcidiecézi?
Sbírky se účastnily Charity v Praze, Příbrami, Roudnici nad Labem,
Berouně, Kolíně a Vlašimi. Dohro-

Dobrovolníci Farní charity
Beroun v Penny Market
Beroun.

VÁNOCE BEZ STŘECHY
NAD HLAVOU

Začátek adventu je tradičně spojený s nakupováním dárků, s předvánočním úklidem a s pečením cukroví. I v Azylovém domě sv. Terezie
advent začal pečením vanilkových rohlíčků, kávových zrn a lineckého cukroví. Během vykrajování všichni vzpomínali na to, jak pekli doma
s maminkami, a co by dělali, kdyby měli rodinu a domov. Příprava na vánoční svátky bude
pokračovat a vyvrcholí o Štědrém dnu, kdy se
bude i v Azylovém domě podávat bramborový
salát s řízkem. O Vánocích tak nemusí nikdo
zůstat sám, i když nemá vlastní střechu nad
hlavou.
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mady vybraly 5 040 kilogramů trvanlivých potravin! Lidé darovali
nejčastěji těstoviny, rýži, mouku,
olej, cukr, konzervy, ale i piškoty,
čokoládu a čaj.
Vybrané potraviny podpoří klienty v řadě charitních zařízení,
například v Domově pro seniory
Mukařov či v azylových domech,
které Charity provozují v Roudnici
nad Labem, Praze či Brandýse nad
Labem.


MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY
V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI
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P. Michael Špilar. Setkání bylo příležitostí k meditaci a uvědomění
si podstaty a původu lidské důstojnosti, která je jednou ze zásad
charitní práce.

Tříkrálová sbírka v Řevnicích.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V ČESKÉ
TELEVIZI I NA HOŘE ŘÍP
15. ročník Tříkrálové sbírky proběhne v celé České republice od
1. do 14. ledna 2015. Sbírka je spojena s řadou doprovodných akcí.
V neděli 4. ledna odvysílá Česká televize přímý přenos z Tříkrálového
benefičního koncertu, v jehož průběhu budou sbírány SMS zprávy (ve
tvaru DMS KOLEDA na tel. č. 87 777)
na podporu Tříkrálové sbírky.
Ve čtvrtek 1. ledna vystoupí tři
králové na horu Říp, aby se setkali
s věřícími při novoroční mši svaté
v rotundě sv. Jiří.
Pro další aktuální zprávy sledujte
www.trikralovasbirka.cz.
DUCHOVNÍ FORMACE
PRO CHARITNÍ PRACOVNÍKY
Více než stovka pracovníků Arcidiecézní charity Praha a Farních
charit z pražské arcidiecéze se sešla 21. listopadu v kostele sv. Václava v Praze 10. Duchovní program
inspirovaný 8. žalmem: „Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn
člověka, že se ho ujímáš?“ vedl
DARUJTE ZIMNÍ OBLEČENÍ
Azylový dům sv. Terezie přijímá
od veřejnosti vyprané oblečení.
Odevzdávejte prosím textil, který
je využitelný pro lidi v tíživé životní situaci a který je čistý a vypraný.
Oblečení můžete darovat
v Pernerově ul. 20 v Praze-Karlíně. Kontakt: 224 815 995.

SENIOŘI NA NÁVŠTĚVĚ
U STUDENTŮ V OPEN GATE
Klienti Domova pro seniory Mukařov navštívili školu Open Gate
v nedalekých Říčanech-Babicích.
Žáci a vyučující, s nimiž Domov

ritě Praha 14 (Kyje a Černý Most) je
novým ředitelem od 1. 12. Ing. Tomáš Kubal. Přejeme oběma mnoho úspěchů.
PODPORA NEMOCNICE
V HONAVARU POKRAČUJE
Arcidiecézní charita Praha podpořila Nemocnici sv. Ignáce v indickém Honavaru. Vybavila ji hasičskými přístroji a hydrantovým

pro seniory dlouhodobě spolupracuje, si připravili zajímavý a zábavný program s divadelními a recitačními scénkami i s názornými
ukázkami z výuky.
AZYLOVÝ DŮM A DŮM
NA PŮL CESTY PŘEBÍRÁ
FARNÍ CHARITA KRALUPY
NAD VLTAVOU
Azylový dům pro matky s dětmi
a Dům na půl cesty v Kralupech
nad Vltavou bude od 1. ledna
2015 provozovat Farní charita Kralupy nad Vltavou. Budovu v Kralupech-Minicích opravila po povodních 2002 Arcidiecézní charita
Praha a zřídila zde azylové bydlení
pro mládež a později pro matky
s dětmi. Farní charita bude pokračovat ve všech poskytovaných sociálních službách.
DVĚ FARNÍ CHARITY
MAJÍ NOVÉ VEDENÍ
V těchto dnech dochází ke změnám ve vedení dvou Farních charit
v naší diecézi. Od 28. 11. nastoupil do funkce ředitele Farní charity
Příbram Ing. Jiří Kala. Ve Farní cha3

a čerpacím systémem, které v nemocnici doposud chyběly. Honavarskou nemocnici podporuje
Charita dlouhodobě. Přispěla již
dříve na vybudování nového patra, nákup transformátoru a především stavbu VOŠ zdravotnické
v areálu nemocnice.

HLEDÁME VŠEOBECNOU
ZDRAVOTNÍ SESTRU
Farní charita Stodůlky – Charitní ošetřovatelská služba
přijme všeobecnou zdravotní
sestru.
Více informací poskytne Helena Ryklová na tel. 733 108 816
nebo e-mailu reditel@stodulky.charita.cz.

CESTA ZA SNEM – navzdory těžké nemoci
V důsledku
d
katastrofy černobylské elektrárny onemocněl
rakovinou. Musel podstoupit
chemoterapii a operaci tenkého střeva. Od svých pěti do
osmi let strávil spoustu času
v nemocnici. Vitalij Anisimov
z běloruského Vitebska navíc
vyrůstal v neúplné rodině. Matka zůstala na všechno sama.
Vitalij byl přijat do programu
Adopce na dálku®. Na svého dárce

nemusel čekat dlouho. Jeho příběh zaujal paní Evu z Jablonce nad
Nisou do té míry, že se ho rozhodla
začít podporovat. Po uzdravení se
Vitalij rozhodl stát se lékařem. Do
5. třídy se učil doma a měl výborný
prospěch. Poté nastoupil do školy.
Po počátečních těžkostech s adaptací se mu podařilo obnovit velmi
dobré výsledky. Zaměřil se hlavně
na předměty, které souvisely s jeho životním snem: biologii, chemii, fyziku a matematiku. V 8. tří-

PŘ
z Bě Í B Ě H
loru
sk a

dě získal první místo ve fyzikální
olympiádě. V letošním roce Vitalij
oslavil své dvacáté narozeniny. Jeho zdravotní stav je stabilizovaný.
Studuje medicínu a ve volném čase si přivydělává jako řidič záchranné služby. Je velmi blízko splnění
svého snu. Vděčí za to i přátelům
z České republiky, kteří se pro něj
stali příkladem úcty a lásky k bližnímu. Držíme Vitalijovi palce, aby
tento odkaz přátelství mezi lidmi
nesl ve svém životě dál.


POMOZTE I VY VYTVOŘIT DALŠÍ ŠŤASTNÝ PŘÍBĚH

Anand jako dítě...

... a dnes.

Anand pochází z indického Honavaru. V šesti letech přišel o otce.
Tíha péče o něj a jeho dvě sestry
tehdy zůstala na bedrech maminky. Jako nekvalifikovaná dělnice
neměla velké příjmy, proto děti
nemohly chodit do školy. Čekal
je stejný osud jako jejich rodiče –
námezdní práce na poli či na stav-

bách. Díky programu Adopce na
dálku® a dobré vůli českých dárců
Anand před třemi lety úspěšně
absolvoval vyšší školu technického zaměření. Dnes pracuje jako
operátor na servisním oddělení
v zahraniční společnosti, stará se
o rodinu a na své české dárce často vděčně vzpomíná.


Příběh s dobrým koncem můžete pomoc vytvořit i vy. Kontaktujte Arcidiecézní charitu
Praha na e-mailové adrese pomocdozahranici@praha.charita.
cz, telefonním čísle 224 246 519
nebo na webových stránkách
h
www.adopcenadalku.cz.

Jak konkrétně váš dar dítěti v Adopci na dálku® pomůže:
Z vašeho daru budou uhrazeny náklady na vzdělávání dítěte:
školné na základní, střední nebo vyšší škole, dále školní pomůcky, školní uniforma, v případě potřeby pobyt na internátu či doučování. Děti mají
možnost účastnit se mimoškolních aktivit. V pří-

padě onemocnění, které nedokáže řešit rodina
vlastními prostředky, je dítěti hrazena zdravotní
péče (vyšetření, operace atd.).
Nedílnou součástí programu je i podpora komunit, které hrají v celkovém rozvoji a vzdělávání potřebných dětí důležitou roli.

4

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ JE BRANOU K LEPŠÍMU
ZAMĚSTNÁNÍ I LEPŠÍ SPOLEČNOSTI
„Chtěl(a)
l( bych podporovat ve
vzdělání malého žáčka z Indie,
ve vaší nabídce však převládají starší studenti. Proč bych
měl(a) věnovat svou podporu
jim?“ ptají se někteří zájemci o podporu Adopce na dálku®. Následující řádky přináší
odpověď.
Středoškolsky či vysokoškolsky
vzdělaný člověk nalézá snáz pracovní uplatnění. Může si vybírat
z více pracovních nabídek, získává
obvykle větší mzdu. V Indii se mohou navíc kvalifikovaní pracovníci
ucházet o zaměstnání ve státní
sféře, které je jediné automaticky
spojeno s důchodovým zabezpečením a zdravotním pojištěním.

:
rika
Rub SE NÁS
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PTÁ

Práce se studenty – poradenství při rozhodování, na kterou školu se přihlásit.

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ MĚNÍ
ŽIVOTNÍ PERSPEKTIVU
Vzdělání je však víc než bránou
k lepšímu zaměstnání. Vyšší vzdělání učí studenty kritickému myšlení, flexibilitě a kreativitě. Mění
životní perspektivu. Výzkumy vedené v zemích třetího světa potvrzují, že čím je člověk vzdělanější,
čím vyššího vzdělání dosáhl, tím
aktivněji přistupuje ke svému životu – v oblasti práce, péče o zdraví,
plánování rodičovství či účasti na
politickém životě.
Naši indičtí kolegové upozorňují
na roli vzdělání ještě v širších souvislostech. Považují jej za investici
a klíčový nástroj rozvoje své země. Díky němu by se v budoucnu
mohla Indie zbavit závislosti na

pomoci ze zahraničí. Máme velkou
radost z toho, že si mnoho mladých lidí z našeho programu volí
pomáhající profese a šíří tak poselství pomoci dále. Mezi absolventy
jsou učitelé, kněží, zdravotní sestry, dokonce zaměstnanci neziskových organizací.

Sujaya Shetty přišla
o otce v dětském
věku, maminka jako
negramotná dělnice
a balička cigaret bídí
musela tvrdě bojovat,
aby uživila tři školou povinné děti.
Sujaya díky Adopci na dálku® vystudovala a dnes má stálé zaměstnání
jako pokladní v soukromé firmě. Její

ekonomické podmínky stejně jako
ekonomické podmínky její rodiny se
výrazně zlepšily.

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ
A ADOPCE NA DÁLKU®
Studenti zapojení do Adopce na
dálku® pocházejí ze sociálně slabých rodin. Z rodin matek samoživitelek, rodin, kde je jeden z rodičů
nakažen virem HIV, a rodin žijících
pod hranicí chudoby. Vyšší vzdělání je nákladné a je pro ně finančně
nedostupné. I mezi těmito studenty se navzdory jejich nevýhodné

„Vzdělání zvyšuje naši
kapacitu uvažování,
umožňuje lepší vedení společnosti. Otevírá dveře rozvoji země
a národa,“ říká sestra
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startovací pozici najdou opravdu
nadaní mladí lidé. Dle našich statistik až 112 studentů vyšších škol
z našeho programu dosáhlo vloni
v závěrečných zkouškách výsledků
lepších než 85 %. To nás utvrzuje
v tom, že investice Adopce na dálku® do vyššího vzdělání má skutečně smysl.

… a několik důvodů navíc
podpora starších studentů
trvá zpravidla kratší dobu
je více pravděpodobné,
že absolvují svá studia úspěšně
jejich podpora začíná na
410 korunách měsíčně

Daphne, koordinátorka programu
Adopce na dálku® v Mangalore.
Deepthi Priya Monteiro absolvovala
bakalářské studium
v roce 2012, dnes je
zaměstnankyní neziskové organizace se
zaměřením na místní rozvoj.

MÁM KDE BYDLET, ALE DOMOV UŽ NEBUDU MÍT NIKDY
Rozhovor s bývalým bezdomovcem panem Jiřím (60 let)
nebyl radostný. Vzpomínky na
to, kdy musel opustit svůj byt
a skončil na ulici, mu vháněly
slzy do očí. Dnes bydlí na bývalé faře v Počaplech Farní charity Beroun. A myslí na budoucnost.


Za jakých okolností jste ztratil bydlení?
Když mi zemřela maminka, která měla byt v pronájmu od svého
bývalého zaměstnavatele. Musel
jsem se vystěhovat a skončil jsem
na ulici. Nedali mi ani šanci, abych
si nejdřív sehnal nějaké jiné bydlení. Byl jsem opuštěný, připadal
jsem si jako zvíře.

Co jste dělal, sháněl jste si
něco?
Týden jsem nocoval venku. Potom jsem si vyřídil nástup do Azylového domu sv. Jakuba v Berouně. Lidé, které jsem nikdy neviděl,
se tam ke mně chovali vstřícně
a slušně.


Co jste cítil, když jste byl na
ulici? Co pro vás bylo největší
hodnotou?
Jsem přesvědčený, že žebříček
hodnot se mi nezměnil, ale začal
jsem si víc vážit života. I když jsem
byl na ulici jenom týden, největší
hodnotou byli pro mne lidé, kteří
se ke mně neotočili zády.

Pro pana Jiřího se Azylový dům sv. Jakuba stal záchytným bodem.
Budova ve starší zástavbě rodinných domů na okraji města nabízí
dospělým mužům celkem sedmnáct lůžek již dvanáct let. Šest lůžek z toho připadá na noclehárnu pro jednorázovou podporu. Pan
Jiří prošel tzv. sociální rehabilitací, pravidelným tréninkovým zaměstnáním a poté se stal jedním z prvních obyvatelů podpůrného
bydlení v léta opuštěné, dnes částečně zrekonstruované faře v Počaplech. Pobyt v azylových domech je dle zákona časově omezený,
dům v Počaplech představuje návaznou pomoc, kde pan Jiří může
zůstat až dva roky, než se mu podaří postavit se na vlastní nohy.



Dnes bydlíte v zařízení Charity. Myslíte na budoucnost?

Nedávno jsem si požádal o důchod, na který již mám nárok. Budu dál pracovat, ale vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu jen na

Jak jste trávil svůj čas? Kde poloviční úvazek. Takže – pracující
důchodce. Důchod to je pro mě
jste sháněl jídlo?
jistota.
I když jsem byl na ulici, nepřestal
jsem chodit do práce. Jenže jsem 

Co je pro to vás domov?
neměl dost peněz. Spal jsem na
nádraží, kam mi dobří lidé nosili
Domov, to pro mne byla maminjídlo a dobré slovo.
ka. I když jsem dnes na faře v Poča-

plech a mám kde bydlet, domov
už nebudu mít nikdy.


Jste věřící? Změnil se nějak
váš pohled na tyto věci?
Jsem i nejsem věřící, to se těžko
vysvětluje. Když jsem přišel o bydlení, tak jsem se upínal a prosil Boha o pomoc a víra mi pomohla. Věřím, že všechno špatné je pro něco
dobré.
Jana Kočišová, ap
Rozhovor vyšel ve Zpravodaji
pražského arcibiskupství.


Vydává Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, 120 00 Praha 2. Tel. a e-mail: 224 246 519,
.cz
pomocdozahranici@praha.charita.cz (Centrum zahraniční spolupráce); 222 512 401, praha@praha.charita.cz
(sociální služby v pražské arcidiecézi); www.praha.charita.cz. Vychází 11x ročně.

6

