Arcidiecézní
charita Praha
Pomáháte nám pomáhat!
Milí přátelé,
chtěl bych na tomto místě poděkovat
Obecnímu domu,
Symfonickému orchestru hl. m. Prahy
FOK, moderátorovi
Vladimírovi Kořenovi a především
všem posluchačům za podporu na-

šeho 25. benefičního koncertu, který
proběhl 31. října ve Smetanově síni
Obecního domu v Praze. Výtěžek koncertu dosáhl 369 457 korun a celý jej
věnujeme České nemocnici v Ugandě. Poznali jsme, že sociálně slabí lidé
v této zemi nemají přístup ke zdravotní péči a umírají na zcela banální
příčiny, například zánětlivá onemocnění, přitom mohou během pár dní
vyléčit antibiotika. Před deseti lety se

Charita otevřela nové centrum
pomoci pro ženy V NOUZI

Nízkoprahové denní centrum pro
ženy bez domova a ženy ohrožené
sociálním vyloučením je jediné svého druhu v České republice. Ženy na
ulici mnohdy provází strach z násilí
a obtěžování. Lucie Rybárová,
ředitelka Farní charity Praha 1-Nové
Město, vysvětluje: „V sociálních službách, které jsou společné pro ženy

i muže, se ženy často necítí bezpečně.
Mnohé z nich zažily domácí násilí nebo znásilnění, nesou si v sobě trauma
a do smíšených služeb nejsou vůbec
schopné docházet.“ Farní charita se
pomoci ženám v tíživé životní situaci věnuje již 15 let.
Více o pomoci ženám bez domova 

Nové Nízkoprahové denní centrum v Žitné ulici 35 slavnostně požehná
v úterý 6. prosince od 16.30 kardinál Dominik Duka.
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Číslo 11
15. listopadu 2016

nám podařilo díky pomoci mnoha
dárců a partnerů založit v Ugandě
nemocnici. A je to opět zásluhou tisíců českých rodin, firem a jednotlivců,
že můžeme nemocnici podporovat
i nadále, a tím zachraňovat životy
a zdraví desítek tisíc ugandských pacientů včetně matek a novorozenců.
Děkujeme vám.
Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

Krátce
Azylový dům sv. Terezie rozšířil od 1. listopadu svou pomoc o nová lůžka. Slouží těm,
kteří potřebují dlouhodobou
podporu vzhledem k vysokému věku, zdravotním problémům, nízkému příjmu a složitému uplatnění na trhu práce.
V rámci Národní potravinové sbírky konané v sobotu
12. listopadu vybraly Charity
v pražské arcidiecézi celkem
přes 6 tun potravin pro potřebné. Novou kapličku mohou využívat klienti Domova
pro seniory s Alzheimerovou
chorobou v Berouně. Více...
Adventní benefiční koncert Farní charity Příbram proběhne v neděli 27. listopadu
v Divadle A. Dvořáka v Příbrami. Více... 25. listopadu se
uskuteční pátý benefiční ples
Farní charity Beroun. Více...
V rámci celostátní akce Noc
venku připravila Farní charita
Beroun přednášky, filmovou
projekci a pro zájemce možnost přespání venku. Více...

Tradice již po čtvrt STOLETÍ

Foto: Lubomír Kotek

Letošní ročník benefičního koncertu byl opět úspěšný

Maminky z Azylového domu Gloria
rozvíjejí svou osobnost a dovednosti
Již pátým rokem pomáhá maminkám v našem azylovém domě
Gloria projekt na podporu rodičovských kompetencí. Díky nadšení kolegů, kteří šli do něčeho nového, může nyní náš dům sloužit
maminkám zase o něco lépe. Nově nabízíme socioterapeutickou
skupinu, která se stala nedílnou

Vánoční
setkání
Vánoční setkání s dárci
a příznivci Arcidiecézní
charity Praha se uskuteční
v pondělí 19. prosince od
17 hodin v historických
prostorách Novoměstské
radnice (Karlovo náměstí 1,
Praha 1). Přijďte načerpat
předvánoční atmosféru Indie,
Zambie, Ugandy a Běloruska
či nakoupit originální vánoční
dárky. 


součástí našeho domu a pomáhá
otevřít, prožít a vyčistit různá zranění, potíže a konflikty v bezpečném prostředí.
Celý článek 
Aktivity projektu na podporu a rozvoj rodičovských kompetencí klientek Arcidiecézní
charity Praha jsou podpořeny z dotačního
programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Strom splněných přání
POTĚŠÍ již po patnácté
Vánoční dárky potěší každoročně
ty, kteří nemají nikoho, kdo by si na
ně vzpomněl. „Po koncertě sólistů
Národního divadla v žižkovském
Atriu, který proběhne 20. listopadu
od 17 hodin, si budete moci vybrat
ze seznamu přání a dárek potom
přinést v určený čas do kostela sv.
Prokopa,“ vysvětluje průběh akce
ředitelka žižkovské Farní charity Praha 3-Žižkov paní Václava Hilbertová.
Více informací 
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Jak žijí Bulbaši. Zpráva z návštěvy Běloruska
„Začátkem října jsem se v Bělorusku zúčastnila III. mezinárodního setkání partnerů Charity Bělorusko, které probíhalo v Minsku. Rovněž se mi
podařilo podívat se do Vitebska, oblasti, kam směřuje podpora českých
dárců konkrétním sociálně slabým
rodinám. Navštívila jsem několik dětí
zapojených do programu Adopce na
dálku®,“ píše Táňa Kandratovich, koordinátorka charitní pomoci v Bělorusku. Podle jejích zpráv se obyčejným lidem v Bělorusku nežije
snadno. Za den si vydělají zhruba

to, co u nás lidé za jednu hodinu.
Ceny jsou přitom srovnatelné.
„Lidé řeší situaci pěstováním brambor, mrkve, cibule, zelí, řepy a další
zeleniny. V létě připravují zavařeniny
ze zeleniny a ovoce. Z vlastních zásob se pak stravují během celého roku,“ vysvětluje Táňa Kandratovich.
A protože základní potravinou
jsou pro Bělorusy brambory, vžilo se v bývalém Sovětském svazu
pro Bělorusy označení, které přetrvává dodnes, „Bulbaši“ od slova
bulba – brambory.

Čtěte celou zprávu Táni Kandratovich 

Osm oceněných vstoupilo do charitní síně slávy
Za mimořádný přínos charitnímu dílu získalo osm pracovníků
a dobrovolníků Charity ocenění.
Cenu Charity Česká republika
získal i pan Aleš Vacek, vedoucí zambijské mise Arcidiecézní
charity Praha.
Aleš Vacek působí v Zambii
od roku 2006. Misi sám zakládal
a prosadil v zemi program Adopce na dálku®, díky němuž se osu-

dy stovek školáků z chudých rodin trvale mění k lepšímu. V rámci
programu se také podařilo otevřít
unikátní počítačovou učebnu napájenou solárními panely. Díky
osobnímu nasazení a organizačním schopnostem Aleše Vacka je
dnes ve městě Solwezi a v misiích Mpanshye a Mukonchi vidět
pomoc z Česka takřka na každém
kroku.



14. listopad – indický Den dětí
Tak jako se u nás těší oblibě dětí 1. červen, pro indické děti má
podobné kouzlo 14. listopad.
Svátek dětí připadá na narozeniny prvního indického předsedy vlády Džaváharlála Néhrú.
Zkuste se schválně v nejbližším
dopise „vašemu“ dítěti v Indii
zeptat na Chacha Néhrúa. Pod
touto přezdívkou, „strýček Néhrú“, je státník znám po celé Indii.

a učinil také hodně praktických
kroků k vylepšení jejich postavení
ve společnosti. Ustanovil například
několik vzdělávacích institucí či
inicioval program obědů zdarma
pro žáky základních škol. Den jeho
narozenin byl proto v Indii ustanoven jako den všech dětí.
Na Den dětí se v Indii organizují soutěže, vystoupení, promítají
se dětské filmy, dávají se dárky.
Oslavy probíhají i ve školách. Není
výjimkou, že si učitel v tento den
připraví pro své žáky taneční či
pěvecké vystoupení. Slaví se i v rodinách a pro ty děti, které rodiče
nemají, připravují slavnostní program populární umělci.


Néhrú byl znám svým vřelým
vztahem k dětem. Přisuzoval velký význam tomu, aby se dětem
dávala najevo láska a zájem. Považoval děti za budoucí naději země
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Uganda má díky programu
Adopce na dálku® čtyři novokněze
Letos v srpnu byli v ugandském
městě Luwero vysvěceni čtyři mladí kněží, kteří dokončili seminář
díky programu Adopce na dálku®.
Jedním z nich je otec Henry Lunninze. Bylo mu právě 15 let, když
jsme ho v roce 2005 registrovali
do programu. Protože jeho otec
zemřel a matka byla stále na cestách, vychovávala ho jeho starší
sestra. Ta se ale starala také o své

vlastní děti, a tak neměla dostatek financí, aby Henrymu zajistila
vzdělání. Díky dárkyni z České republiky Henry dokončil studium
a 20. srpna letošního roku byl vysvěcen na katolického kněze. Momentálně působí otec Henry ve
farnosti sv. Josefa ve městě Katikamu. Spolu s posledním dopisem
poslal otec Henry také svůj primiční obrázek. 


Film proti domácímu násilí
Přinášíme rozhovor s Mgr. Šárkou
Martinovskou, ředitelkou Poradny
Magdala specializující se na témata domácího násilí a obchodu
s lidmi.
 Ze zahraniční stáže jste si
před nedávnem přivezla film,
který bude sloužit jako pomůcka při práci s oběťmi domácího
násilí.
Ano, a nejen s nimi. Film Zuřivec pomáhá pracovat i s agresory
a dokonce i s dětmi, které domácímu násilí přihlížejí a jsou jím psychicky nebo i fyzicky zasaženy.
 Jak tento film vznikl a o čem
pojednává?
Film vznikl na základě autentických prožitků dětí. Setkáváme se
s předškolákem Bójem, který žije
se svými rodiči a jeho otec se občas proměňuje ve strašného zuřivce. Ten se nedokáže ovládat a bije
matku. Když se otec uklidní, lituje
svého chování. Bój je vyděšený
a trápí se. Přemýšlí, zda je to jeho
vina, že tatínek tak zuří. Nakonec
napíše dopis králi a prozradí mu

své tajemství. Jednoho dne zaklepe král na dveře a pozve otce,
aby u něj bydlel na zámku. Tam
má otec možnost poznat sám sebe a také zuřivce, který se v něm
probouzí.
 Kolik dětí v Česku zažívá to,
co chlapec Bój ve filmu Zuřivec?
Jsou jich pravděpodobně tisíce. Domácí násilí je nebezpečné
také proto, že je skryté. Je proto
potřeba věnovat velké úsilí osvětě, mluvit s dětmi, s učiteli, lékaři
a dalšími lidmi, kteří mohou včas
zachytit drobné signály, že není
v rodině vše v pořádku. I proto nabízíme široké veřejnosti semináře

o domácím násilí, jejichž součástí
je promítání filmu Zuřivec.
 Jak je možné se na takový seminář přihlásit?
Nejbližší termíny semináře jsou
22. listopadu, 29. listopadu a 6.
prosince, vždy od 10 do 16 hodin
v Poradně Magdala v Renoirově
ulici 7 v Praze 5. Účast na semináři
je zdarma a přihlášky přijímáme
na čísle 728 678 650 nebo na
e-mailu: kancelar.magdala@praha.
charita.cz.


Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu
Dejme (že)nám šanci, který je financován z norských fondů.
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