ARCIDIECÉZNÍ
CHARITA PRAHA
Pomáháte nám pomáhat!
Milí přátelé,
v květnovém
Bulletinu Charity Praha najdete již tradičně novinky
z charitních
projektů v pražské arcidiecézi
i medailonek další z charitních
organizací – Farní charitu Chodov představí její ředitelka Eva
Černá. Aktuality ze zahraničí se
věnují mimo jiné problematice
HIV/AIDS.
Věřím, že vás Bulletin zaujme
a že se o naší práci budete
chtít dozvědět víc nebo se přidat k těm, kteří nás podporují. Příležitost k obojímu nabízí
chystaný benefiční koncert Věry Martinové a skupiny Svítání.
Srdečně Vás tímto zvu a těším
se na viděnou,
Ing. Jaroslav Němec, ředitel

Číslo 5
16. května 2011
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VĚRA MARTINOVÁ,
SKUPINA SVÍTÁNÍ A CHARITA PRAHA
ZVE NA BENEFIČNÍ KONCERT
Srdečně Vás zveme na setkání
přátel Adopce na dálku®, které
se uskuteční u příležitosti benefičního koncertu Věry Martinové a skupiny Svítání. Koupí
vstupenky podpoříte vzdělání
a zdravotní péči konkrétních
dětí ze Zambie.
Setkání s následným koncertem
se uskuteční 22. května 2011
od 16 hod. v kostele sv. Tomáše na Malostranském náměstí
v Praze 1 a v jeho přilehlých prostorách. V průběhu programu bu-

dete moci vyslechnout přednášku o programu Adopce na dálku®
v Zambii; ochutnat občerstvení
vyrobené z dovezených afrických
surovin upravené na místní způsob; prohlédnout výstavu fotografií a informačních panelů; projevit
své výtvarné nadání nebo se utkat
s prvky každodenního života v rozvojové zemi.
Rezervujte prosím vstupenky za
250 Kč (děti do 12 let se slevou) na
koncert@charita-adopce.cz nebo
tel. 224 246 519.

Najděte si nás na Facebooku!
Dozvíte se zajímavé informace
nejen o Adopci na dálku®,
ale také o nemocnici
v Ugandě a dalších rozvojových
programech Charity Praha.
Skupina Charita Praha.

PŘISPĚJTE JIŽ NYNÍ, podpořte účel koncertu
– vzdělání a zdravotní péči potřebným v Zambii – zašlete
libovolnou částku na 749011/0100, variabilní symbol 1100.
Nebo podpořte částkou 8 000 Kč ročně některé z dětí. DĚKUJEME!
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NEMOCNICE SV. KARLA LWANGY BOJUJE
PROTI HIV/AIDS
Prevence HIV/AIDS je základem
boje s touto dosud neléčitelnou
chorobou. Uganda se s vysokým
počtem infikovaných potýká již
léta, a proto se na osvětové programy a testování zaměřuje i naše Česko-slovensko-ugandská
nemocnice sv. Karla Lwangy.
Laboranti z nemocnice sv. Karla Lwangy provedli před několika
dny testování v Technickém učilišti
Malongwe. Odběry krve absolvovalo také 200 žáků a studentů
z programu Adopce na dálku®. „Testování bylo pro děti velkou atrakcí
a u dveří provizorní ordinace se brzy utvořila fronta nedočkavců,“ říká
Jana Sadílková. Jana spolu s Romanou Gargulákovou jsou dobrovolnice. Obě pomáhaly pracovníkům
Nemocnice s administrativní stránkou testování, evidovaly údaje do
databáze. Výsledky testování byly
tragické pro jednoho studenta, jeI
ROT
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hož test byl pozitivní. Ve spolupráci
s Nemocnicí mu bude poskytnuta
dostupná léčba.
LÉČBA HIV V NEMOCNICI
SV. KARLA LWANGY
Nemocnice se vedle prevence
věnuje i těm, kdo jsou již virem
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HIV PROTI
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GAN
DĚ

HIV nakažení. Sestra Nakadů, která
pečuje o infikované těhotné ženy
a maminky, nám řekla: „I když ženy již nevyléčíme, používáním antiretrovirotik během těhotenství
zvyšujeme pravděpodobnost, že
se narodí zdravé dítě. Na miminka
je však třeba dohlížet i po narození. Během prvních osmnácti měsíců života musí brát léky, aby se
nenakazila během kojení. Pravidelně tedy rodiny navštěvujeme
a dohlížíme na to, aby maminky
dětem správně a pravidelně léky
dávkovaly. Po půl roce poprvé
děťátko otestujeme. Druhý test
podstoupí v devíti měsících, kdy
jsou po jeho negativním výsledku léky vysazeny. A když je test
negativní i po roce a půl, evidujeme dítě jako negativní. To jsou
ty nejradostnější momenty mé
práce, které mi dávají naději a sílu
pokračovat.“


JEZUITÉ V BIJAPURU VYTRVALE BOJUJÍ
S NÁKAZOU I S VLÁDOU

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace předčí
v horizontu pěti let Indie v počtech nakažených virem HIV
Afriku. Boji s touto pandemií
se věnují za finanční podpory
našeho Rozvojového fondu Jezuité v Bijapuru na severu Karnátaky.
Otec Vincent Crasta, Jezuita z indického Bijapuru, se dlouhodobě
věnuje práci s lidmi postiženými virem HIV. V rámci své pracovní cesty
po Evropě navštívil před několika
dny krátce také Prahu a podělil se
s námi o hlavní úskalí své praxe:„Práci
s nakaženými pacienty se věnujeme
intenzivně již od roku 2005. Počet
infikovaných je stále velmi vysoký

pořád s omezeními a zákazy místní
vlády, s její nedůvěrou a předsudky
vůči křesťanskému společenství.“

Konzultace s HIV pozitivní pacientkou
a alarmující je zejména množství HIV
pozitivních dětí. Práce s nakaženými
lidmi je vysilující, náročná především emočně a psychicky. Do cesty
se však stavějí i překážky jiného druhu. Navzdory dobrým výsledkům
a spokojenosti s naší prací, bojujeme

JEZUITÉ SE NEVZDÁVAJÍ
Péče o HIV pozitivní pacienty byla z rozhodnutí místní vlády omezena. Rozpočet zdravotního střediska byl redukován o 45 %! Platy
lékařů byly sníženy o 60 % a počet
sester omezen o třetinu. Zrušeny
byly pozice laboratorního technika
a zdravotníků, kteří pracovali v terénu. Jezuité se však nevzdávají.
Pomáhají dál. Kvalitu života nakažených virem HIV zlepšují mimo jiné i díky dárcům z České republiky,
kteří podporou jejich HIV projektu
umožnili zabezpečit roční výživu
a léky pro pacienty střediska. 

Boj proti HIV/AIDS je jednou z priorit Rozvojového střediska Charity Praha. Pokud můžete,
přispějte na projekty prevence a léčby HIV/AIDS. Konto 749011/0100, variabilní symbol 20934.
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V KREJČOVSKÉ DÍLNĚ TUMVWANGANAI
JSME UŠILI 300 NOVÝCH UNIFOREM
V loňském prosincovém vydání Bulletinu
jsme přinesli zprávu
o naší nové krejčovské
dílně v Solwezi. Jak
se po téměř půl roce
novým krejčovým daří?
Začátek školního roku
znamená pro pracovníky programu Adopce na
dálku ® nejen zaplacení
školného pro všechny sponzorované děti,
schůzky s řediteli škol,
nákup školních pomůcek či nových bot, ale
také zajištění školních
uniforem. Ty se dají
koupit kdekoli a nebo
je lze nechat ušít přímo
na míru. Druhý způsob
může být zdlouhavější, ale více smysluplný,
zvláště pokud existuje
krejčovská dílna, kde se
tomuto řemeslu učí maminky sponzorovaných
dětí.
ZA J
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„No, ty máš dneska zase
háro!“ slýchávají občas děti
u nás v ulici. Děti v Ugandě
to mají „jednodušší“. Nosí povinně oholené hlavy
na základních i středních
školách. Výjimku představují soukromé školy, kde
mohou žákyně nosit napletené copánky. V souladu s obecně přijímaným
příslovím: „Dlouhé vlasy,
krátký rozum,“ Uganďané
říkají, že kdo má kratší vlasy, méně se stará o svůj zevnějšek a má tak více času
na učení. Po dokončení
střední školy se však dívky
obratem mění v krásné
mladé slečny, které již no-
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u šicího stroje neseděl,
je to úctyhodný výkon
a klobouk dolů.“ Pan
Ilunga prošel nejprve
sám kurzem šití v Tumvwanganai, než se vedení dílny ujal.
Obě maminky dostaly
za svou práci řádně zaplaceno a nabité zkušenosti pomohou předat
ostatním. A děti z centra
Solwezi? Ty už navštěvují
školu v nových uniformách.


Zleva: Suzan Mikisa, Jackson Ilunga, Suzan Chewe
V dílně Tumvwanganai
v Solwezi se jich minulý
rok vyučilo 15 a právě
dvě z nich, paní Suzan
Chewe a Suzan Mikisa
nám potvrdily, že ušít
300 nových školních
uniforem není vůbec

žádná maličkost. Vedoucí dílny, pan Jackson
Ilunga říká: “Ne všechno
se dařilo, občas jsme
museli zkracovat, přešívat, ale uvědomíme-li si,
že ještě před pár měsíci
nikdo z nich před tím

JINÝ KRAJ, JINÝ... VLAS
sí typické africké copánky
a jiné účesy.
Praktickým důvodem

pro krátké vlasy je i hygiena. Mnoho dětí trpí bohužel plísněmi na vlasové

pokožce . „I tak jsem neodolala, abych si pohladila
„drátěné“ vlásky,“ popisuje dobrovolnice Markéta Chmelová. Chudí lidé
nepěstují složité účesy –
všichni rodiče, které Markéta viděla při registraci
nových dětí do programu
Adopce na dálku®, měli
hlavy oholené. Přirozené
vlasy Uganďanů jsou totiž
velmi tvrdé, podobné drátěnce a údržba je náročná
a nákladná. Se svými přirozenými vlasy musí chodit ke kadeřníkovi, který
vlasy umyje, vyfouká, natočí kulmou a sčeše.
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INFORMUJEME VÁS O AKTUÁLNÍM DĚNÍ
V PRAŽSKÉ CHARITĚ
RADNÍ LACHNIT NAVŠTÍVIL
DŮM GLORIA
Dům Glor ia
v Praze 5 na
Barrandově navštívil 13. dubna zástupce
starosty Prahy
5 a radní odpovědný za sociální problematiku
na Praze 5 – JUDr. Petr Lachnit.
Seznámil se s provozem Domu
a zajímal se o to, komu zde Charita pomáhá. Projednávaly se
též otázky financování provozu
v letošním roce. Dům je v majetku MČ Praha 5, Charita Praha
ho má dlouhodobě pronajatý.
Po náročné rekonstrukci objektu
zde byl v červnu 2008 otevřen
charitní Azylový dům pro matky
s dětmi a Stacionář pro seniory.


NÁVŠTĚVA Z ARMÉNIE
Charitu Praha navštívila tříčlenná skupinka z Arménské Charity.
Jednalo se o studijní návštěvu
za účelem čerpání nových zkušeností, metod a způsobů práce,
vědomostí v sociální sféře se zaměřením na cílovou skupinu dětí,
mládeže, matek, rodin, kterým arménská Charita též poskytuje své
služby. Návštěva byla financována
německou Charitou a německou
vládou.
Kolegové z Arménie navštívili
střediska sociálních služeb Charity: Azylový dům Gloria, projekt
Magdala, Azylový dům Kralupy n.
Vltavou a Azylový dům Brandýs
n. Labem. Nové zkušenosti měli
možnost nasbírat též ve Farních
charitách v Roudnici n. Labem
a v Kralupech n. Vltavou.
Arménští hosté se shodli na tom,
že návštěva byla velice přínosná,
ale též přinesla mnoho impulzů
a podnětů, jak arménské Charitní
projekty dále vylepšovat.
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Pracovníci arménské Charity při návštěvě Farní charity Roudnice n. Labem.
DEN ROMŮ VE FARNÍ CHARITĚ
ROUDNICE N. LABEM
U příležitosti Mezinárodního dne
Romů (8. dubna) uspořádala Farní
charita Roudnice n. Labem oslavu
s dětmi a mládeží. Pro ně provozuje nízkoprahový klub, kde také
oslava probíhala. „Prostory klubu
jsme společně s dětmi slavnostně
vyzdobili a pro návštěvníky při-

pravili pestrý a zajímavý program,“
říká ředitelka Farní charity Zdenka Pětníková. Oslavy se zúčastnilo
přes 100 návštěvníků, měli možnost ochutnat tradiční romská
jídla, shlédnout vystoupení tanečního souboru Benga čhaja, poslechnout romskou kapelu Benga
čhavore, zpěvačku Lucii Balážovou
a Jitku Matiovou.


Vystoupení romské taneční skupiny u příležitosti Dne Romů.
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STŘEDISKO MIGRACE JE VYHLEDÁVANÝM MÍSTEM
PRO EXKURZE STUDENTŮ
AK
ZE S TUALI
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MIG EDISK
RAC A
E

V našem Středisku Migrace proběhla díky
spolupráci s Centrem
multikulturního vzdělávání Jihlava exkurze
studentů z jihlavské
Soukromé vyšší odborné školy sociální.
Skupina šestnácti studentů druhého ročníku
nás navštívila 21. dubna
v prostorech Azylového
domu sv. Terezie, kde
sídlí i naše Středisko.
Představili jsme studentům projekty, kterými se
zabýváme, rozdali propagační materiály a dali
také prostor k diskusi,
kterého studenti rádi vy-

užili. Jak studenti, tak vyučující hodnotili exkurzi
pozitivně. Mgr. Andrea
Šeredová říká: „Pro studenty je vždy přínosné,

když slyší příklady z praxe,“ a pokračuje: „Navštívili jsme několik zařízení,
ale Středisko Migrace
zapůsobilo na studenty

nejvíce.“ Vedoucí Střediska Světlana Porche k tomu dodává: „Jsem ráda,
že studenty naše práce
zaujala, každá zpětná
vazba nás potěší.“
Naše Středisko Migrace spolupracuje s celou
řadou partnerských organizací a exkurze studentů přijímá pravidelně.
V nedávné době proběhla například návštěva studentů z Waldorfského lycea. Exkurze jsou vítanou
příležitostí, jak o problematice migrace a situaci,
v níž se nacházejí žadatelé o azyl v České republice, informovat veřejnost.


VELIKONOCE V DOMOVĚ PRO SENIORY MUKAŘOV
V všech charitních
Ve
střediscích sociálních
služeb slavili pracovníci
společně s klienty velikonoční svátky, radovali se z Kristova zmrtvýchvstání, společně si
připomněli tradiční velikonoční zvyky. Přinášíme ohlédnutí za Velikonocemi z Domova
pro seniory Mukařov.

vému setkání navíc nemohlo chybět příjemné
posezení, šálek dobré kávy a malé pohoštění.

Předvelikonoční „škaredá středa“ byla plná jarního slunce a pro obyvatele domova slavnostním
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Velikonoční týden
v Domově pro seniory
Mukařov byl vrcholem
duchovní přípravy na
blížící se svátky. Přesto
v něm obyvatelé domova a jeho zaměstnanci
prožili i „světské radovánky“, kdy v úterý o Svatém
týdnu barvili vajíčka. Jaké
byly nejoblíbenější techniky zdobení? Na plné
čáře vyhrálo malování
pomocí tekutého vosku a také kombinování
a míchání barev. K tako5

dnem. Mukařovský domov
přivítal prezidenta Charity
Praha P. Dr. Vojtěcha Eliáše
a světícího biskupa pražského Mons. Karla Herbsta SDB, kteří v místní kapli
sloužili mši svatou. Mše se
spolu s obyvateli, přáteli
domova a zaměstnanci
účastnil také pan ředitel
Ing. Jaroslav Němec a zástupce ředitele pan Mgr.
Pavel Šimek.
K zakončení letošních
Velikonoc přijely obyvatele potěšit děti z nedaleké soukromé školy Open Gate z Babic.
V rámci setkání všichni
společně zpívali lidové
písničky, děti přečetly
vlastní povídky a zahrály
pantomimu. Celé pásmo doprovázeli učitelé
spolu s dětmi na kytaru,
flétnu a klavír. Obyvatelé
a děti si spolu popovídali
a strávili příjemné odpoledne.


Naši činnost podpoří FINANČNÍ DAR i MODLITBA
V pražské arcidiecézi působí na
40 farních charit. Vznikají jako
společné dílo lidí, kteří patří do
farní rodiny, aby
pomáhaly těm,
kteří to potřebují. Často se farní
charity profesionalizují a specializují. Vedle dobrovolníků
v nich působí profesionální pracovníci, kteří se zaměřují na určitý okruh klientů. O práci Farní
charity Chodov jsme si povídali
s její ředitelkou EVOU ČERNOU.

Čím je vaše Farní charita zají-

mavá, co je pro ni specifické?
Farní charita Praha 4 -Chodov je terénní zařízení. Veškeré služby poskytujeme pouze v domácím prostředí
našich klientů. Vycházíme z přesvědčení, že každému člověku je nejlépe
u něj doma, v rodině. Snažíme se
tedy, aby naše služby pomohly klientům setrvat v jejich domovech
a rodinách co nejdéle, v ideálním
případě až do konce jejich života.

Komu nejčastěji pomáháte,

kdo jsou klienti Vaší Charity?
Našimi klienty jsou obvykle senioři a občané se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.

PŘE
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kují, žádný den není jako druhý. Je
třeba neustále sledovat všechny
legislativní změny související s naší činností, komunikovat s mnoha
lidmi, alternativně přizpůsobovat
naši činnost aktuální situaci a dostupným možnostem. Ředitel charity se potká se zajímavými lidmi,
dostane se na běžně nedostupná
místa a hlavně se nikdy nenudí.

Co považujete za největší

pracovní úspěch, jaké jsou plány do budoucna?

„Pečovatelky Farní charity Chodov
dochází za klienty do jejich domácího prostředí.“
Profil Farní charity
Praha 4 - Chodov
Založení: 1994
Počet zaměstnanců: 22
Hlavní činnost: terénní zdravotnické a sociální služby – domácí ošetřovatelská péče,
pečovatelská služba a osobní asistence;
sociální poradenství; půjčovna pomůcek pro
zdravotně postižené; projekt korespondenční služby pro vězněné.
Působnost: Praha 4, 11 a12
Kontakt: U modré školy 1/2337, 149 00
Praha 4, Chodov
Tel.: 272 941 972, fax: 267 910 518,
e-mail: charita.chodov@email.cz
Web: http://charita-chodov.net

Velice mě těší, že naše Charita
bez větších problémů poskytuje
služby už déle než 15 let a neustále se rozrůstá. Spolu s kolegy
se nám podařilo sestavit výborný
tým dobře odborně připravených,
motivovaných a obětavých pracovníků. Právě velmi dobré vztahy
na našem pracovišti považuji za
jednu z našich předností. Do budoucna plánujeme rozvoj našich
služeb tak, aby byly dostupné pro
stále více lidí. Přestože se počet našich pracovníků postupně zvyšuje,
stále se dostáváme do situací, kdy
nemůžeme plně pokrýt požadavky ze strany zájemců o službu.
Také připravujeme rozjezd doplňkových aktivit k našim aktuálním
službám – například doprava klientů k lékaři, či jinam, rozvoz obědů.

Jak mohou lidé vaši činnost
podpořit?


Vaše Farní charita patří k těm

větším v diecézi. Není jistě snadné zajistit chod všech služeb, jejich financování apod. Jde zároveň o činnost velmi užitečnou,
která přináší mnoho radosti. Co
Vás na práci nejvíce baví?

Nejefektivnější podporou je pro
nás finanční dar. Můžete nabídnout i dary věcné – zdravotnické
pomůcky, kancelářské potřeby,
vždy nejlépe po předchozí dohodě. Uvítáme i nabídku služeb
zdarma – tisk materiálů, výrobou
propagačních materiálů, IT služby.
Případně podpořte naši činnost
modlitbou za pracovníky ve službě i klienty.


Na práci ředitelky Farní charity
mě přitahuje její pestrost. Přestože se pracovní úkoly v průběhu
kalendářních měsíců a roků opa-
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