ARCIDIECÉZNÍ
CHARITA PRAHA
Pomáháte nám pomáhat!
Milí přátelé,
vítáme vás opět po
měsíci na stránkách našeho Bulletinu. Přinášíme vám
novinky z našich
projektů a služeb
v pražské arcidiecézi i v zahraničí.

V sobotu 31. října jsme pořádali
24. benefiční koncert. Děkuji všem,
kdo ho svou účastí nebo finančním darem podpořili. Výtěžek pomůže České nemocnici v Ugandě,
o níž vám v Bulletinu přinášíme
pravidelně zprávy.
Z „domácích“ zpráv bych rád upozornil na Národní potravinovou
sbírku. Pro nás je tato akce dobrou
příležitostí získat trvanlivé potravi-

ČESKÁ NEMOCNICE V UGANDĚ
oceněna za vzor v péči o nemocné
Česká nemocnice sv. Karla
Lwangy získala cenu doktora
Celestýna Opitze. Osobnostem
nebo projektům, které jdou
příkladem v péči o nemocné či
jinak potřebné, ji uděluje Hospitálský řád Milosrdných bratří.

Slavnostní udílení cen Celestýna
Opitze proběhlo v pátek 23. října
2015 v kostele sv. Šimona a Judy v Praze 1 během slavnostního
koncertu komorního sboru a orchestru Bach-Collegium Praha.
„Ocenění vnímáme jako poděkování všem dárcům, bez jejichž
podpory by nebylo možné nemocnici v Ugandě provozovat,” uvedla
Jarmila Lomozová z Arcidiecézní
charity Praha. Ocenění převzala
jménem celého týmu nemocnice
z rukou převora Milosrdných bratří
Fr. Martina Macka.
Českou nemocnici sv. Karla
Lwangy založila v roce 2007 Arcidiecézní charita Praha. Osmým
rokem pomáhá potřebným pacientům venkovského kraje Buikwe.
Nemocnice má 86 lůžek, několik
specializovaných ambulancí a mobilní ordinaci, která za pacienty
vyjíždí do odlehlých vesnic. Chod
nemocnice je možný díky podpoře tisíců českých dárců.
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ny pro potřebné rodiny, maminky
s dětmi v azylových domech a pro
lidi bez domova. Věřím, že i široká
veřejnost bude tuto akci vnímat
jako dobrou příležitost podílet se
na konkrétní pomoci lidem, kteří
se ocitají v tísni.
S přáním všeho dobrého
Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha
MEDEVAC: Po léčbě v Česku
odložila invalidní vozík
Čtěte na straně 4.

BENEFIČNÍ
KONCERT
pomohl potřebným
pacientům
v Ugandě
Více než tisíc posluchačů
přišlo 31. října do Smetanovy síně Obecního domu
podpořit 24. benefiční koncert Arcidiecézní charity
Praha konaný ve prospěch
České nemocnice v Ugandě. Záštitu nad koncertem
převzal pražský arcibiskup
kardinál Dominik Duka. Výtěžek koncertu přesáhl 280
tisíc korun.
Shlédněte fotogalerii z koncertu na straně 2.


24. BENEFIČNÍ KONCERT OBRAZEM

V první půli vystoupilo unikátní kvarteto Prague Cello Quartet.

Záštitu nad koncertem převzal kardinál Dominik Duka.

Programem provázel moderátor
Vladimír Kořen.

Symfonický orchestr hl. m. Prahy
FOK a Dvořákova „Novosvětská“.

Během večera byly předány Ceny Charity Česká republika 2015.

Děkujeme vám, že jste byli u toho!

V SOBOTU 21. LISTOPADU
PROBĚHNE NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA
Charita se i letos zapojí do Národní potravinové sbírky. Ve
vybraných supermarketech
v celé České republice budeme
sbírat potraviny pro maminky
s dětmi v tísni, lidi bez domova, migranty a další uživatele
našich sociálních služeb. Přijďte
si v sobotu 21. listopadu nakoupit. K nákupu přidejte trvanlivé
potraviny, které chcete darovat
lidem v nouzi. Za pokladnami
je odevzdáte do sběrných košů.
V pražské arcidiecézi nás najdete v těchto obchodech:

Praha: Tesco Národní třída Praha 1;
Kaufland Praha 4 – Modřany; Makro Praha 5 – Stodůlky; MŠ Uranie
(sběrné místo)
Beroun: Penny Market třída Míru
1547
Kladno: Tesco Americká 2777
Kolín: Kaufland Benešova 1000;
Tesco V Kasárnách 101; Penny
Market V Opletkách 892
Kralupy nad Vltavou: Tesco Veltruská 815
Příbram: Tesco Žežická 598
Roudnice nad Labem: Penny
Market v Aleji 17. listopadu
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Lysá nad Labem: Penny Market
Sokolská ulice


PŘIDEJTE SE K NÁM!
Hledáme dobrovolníky pro zajištění
Národní potravinové sbírky.
Můžete přiložit ruku
k dílu i na několik hodin.
Prosím kontaktujte nás na
dobrovolnictvi@praha.charita.cz.
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MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY
V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI I ZAHRANIČNÍCH MISÍ
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mi. V rámci panelových diskusí po
promítání dokumentárních filmů
vystoupila mezi jinými i Světlana
Porche, ředitelka Střediska Migrace Arcidiecézní charity Praha.
Pořadatelé i přítomní odborníci
chtěli upozornit na jeden z nejvýnosnějších nelegálních byznysů
současné doby, jehož oběťmi jsou
miliony mužů, žen a dětí po celém
světě.

MUDr. Jaroslav Eliáš přebírá Cenu Charity ČR od Mons. Pavla Posáda, prezidenta Charity ČR.
ČTYŘI NOVÁ LŮŽKA
PRO ŽENY BEZ DOMOVA
Azylový dům sv. Terezie rozšířil
svou kapacitu o čtyři nová lůžka,
která slouží ženám bez domova. Během pobytu pracují ženy
s pomocí sociálních pracovníků
na upevňování návyků nutných
k udržení samostatného bydlení
a hledají cesty, jak nezůstat závislé
na pomoci sociální služby. Azylový dům je součástí komplexu sociálních služeb na pomoc lidem bez
domova, které zahrnují Nízkoprahové denní centrum, Terénní program a Noclehárnu.
CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA
VYHLÁSILA SBÍRKU PRO
AFGHÁNISTÁN A PÁKISTÁN
Severním Afghánistánem otřáslo
26. října 2015 v ranních hodinách
ničivé zemětřesení o síle 7,5 stupně Richterovy stupnice. Otřesy zasáhly také sousední Pákistán. Charita ČR uvolnila ze svého krizového
fondu 100 000 Kč a vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc obětem
katastrofy. „V zasažených oblastech
v Pákistánu poskytuje pomoc Charita Pákistán, která monitoruje situaci.
Pákistánskou Charitu podpoří také
ostatní Charity ze světa, včetně české,“

upřesnil Lukáš Laube z Charity ČR.
Sbírku je možné podpořit na čísle
účtu: 55660022/0800, variabilní
symboly 173 (Afghánistán) nebo
132 (Pákistán).
MUDR. JAROSLAV ELIÁŠ
ZÍSKAL CENU CHARITY
ČESKÁ REPUBLIKA
V rámci 24. benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha
bylo oceněno devět pracovníků
a dobrovolníků Charity z celé České republiky, kteří se mimořádně
zasloužili o rozvoj charitního díla.
Za pražskou arcidiecézi byl nominován MUDr. Jaroslav Eliáš, koordinátor pražských farních Charit
a Tříkrálové sbírky. Cenu Charity
ČR vnímáme jako ocenění jeho
celoživotního postoje pomoci
druhým. Doktor Eliáš je aktivní
jako varhaník, je zakladatelem
Společnosti pro duchovní hudbu
a každoročně se také podílí na organizaci benefičního koncertu.
SPOLU PROTI
OBCHODOVÁNÍ S LIDMI
V polovině října uspořádala Slovenská katolická charita v Košicích
druhý ročník filmového festivalu
Spolu proti obchodování s lid3

DĚTI Z ADOPCE NA DÁLKU®
V BĚLORUSKU POMÁHAJÍ
Sami pomoc dostávají, ale umí
ji také rozdávat. Děti z programu
Adopce na dálku® v běloruském
Vitebsku navštěvují pravidelně
dětské pacienty v nemocnici i seniory a lidi s postižením v domovech sociální péče. Každý měsíc
pořádá Diecézní charita Vitebsk
organizační schůzku dobrovolníků. Ta poslední se konala 28. října.
Dobrovolníci plánují mj. pro malé
pacienty vánoční besídku nebo
pomoc při organizaci vánočních
trhů.


VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
S CENTREM ZAHRANIČNÍ
SPOLUPRÁCE
Centrum zahraniční spolupráce
zve všechny dárce a příznivce na
vánoční setkání. Přijďte načerpat
předvánoční atmosféru Zambie,
Ugandy, Indie či Běloruska.

KDY A KDE?
V úterý 15. prosince 2015
od 16 hodin v centru Prahy
(adresa bude upřesněna).
Více informací najdete od konce listopadu
na www.praha.charita.cz
a na našem Facebooku
www.facebook.com/praha.charita.

MEDEVAC: po léčbě v Česku odložila invalidní vozík
né zabezpečit léčbu v jejich zemi.
Arcidiecézní charita Praha zajišťuje
pacientům v průběhu jejich pobytu v České republice sociální asistenci, tentokrát se asistence ujala
Diecézní katolická charita Hradec
Králové.

DEVÍTILETOU TETIANU vážně
zranil výbuch granátu, když se
ve sklepě u sousedů schovávala
před přestřelkou. Doma na
Ukrajině podstoupila dvanáct
operací. Tu poslední, třináctou,
provedli lékaři z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Dívka
díky ní může opět chodit bez
invalidního vozíku.
Tetiana jako jediná ze tří dětí
v blízkosti výbuchu ve východoukrajinském Vuhlehirsku přežila.
Utrpěla však vážné zranění lýtkového svalu s popáleninami na ce-

lém těle. „Již na Ukrajině proběhla
operace včetně cévní rekonstrukce
a tamní lékaři dívce zachránili nohu
před amputací. Dále se ale její situace nezlepšovala. Kvůli poranění nervů nohu necítila a přestala chodit,“
uvedl lékařský náměstek Fakultní
nemocnice v Hradci Králové Zdeněk Tušl.
LÉČBA DÍKY MEDEVACU
Do královéhradecké nemocnice
se Tatiana dostala díky programu
Ministerstva vnitra MEDEVAC. Ten
pomáhá pacientům z válkou postižených oblastí, kterým není mož-

CHARITA ZAJIŠŤUJE
SOCIÁLNÍ ASISTENCI
Po operaci a intenzivní rehabilitaci začala malá pacientka postupně narovnávat chodidlo a učila se
znovu chodit. Po celou dobu byli
Tetianě a její mamince nápomocní pracovníci z Diecézní katolické
charity Hradec Králové, kteří zajišťovali kontakt s lékaři a personálem nemocnice včetně tlumočení.
„Pomáhali jsme dívce také s doučováním, aby ve škole nezameškala,“
říká Ing. Jan Kočí z královéhradecké diecézní Charity.
„Tetiana je jednou z devíti pacientů, kterým letos pomohl program
MEDEVAC. Jsme rádi, že můžeme
spolupracovat na tomto smysluplném projektu, který zachraňuje
životy a zdraví,“ uvedla Světlana
Porche, ředitelka Střediska Migrace
Arcidiecézní charity Praha a koordinátorka sociální asistence v programu MEDEVAC.


Adopce na dálku® v Ugandě:
ZMĚNA KORESPONDENČNÍCH ADRES
Rádi bychom informovali dár- lefonním čísle 224 246 519 nebo
ce podporující děti v programu e-mailu pomocdozahranici@praha.
Adopce na dálku® v Ugandě, že charita.cz.
došlo k přestěhování kanceláří
a ke změnám korespondenčních
Kancelář v oblasti NEBBI
adres. Změna se týká všech partNebbi/Paidha
nerských organizací kromě naší
P. O. Box 98, Nebbi
dceřiné organice Uganda Czech
Uganda, East Africa
Development Trust.
V profilu podporovaného dítěte
Kancelář v oblasti GULU
najdete informaci, ze které oblasti
Uganda Czech Development
dítě pochází.
Trust (UCDT)
V případě nejasností nás proP. O. Box 665, Gulu
sím neváhejte kontaktovat na teUganda, East Africa
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Kancelář v oblasti MITYANA
UCDT CSP – Mityana
P. O. Box 77,
Kiboga
Uganda, East Africa
Kancelář v oblasti LUWEERO
Uganda Czech Development
Trust (UCDT)
P. O. Box 63,
Luweero
Uganda, East Africa
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DÍKY CHARITĚ ZAVÁDĚJÍ INOVACE
A ORGANIZUJÍ FARMÁŘSKÉ TRHY

Zemědělství dnes poskytuje živobytí více než polovině obyvatel jihoindického státu Tamilnádu. Arcidiecézní charita Praha
letos podpořila drobné farmáře ve 25 vesnicích kraje Tiruppur. „Projekt právě vstupuje do
své druhé poloviny,“ říká Natálie
Podolcová z Centra zahraniční
spolupráce, „celkově chceme zapojit až 800 zemědělců, mezi nimiž jsou i rodiče dětí z programu
Adopce na dálku®.“
A CO SE JIŽ PODAŘILO?
V UPLYNULÝCH ŠESTI
MĚSÍCÍCH DROBNÍ FARMÁŘI:
diskutovali s odborníky o inovacích a nových postupech, které
usnadní jejich práci nebo zvýší
výnosy,
získali informace, jak uchovávat vodu, využívat její nové

zdroje včetně spodních vod,
a byli také informováni o alternativních zavlažovacích systémech,
dále vytvořili síť profesních
kontaktů s místními neziskovými, soukromými i vládními
organizacemi, položili zákla-

dy vlastní organizační struktury,
začali prodávat napřímo, bez
zprostředkovatelů prodeje,
uspořádali farmářské trhy, kde
nabídli mj. čerstvou zeleninu
vypěstovanou bez pesticidů;
trhy měly velký úspěch.


LÉČBA PORODNICKÉ PÍŠTĚLE POKRAČUJE
Paní Hajiira Namuganga otěhotněla poprvé ve 14 letech. Po
porodu, který byl velmi komplikovaný, se objevila silná inkontinence. Tu snášela dlouhých třicet let, během kterých ji opustil
manžel a zavrhla vlastní rodina.
Žila prakticky v izolaci.

porodní péče si vybírá vysokou daň.
Uganda se řadí mezi země s nejvyšší novorozeneckou úmrtností.
Je také zemí, kde statisíce žen trpí
onemocněním porodnické píštěle.
Píštěl vzniká při protrahovaných
porodech. Hlavička dítěte tlačí na
matčinu pánev a protrhne ji. Porodnická píštěl způsobuje samovolné unikání moči, které žena nemůže nijak kontrolovat či ovlivnit.

VYSOKÁ DAŇ ZA ŠPATNOU
PORODNÍ PÉČI
Na ugandském venkově rodí dvě
třetiny žen doma bez jakéhokoli 33 ÚSPĚŠNÝCH OPERACÍ
lékařského dohledu. Nedostatečná
Během pěti dní provedli lékaři
České nemocnice pod vedením
zkušeného australského porodníka
a gynekologa Dr. Andrewa Browninga celkem 33 operací porodnické
píštěle a dalších gynekologických
onemocnění. Mezi pacientkami byla i paní Hajiira.
Dr. Browning přijel do České nemocnice nejen vyřešit komplikované operace, ale také proškolit
místní lékaře. Chirurgická soustředění jsou důležitá pro profesní růst
5
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lékařů a zvyšování poskytované
péče. Česká nemocnice je pořádá
pravidelně.
SLZY DOJETÍ A VDĚČNOSTI
Paní Hajiira zůstala v nemocnici
kvůli pooperační péči a rehabilitaci
další dva týdny. Buikwe opouštěla
se slzami v očích. Po dlouhých třiceti letech vymizely veškeré obtíže
a ona se mohla opět navrátit do
běžného života.
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BEZ ADOPCE NA DÁLKU® BY NA VYŠŠÍCH ŠKOLÁCH
STUDOVAT NEMOHLI

Adopce na dálku®
pomáhá přes 20 let.
Žáčci základních
škol vyrostli v mladé dívky a chlapce.
Kdo ještě nedokončil studia, navštěvuje odborné
učiliště či střední nebo vyšší školu. V této souvislosti jsme položili několik otázek P. Veereshovi
Morasovi, řediteli Diecézní charity v indické Shimoze.


Většina dětí z Adopce na dálku® ve Vašem středisku v Shimoze již absolvovala základní
školu. Získaly základní gramotnost. Potřebují další podporu?
Děti, o kterých mluvíme, pocházejí z venkova. Bez vyučení v konkrétním oboru jako je švadlena,
elektrikář, učitel či sociální pracovník, neseženou na vesnici dobrou
práci. Gramotnost jim pomůže
v mnoha oblastech života, ale bez
odborného vzdělání se budou muset buď odstěhovat do měst, kde je
více příležitostí, nebo vzít jakoukoli
nekvalifikovanou námezdní práci.
Chceme proto, pokud má student zájem, aby po základní škole
ve studiu pokračoval, a to na nějaké kvalitní škole, která mu skutečně předá potřebné znalosti a dovednosti.

žádné brigády nejsou, a navíc škola končí obvykle v 17 hodin. Dopravní spojení do měst není dobré,
takže mladí lidé se k pracovní příležitosti nedostanou.


Arcidiecézní charita Praha
podpořila v Shimoze rekvalifikační kurzy. Komu pomáhají?

... každý měsíc přijde o svého
dárce několik studentů,
kterým zbývají k dokončení
studia průměrně 3 roky?

Rekvalifikační kurzy jsou určeny
pro mladé lidi ve věku od 17 do 30 let,
kteří z různých důvodů nedokončili školu a obtížně hledají pracovní
uplatnění. Jsou závislí na sezónní
námezdní práci. Výdělek je nízký
a nejistý. Tito lidé odkládají založení
rodiny, vyčleňují se z života komunity a dostávají se na okraj společnosti. Někteří to řeší odchodem do
větších měst, kde ale rozšiřují počet
lidí žijících ve slumech.

UJMĚTE SE
NĚKTERÉHO Z NICH!



V jakých oborech se mohou
mladí lidé vyškolit?

V případě zájmu kontaktujte
Centrum zahraniční spolupráce
Arcidiecézní charity Praha:
pomocdozahranici@
praha.charita.cz,
tel.: 224 246 519.

Učí se v oborech kosmetika,
krejčovství a oprava jízdních kol.
Spolupracujeme s budoucími zaměstnavateli, aby studenty poznali
už v průběhu kurzů. Zároveň mladé lidi připravujeme na to, aby si
dokázali založit vlastní živnost. Do
kurzů se zapsalo sto dívek a chlapců, zájem byl velký.

Víte, že...



Zaznamenali jste již nějaké
pozitivní výsledky projektu?



Jak nákladné je v Indii takové
vzdělání?

Ano, dvě desítky studentů se už
dokázaly postavit na vlastní nohy.
Mají nyní pravidelný příjem. Integrují se postupně zpět do společnosti. Máme z toho opravdu radost. Kurzy dávají mladým lidem
novou, smysluplnou životní náplň
a naději do budoucna, kterou zoufale potřebovali.


Bez Adopce na dálku by naše
děti na vyšších školách studovat
nemohly. Měl jsem možnost studovat nějaký čas ve Spojených
státech. Vím, že je tam běžné, že
si student na školu vydělá brigádami. U nás to není tak snadné.
V menších městech a vesnicích

Vydává Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, 120 00 Praha 2. Tel. a e-mail: 224 246 519,
pomocdozahranici@praha.charita.cz (Centrum zahraniční spolupráce); 222 512 401, praha@praha.charita.cz
(sociální služby v pražské arcidiecézi); foto: archiv Arcidiecézní charity Praha, Lubomír Kotek (strana 2, 24. benefiční
koncert), archiv Farní charity Beroun (strana 1, Národní potravinová sbírka). www.praha.charita.cz. Vychází 11x ročně.
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