Arcidiecézní
charita Praha
Pomáháte nám pomáhat!
Milí přátelé,
konečně nám
v Ugandě končí období dešťů, které je
většinou spojeno
s nemocemi, špatnou dopravní situací a v případě silných dešťů i se
zničenou úrodou. Děti ve vesnicích
chodí do školy bosky nebo ve velmi
rozbitých botách, do školy přichá-

zejí se zablácenými chodidly a taky
pořádně promrzlé. Možná si říkáte,
že v Ugandě je přece stále teplo.
To ale neplatí, když je zataženo,
prší a fouká silný vítr. Pak je i tady
poměrně velká zima. Naštěstí Bůh
místní obyvatele obdařil dobrou
náladou, a tak i přes veškeré nepohodlí a trápení jsou vděční za život
a denně za něj Stvořiteli děkují.
My máme tu výsadu, že můžeme s těmito lidmi jejich radost ze

Senioři v Mukařově vzpomínali na
Josefa kardinála Berana
Vzpomínku na Josefa kardinála Berana uspořádala 8. června Arcidiecézní charita Praha v Mukařově – v místě kardinálovy internace
v letech 1963-64 v nynějším objektu Domova pro seniory. Slavnostní mši svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mukařově celebroval arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka.
Čtěte více 
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života sdílet. Díky vám, dárcům,
můžeme ročně posílat přes 1 800
ugandských dětí do škol, poskytovat kvalitní zdravotnickou péči
v naší nemocnici sv. Karla Lwangy a podporovat místní komunity
hned několika projekty. Toto všechno by nemohlo nikdy fungovat bez
vaší podpory. Děkujeme!
Bernadeta Pavlíková
vedoucí ugandské mise
Arcidiecézní charity Praha

Krátce
Připravujeme 27. benefiční
koncert, na jehož programu
bude Symfonie č. 5 Osudová Ludwiga van Beethovena.
Více...
Děti z azylového
domu Gloria slavily Dětský
den s NADACÍ AGEL. Více...
Arcibiskupství pražské pořádá v sobotu 16. června na
Svaté Hoře Pouť na křídlech
pomoci. Jste srdečně zváni.
Více...

Sledujte nás

na

sociálních sítích
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Rekonstrukce
dokončeny!

Gusto, děkujeme
Gustě Kalíškové,
asistentce ekonomického
oddělení, poděkoval ředitel
Arcidiecézní charity Praha
Jaroslav Němec spolu
s kolegy za 12 let služby
v Charitě a popřál do penze
hodně spokojenosti a radosti.

Senioři na výletě

V Domově pro seniory kardinála
Berana jsme dokončili stavbu nové pavlače a výtahu. Šest bytů pro
seniory, které byly dosud přístupné
pouze po schodišti, díky tomu získá
bezbariérový přístup. „Klienti stavbu po celou dobu zvědavě okukovali
a na zprovoznění výtahu se těší,“ říká
Alena Hanková, ředitelka Domova.



Období výletů a cest za poznáváním je v plném proudu. Senioři
z Domova pro seniory kardinála Berana vyrazili tentokrát na zámek
Konopiště.

Pomáháme obětem obchodu s lidmi
Otroctví bohužel není historií.
Jeho novodobá forma, obchodování s lidmi, se stává stále závažnějším problémem. Na Poradnu
Magdala se obracejí oběti, které
prožily nepředstavitelné ponížení. S pomocí odborníků překonávají zažitá traumata.
Na nový výtah se těší i klienti
Centra pro tělesně postižené Fatima
v pražských Třeboradicích. Ten původní byl z roku 1997. „Výtah má nové bezpečnostní komponenty a elektronické systémy zajišťují vysokou
bezpečnost a spolehlivost provozu,“
vysvětluje Sylva Smidová z Centra
Fatima. Výtah umožní nově i rozdělení vstupu do dvou služeb, které
v jednom objektu fungují – Centra
pro tělesně postižené a Azylového
domu pro lidi bez domova. 


Nedávno se na Poradnu Magda- rázně odmítla, ale Pavel dokázal,
la obrátila paní Jana. Před rokem že to myslí vážně...
poznala přítele Pavla. Byl zábavný a Jana se cítila dobře. Několik
Čtěte více o příběhu
měsíců bylo vše v pořádku, žádné
paní Jany a o pomoci
velké hádky nebyly. Poté, co se naobětem obchodu s lidmi 
stěhovali společně do nového bytu, začaly finanční problémy. Neměli peníze na zaplacení nájmu,
protože Pavel dal přednost koupi
auta. Problémy začínaly narůstat.
Pavel řekl Janě, že kdyby dělala
Činnost Poradny Magdala podporuje Ministerstvo
prostitutku, získali by peníze. Jana
práce a sociálních věcí a Magistrát hl. m. Prahy.
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Hledáme dobrovolníky – překladatele
Hledáme dobrovolníky pro překlad dopisů od „adoptovaných“ dětí
a jejich dárců z/do jazyků angličtina, ruština a francouzština.
Kontaktovat nás můžete na adrese: dobrovolnictvi@praha.charita.cz

Adopce na dálku® změnila život celé rodiny
Každý rok dokončí vzdělání díky programu Adopce na dálku®
víc než tisíc studentů. Většina
z nich, osm z deseti, získá kvalifikaci pro budoucí povolání na
střední škole nebo odborném
učilišti. Jsou i studenti, kteří dosáhnou vysokoškolského titulu.
Mezi nimi je i Sushma Shetty.
Sushma vyrůstala na vesnici.
Otec, dělník, vydělával tvrdou
prací na skromné živobytí. Děti
do školy nechodily, pro rodiče to
nebylo důležité, za užitečnější považovali, když děti pomáhaly v domácnosti nebo na zahradě.
Pak ale nastala změna. Sushma
byla vybrána do programu Adopce na dálku®. Ve škole vynikala. Rodiče byly na dívku hrdí a její další
vzdělání podporovali. Nedávno
Sushma díky podpoře českých

dárců dokončila prestižní institut
technologie v Bangalore. Získala
práci jako softwarový inženýr v Indické státní bance.
Otec mezitím využil možnost
zapojit se do mikrofinančního

programu. Založil malou firmu na
prodej čisticích prostředků a mýdel. Rodina splatila dluhy, zrenovovala domek a má nyní pravidelný
příjem. Program Adopce na dálku®
změnil celé rodině život. 


Nový trimestr v nových třídách

Cílevědomá Jaclin
Studentka Jaclin z Indie přišla
s neobvyklým návrhem. Místo
prázdnin se rozhodla absolvovat
měsíční krejčovský kurz se zaměřením na dámské šaty.
Gratulujeme!
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Zambijským školákům začal druhý školní trimestr. Díky podpoře českých
dárců zasedli žáci ze ZŠ Rodwell Mwepu do nově zrekonstruovaných tříd.
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3 otázky pro vrchní sestru
České nemocnice v Ugandě
Zdravotní sestra
v Ugandě v mnohém zastane lékaře. Její kompetence
jsou daleko větší
než u nás. Dobrý
tým zdravotních sester je proto pro nemocnici klíčový. V čele sestřiček v České nemocnici v Ugandě stojí už deset
let zkušená žena, na kterou je
spolehnutí a která svou práci
vnímá jako své životní poslání.
Položili jsme tři otázky sestře
RHONĚ NSAMBĚ.
 Jak se daří České nemocnici
v Ugandě a jejím pacientům?
V průběhu dubna a května nebylo počasí úplně nejpříznivější. Velká
sucha vystřídaly silné deště a to
způsobilo, že lidé byli mnohem náchylnější k nemocem. Mnoho pacientů se u nás v poslední době léčí
ze zápalu plic a dalších dýchacích
potíží. Častá je také malárie a její symptomy jsou navíc většinou
zhoršené o anémii a vysokou horečku. U dětí do 6 let jsme zaznamenali zvýšený výskyt nebezpečných
spalniček. Děti nakažené spalničkami pocházejí většinou z oblastí kolem Viktoriina jezera. Okresní
zdravotnické zastupitelstvo plánuje
hromadnou imunizaci hned, jakmile bude vakcína k dispozici. Naše
mobilní ordinace průběžně očkuje
děti ve vesnicích, ale bohužel není
v našich silách dostat se ke všem
dětem v naší spádové oblasti.

Vrchní sestra Rhona Nsamba pracuje v České nemocnici 10 let. Na snímku je
s pacientem, který nedávno přežil útok krokodýla ve Viktoriině jezeře.
Více informací 

 Vybavíte si konkrétního pacienta, který se v nemocnici v poslední době léčil?
Daří se nám díky Bohu zachraňovat mnoho životů. Vzpomínám si na
pětiletou Mercy Namirembe. Přežila
hned několik vážných onemocnění

Díky darům českých dárců zakoupila
Česká nemocnice v Ugandě dva nové
přístroje, které analyzují celkový krevní
obraz a provádějí jaterní a ledvinové
testy. Práce laboratoře, která je součástí nemocnice, bude díky nim rychlejší a efektivnější. 
Čtěte více 

– spalničky, infekci dýchacích cest,
těžkou malárii a anémii. Mimo to
trpěla průjmovým onemocněním
a kožní vyrážkou. Nemohla jsem
uvěřit, jak byl zdravotní stav Mercy
zanedbaný. Rodiče ji nejprve léčili
v malé vesnické klinice, protože se
báli, že si nemocniční účty nebudou moci dovolit. Její stav se však
zhoršoval. Nakonec dceru přivedli

Nové přístroje
urychlí vyšetření
krevního obrazu

k nám. Zahájili jsme kyslíkovou terapii, neustále jsme dívku monitorovali. V rukách našich lékařů se
velmi brzy vyléčila. Za 7 dní jsme ji
propustili domů.
Její rodiče byli za naši pomoc
velmi vděční. Za týdenní hospitalizaci a léčbu včetně medikace
dopláceli 400 korun. S platbou rodině pomohli příbuzní. Pokud by
peníze neměli, máme pro tyto případy sociální fond, který nejchudším pacientům pomáhá.
 Letos v červnu je to 10 let, co
jste do České nemocnice v Buikwe nastoupila. Děkujeme za
Vaši dlouholetou službu!
Ráda bych já vám poděkovala za
vaši nekonečnou podporu, která
nám umožňuje poskytovat kvalitní péči našim pacientům, kteří
nás potřebují. Děkujeme všem
dárcům, kteří nás podporují od
samotného otevření nemocnice.
Jsem moc vděčná, že mohu být
součástí takového výjimečného
projektu! 
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