Arcidiecézní
charita Praha
Pomáháte nám pomáhat!
Smutné i radostné
Příroda se barví do
pastelových barev,
rána jsou chladná
a dny občas sychravé.
V šatnících saháme
po teplejším oblečení
a večery rádi trávíme v teple našich
domovů. Ne všichni takové zázemí

mají. Myslím nyní na lidi bez přístřeší, kterým pomáhá náš Azylový dům
sv. Terezie, a zvláště na pana Milana,
který nás v prvních říjnových dnech
navždy opustil. Modlíme se za něj.
Uplynulý měsíc přinesl i radostné
události. Dokončujeme stavbu nových sociálních bytů v Třeboradicích.
Zchátralá budova na Slaviborském
náměstí se proměnila k nepoznání

Děti s autismem zažívají
běžné radosti díky
stacionáři Charity Starý Knín

Nové zařízení v Dobříši pomáhá odlehčovací službou také
rodičům dětí s poruchami autistického spektra.
Prvním klientem stacionáře se
v létě stal třináctiletý Jirka. Jeho
maminka se díky tomu mohla
věnovat profesi zdravotní sestry i v době letních prázdnin, zatímco její syn s pomocí vizuálních pomůcek a asistentů dobře

zvládl i vycházky po městě a do
parku.
Impulsem k otevření stacionáře
byl úspěšný projekt svépomocné
rodičovské skupiny „Dej mi šanci“
podporovaný Nadačním fondem
Avast, který nabízel dětem s postižením pomoc při trávení volného
času. V doprovodu asistentů tak
děti mohly zažívat běžné radosti
a zážitky jako jejich zdraví vrstevníci. 
Čtěte celý článek 
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Číslo 10
15. října
2019
a brzy bude sloužit sociálně slabým
rodinám.
V Charitě prožíváme smutné i radostné události společně s lidmi,
kteří potřebují naši pomoc. Děkujeme vám, že jste se rozhodli být součástí Charity a že se na této pomoci
podílíte.
Mgr. Stanislav Fiala
ředitel Azylového domu sv. Terezie

Krátce
Charita Kralupy nad Vltavou
otevřela nový charitní dům
v Riegrově ulici. Více... Hostem Hovorů Českého rozhlasu
Plus byla sestra Jana Radima
Ivančicová z Azylového domu
sv. Terezie v Praze-Karlíně. Více...
V pondělí 4. listopadu pořádáme Hovory D – podpůrnou skupinu pro pečující o lidi
s demencí. Více... Vstupenky
na 28. benefiční koncert jsou
již vyprodané. Velice si vážíme
vašeho velkého zájmu. Účel
koncertu můžete podpořit
zasláním finančního daru ve
prospěch veřejné sbírky pro
Českou nemocnici v Ugandě:
749126/5500. Děkujeme. Více...

Nabídka materiální pomoci
lidem v tísni
Pomoc je určena nejchudším,
kteří nedokáží pro sebe
či svoji rodinu zajistit potraviny,
hygienické a domácí potřeby.
Čtěte více 

Nejmladší farní charita má první úspěch
Nové charitní centrum ve Slaném zastřešuje práci dobrovolníků i materiální pomoc potřebným.

V novém dětském koutku si hrají děti dobrovolníků, kteří přicházejí do
nového centra pomáhat.

Právě rok funguje Farní charita Slaný zaměřená na pomoc matkám
samoživitelkám, seniorům a všem
lidem v tíživých životních situacích.
V neděli 29. září otevřela nové charitní centrum v prostorách Domu
s pečovatelskou službou Na Sadech. Z prostředků Tříkrálové sbírky a s pomocí Arcidiecézní charity
Praha opravila Farní charita Slaný
léta nevyužívané prostory bývalé
kuchyně a jídelny. Díky nadšenému angažmá dobrovolníků, sponzorů i samotného města Slaný sem

mohla přesídlit kancelář Farní charity, vznikl zde sklad materiální pomoci, dětský koutek a zázemí pro
práci dobrovolníků.
„Ráda bych poděkovala městu
Slaný za vstřícnost a ochotu při hledání prostor a občanům města Slaný, kteří projekt financovali příspěvky do tříkrálových pokladniček. Velké
poděkování patří všem dobrovolníkům, bez jejichž práce a darů by toto
dílo nebylo možné realizovat,“ vyjmenovává ředitelka Farní charity
Slaný Nina Kubištová další klíčové
partnery projektu, který umožňuje poskytovat potřebným lidem
potraviny, drogerii, ošacení i další
materiální pomoc. Nabídka služeb
se v budoucnu dále rozšíří. 


Sociální byty čeká kolaudace
Kompletní rekonstrukcí prošel
zchátralý rodinný dům na Slaviborském náměstí v Praze-Třeboradicích. S podporou místní obce a evropských fondů jsme jej přestavili
na čtyři malometrážní byty pro sociálně slabé. „Na konci října nás čeká
kolaudace,“ informuje Stanislav Fiala,
který má projekt na starosti. 


březen 2019

Jak jsme slavili svátek Charity
Víte, že i Charita má svůj svátek? Slaví ho podle sv. Vincence
z Pauly 27. září. Heslem světce, který žil v letech 1576–1660
a který zasvětil svůj život chudým, byl novozákonní verš: „Bratři! Nemilujme slovem a jazykem,
ale skutkem a pravdou.“
Den Charity, jak našemu svátku říkáme, slaví Charity po celé zemi tím,
že jdou mezi lidi a představují svou
práci. My jsme již tradičně vyrazili do
Staré Boleslavi na Národní svatováclavskou pouť. U našich stánků jsme
se setkali se stovkami poutníků.
Rádi jsme je obdarovali drobným
občerstvením. Někteří z nich nás
vyhledávají opakovaně, což s sebou
přináší milá setkání. Děkujeme!  
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Nové bydlení získají díky Charitě první indické
rodiny postižené srpnovými povodněmi
Ve svazovém státě Karnátaka
pokračuje oprava desítek obydlí a materiální pomoc stovce vyplavených domácností s přispěním Arcidiecézní charity Praha.
V srpnu přívalové deště v devíti
svazových státech zničily úrodu,
přerušily dopravu, tisíce rodin připravily o přístřeší a majetek. „Na
základě naší výzvy projevili čeští
dárci obrovskou solidaritu a poslali už bezmála čtvrt milionu korun,
což nás velice potěšilo,“ říká ředitel
pražské Charity Jaroslav Němec.
Mimořádnou pomoc získají rodiny
z oblastí, kde čeští dárci dlouhodobě podporují tisíce dětí v programu Adopce na dálku®.
Charita podpoří obnovu
domků v Shimoze
Mezi nejvíce postižené oblasti patří okres Shimoga, kde se zřítilo na

čtyři sta domů, voda odnesla přes
dvacet mostů a zničila veškerou
úrodu. Místní diecéze ihned začala
s humanitární pomocí a má v plánu třicítku domů postavit a stovku
opravit. Mezi postiženými je i paní
Ranjitha a rodina „adoptovaného“
Davida. Na opravu jejich obydlí
přispěli čeští dárci.
Pomoc Charity
v Honavaru:
Potraviny a vybavení
domácností
„Také u nás v Honavaru přívalová
voda odnesla celé domy a mnoho
jich zatopila,“ líčí dlouholetá spolupracovnice Arcidiecézní charity
sestra Maria Goretti. „Domy je potřeba vyklidit a opravit, rozvážíme
potraviny, snažíme se k lidem dostat
zdravotní péči, děti vybavit školními
potřebami a oblečením,“ popisuje
sestra hlavní směr pomoci.

Stovka rodin v Honavaru dostane základní potraviny (rýži, mouku, luštěniny, čaj, sůl, cukr a olej)
a vybavení domácnosti (matrace,
prostěradla, mýdla, svíčky, ručníky) také z prostředků vybraných
Arcidiecézní charitou Praha, která
na pomoc posílá sto padesát tři
tisíc korun. „Nejchudší rodiny nemají žádné rezervy, ze kterých by
mohly čerpat, proto z celého srdce
děkuji českým dárcům za bezprostřední reakci a soucit s trpícími,“
přibližuje Jaroslav Němec, ředitel
Arcidiecézní charity Praha.
Dalším rodinám postiženým
povodní můžete pomoci
zasláním daru na účet

749011/0100,
variabilní symbol 20050

(krizový humanitární fond).

Na opravu domku čeká i adoptovaný David
Malý David je v programu Adopce na dálku® od loňského prosince. Jeho rodiče Margaret a Anthony provozují malou jídelnu
a mají ještě dva syny ve školním
věku. Povodeň vzala celou zadní stěnu jejich domu, který hrozí
zřícením. Arcidiecézní charita jim
z vybraných prostředků poskytne
čtyřicet sedm tisíc korun.

Bezpečný domov potřebuje vdova
Ranjitha, matka tří malých dětí
Dům Ranjithy zůstal v troskách
po pádu stromu. Matka sedmiletých dvojčat a pětiletého chlapce loni ovdověla a po manželovi
zdědila velký dluh, který splácí
námezdní prací. Je členkou svépomocné skupiny v rámci našich

projektů a ztrátu domova řeší
pronájmem otevřeného přístřeší,
ve kterém se s dětmi necítí bezpečně. Arcidiecézní charita jí na
nový domek přispěje částkou třicet pět tisíc korun.
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Davida v Česku dlouhodobě
podporuje učitelka uměleckého
kování Daniela Jánská, jejíž vlastní tři děti se už osamostatnily.
Rozvojové projekty jsou jí blízké,
sama pracovala jako vedoucí Domova pro matky v tísni v Třebíči.
„Jsem moc ráda, že je Davidova rodina po povodních v pořádku a že
o ni bude dobře postaráno.“

Gloria ze Zambie se stala policistkou
Mladí lidé často berou vzdělání
jako samozřejmost. Dívka Gloria ze Zambie mezi ně nepatří.
V páté třídě školní docházku
ukončila, protože rodiče neměli
na zaplacení školného. Rázem
byly pryč dny strávené s vrstevníky, zajímavé diskuse s učiteli
a také dívčiny životní sny a aspirace.

vat. Dokončila základní a později
i střední školu.
Gloria snila v dětství o povolání
zdravotní sestry. To se ale časem
změnilo. Když ukončila střední
školu, začala se vážně zajímat o povolání policistky. Úspěšně prošla
náročnými přijímacími pohovory
a testy. Stala se kadetkou policejního výcviku. Ten letos úspěšně dokončila a vstoupila do řad policie.
Šťastná Gloria posílá pozdrav
a poděkování všem v programu
Adopce na dálku®!


Naštěstí přišel na pomoc program
Adopce na dálku®. Díky němu
mohla Gloria ve vzdělání pokračoo
rusk

Bělo

Ado Progra
pce
m
na d
álk

Adopci na dálku®
vděčím za šťastné dětství

Diana je úspěšná mladá žena.
Vystudovala vysokou školu
a pracuje v auditorské společnosti v běloruském hlavním
městě Minsku. Za jejím úspěchem stojí tvrdá práce a vytrvalost. A také pomoc Miroslavy
Čupové z Písku.
Dianu a jejího bratra vychovávala
babička. Museli se hodně uskromňovat. Když bylo dívce 9 let, vybrala ji místní Charita do programu Adopce na dálku®. Díky tomu
mohla chodit na zájmové kroužky
a rodina dostávala příspěvek na

2008

2019

chod domácnosti. Tím ale pomoc
nekončila. „Díky programu Adopce
na dálku® jsem získala druhou rodinu. Když mě poprvé pozvali do České
republiky, nemohla jsem tomu ani
uvěřit, dojetím jsem plakala,“ vzpomíná Diana.  Čtěte celý článek 

Splněný sen
Olindy z Indie

2006

2019

Olindě z Indie se díky programu Adopce na dálku® splnilo
to, o čem snila už od malička.
Stala se zdravotní sestrou. Bez
finanční podpory českých dárců by to pro ni bylo jen těžko
možné. 


Úspěšná paní
Robinah z Ugandy
Paní Robinah z Ugandy žila
donedávna v nejistotě a v bídě. Jejích šest dětí usínalo
občas s prázdným žaludkem.
To se nyní změnilo. Robinah
využila příležitosti a zúčastnila
se našeho workshopu, kde se
naučila vyrábět sandály, mýdla, šampony a další kosmetiku. Otevřela si malý obchůdek,
kde své výrobky prodává. Vede
se jí dobře. Vlastní pílí a s pomocí, kterou můžeme uskutečňovat jen díky českým dárcům, se zasloužila o lepší život
pro celou svou rodinu.
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