
Pomáháte nám pomáhat!
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Arcidiecézní
chAritA PrAhA

Tři ocenění
Zatímco příroda se 
zklidňuje, zpomalu-
je a  připravuje se na 
zimní odpočinek, li-
dé to mají, zdá se mi, 
právě naopak. Před 

koncem roku je potřeba dotáhnout 
započaté projekty, plány a  úkoly. 
Občas nevíme, kde nám hlava stojí. 

Přes všechen ten shon prožíváme 
v Charitě jedinečné období. Oslavili 

jsme na gala koncertu sté výročí za-
ložení Charity v pražské arcidiecézi. 
K  tomu jako dárek či ujištění, že si 
společnost naší práce váží, přišla tři 
ocenění: pečovatelská služba Cha-
rity Neratovice získala Cenu kvality 
v  sociální péči, Eva Hradečná byla 
oceněna Cenou Charity Česká re-
publika a  Stanislava Krejčíková na 
začátku prosince převezme ocenění 
Manažerka roku v  rámci Národní 
ceny sociálních služeb. Gratulu- 
jeme!

Ocenění v  podobě diplomů 
a  medailí nás těší. Důležitější jsou 
ale stovky drobných ocenění, které 
v podobě slov díků a úsměvů denně 
dostáváme od lidí, kterým pomáhá-
me. Zmírnění jejich utrpení, samoty 
či chudoby je pro nás Cenou největší. 
Děkujeme, že nám v tom pomáháte. 
Ocenění za to patří i vám!

Přeji vám příjemné čtení.
PhDr. Jarmila Lomozová

zástupce ředitele 
pro public relations

Číslo 11
15. listopadu 

2019

Krátce

Již 28. ročník tradičního koncertu 
ve prospěch České nemocnice 
v  Ugandě pořádala Arcidiecézní 
charita Praha poslední říjnový den 
ve Smetanově síni Obecního do-
mu v  Praze. Vystoupila Lucie Bílá 
s klavírním doprovodem Petra Ma-
láska. Dvořákovo Te Deum před-
nesl Symfonický orchestr hl. m. 
Prahy a Pražský filharmonický sbor 
pod vedením Petra Altrichtera.

Pokud jste se benefičního kon-
certu nemohli zúčastnit a  chce-
te podpořit Českou nemocnici 
v Ugandě, můžete zaslat finanční 
dar na bankovní účet veřejné sbír-
ky: 749126/5500. Děkujeme!

Čtěte celý článek 

Benefiční KoncerT 
ke stým narozeninám charity

rozzářil oBecní dům 
 Nově zrekonstruovaný 

objekt v Praze-Třeboradicích 
prošel úspěšně kolaudací.  
Arcidiecézní charita Praha br-
zy nabídne čtyři nové sociál-
ní byty potřebným rodinám.   

 Charita Česká republika 
udělila Ceny Charity 2019 je- 
denácti pracovníkům a dob-
rovolníkům, kteří se mi-
mořádně zasloužili o  roz-
voj charitního díla. Více...  

 V  sobotu 23. listopadu se 
Charita zapojí do Sbírky po-
travin. Ve vybraných  super-
marketech po celé České re-
publice budete moci koupit 
a  na místě darovat potravi-
ny, které Charita předá po-
třebným.  Pro Tříkrálovou 
sbírku 2020 hledáme dobro-
volníky – koledníky a koordi-
nátory. Máte-li zájem podílet 
se na největší celonárodní 
sbírce, kontaktujte nás pro-
sím na adrese baros.filip@
praha.charita.cz. 

Charita Příbram srdečně zve na adventní benefiční koncert 

BiG BAnd hrAJe PrO chAritU
Divadlo A. Dvořáka Příbram, pondělí 2. prosince 2019 od 19 hodin 
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Benefiční koncert ke stým narozeninám charity 
rozzářil oBecní dům 

Benefici uvedli moderátor Vladimír 
Kořen s  otcem Edwardem Walczy-
kem. Představili Českou nemocnici 
v ugandském Buikwe, kterou zde Arci-
diecézní charita Praha postavila a na-
dále podporuje. Ugandské pacienty 
podpoří 100 % výtěžku z koncertu.

„Koncert byl zážitkem i  pro mne... 
zvláště ze setkání s Dominikem kar-
dinálem Dukou jsem měla velkou 
radost,“ uvedla Lucie Bílá. Otec kardi-
nál převzal nad beneficí svou záštitu 
a v úvodu koncertu poděkoval všem 
hostům za podporu.

Ředitel Arcidiecézní charity Praha 
Jaroslav Němec poděkoval všem, 
kteří spolu s  Charitou pomáha-
jí a  snaží se zlepšit život těm, kteří 
se ocitli v  nedobré situaci a  potře-
bují pomoc. „Klientů budeme mít 
vždycky dost, sami to nezvládneme 
a doufáme, že nám pomůžete.“

Dvořákovo Te Deum skvostně provedené Symfonickým orchestrem hl. m. 
Prahy FOK s Pražským filharmonickým sborem a se sólisty Lucií Silkenovou 
a Jiřím Brücklerem v čele s dirigentem Petrem Altrichterem bylo vyvrchole-
ním večera.

Lucii Bílou v  poslední písni na pó-
diu spontánně doprovodila zpěvem 
i klientka Domova svaté Rodiny pro 
mentálně postižené, která je velkou 
obdivovatelkou populární zpěvačky. 
„Bylo to nečekané, ale milé,“ uvedla 
Lucie Bílá. 

Pracovníci charity se setkali s papežem františkem 
V listopadu uběhlo přesně 30 let 

od svatořečení sv. Anežky České. 
K této příležitosti se koná národní 
pouť do Říma, při které poutníci 
děkují za dar svobody a  prosí za 
duchovní obrodu naší země. V pro-
gramu nechybí mše svaté v hlav-
ních římských bazilikách za účasti 
českých a  moravských biskupů. 

Poutníci se zúčastnili také gene-
rální audience, při které se setkali 
s papežem Františkem.

Národní pouti se zúčastnilo šest 
desítek charitních pracovníků. Dů-
vod, proč Arcidiecézní charita Pra-
ha cestu zorganizovala, vysvětluje 
ředitel Jaroslav Němec: „Duchovní 
rozměr naší práce je stejně důležitý 

jako naše odbornost. Charita vychází 
z křesťanských principů, konkrétně ze 
sociálního učení církve, a proto chce-
me dát pracovníkům, kteří o to mají 
zájem, příležitost prožívat jejich víru 
ve společenství, které Charita utváří. 
Národní pouť k výročí svatořečení na-
ší významné české světice je k  tomu 
skvělou příležitostí.“ 
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Suzan a  Sofie jsou dvě mladé 
ugandské ženy. Obě vystudovaly 
vyšší školu, mají dobrou práci 
a spoustu plánů a vizí. Když byly 
jejich matky v podobném věku, 
vychovávaly už jedno, dvě děti, 
uměly sotva číst a  psát a  jejich 
sebevědomí jim nedovolovalo 
snít o lepší budoucnosti. 

Suzan pochází z  početné rod-
iny. Rodiče jsou chudí a  dívka by 
pravděpodobně nedokončila ani 
základní školu. Jen díky programu 
Adopce na dálku® získala základní, 
střední i vyšší vzdělání. Před nedáv-
nem dokončila studium učitelství 
pro mateřské školy. Nyní pracuje 
na jedné z  nejlepších mateřských 

škol v oblasti Buikwe. V budoucnu 
by si ráda otevřela vlastní školu.

Sofie pracuje jako administra-
tivní pracovnice na jedné z  ne-
jprestižnějších soukromých střed-
ních škol v Ugandě. V minulosti to 
ovšem neměla jednoduché, neboť 
pochází z  chudé rodiny. Jen díky 
své píli a díky podpoře programu 

Adopce na dálku® byla schopna 
dosáhnout až na pomaturitní pro-
fesní kurz, který jí následně k  této 
pracovní pozici dopomohl. „Mám 
skvělou práci, a to jen díky dárci, který 
mě podporoval v  programu Arci-
diecézní charity Praha. Jsem za to 
nevyslovitelně vděčná. Velice děkuji!” 
vzkazuje šťastná Sofie.  

Po osm let pomáhala rodina 
z  Kyjova dívce Boženě. Mnoho-
dětná rodina z běloruského Viteb-
sku zažívala velké finanční potíže. 
V době, kdy byla Božena vybrána 
do programu, byl jediným zdro-
jem příjmu rodičovský příspěvek. 
Díky pomoci českých dárců se ro-
dině podařilo zdárně překonat slo-

žité životní období. Božena úspěš-
ně vystudovala základní, střední 
a následně i vysokou školu v obo-
ru finančních studií. Nyní pracuje 
v  bance a  s  vděčností vzpomíná 
na roky strávené v  projektu: „Po-
moc od českých lidí byla pro mě 
ponaučením o  lásce, dobru a milo-
srdenství.“ 

Jak připravit rybu, hovězí maso 
nebo kuře, a  také pochout- 
ky, jako jsou dorty, koblihy, 
bramborové lupínky, africké 
smažené mandazi či indické 
taštičky samosa plněné rýží 
a  zeleninou. To vše se naučili 
absolventi cateringového kur-
zu, který pořádalo naše Odbor-
né učiliště v Malongwe. 

Workshopu se účastnila také 
paní Margaret, matka pěti dětí 
z  ugandského Buikwe. Obdělává 

políčko kolem chatrče, stará se 
o  děti a  domácnost. Děti už jsou 
docela samostatné a tak by si Mar-

garet ráda přivydělala, aby občas 
dětem mohla koupit maso a  taky 
zaplatit školné. 

Spolu s šesti desítkami účastníků 
kurzu se naučila vařit a péct atrak-
tivní občerstvení, které může na-
bídnout při slavnostech, svatbách 
či kulturních akcích. A  nejen to. 
Kurz se věnoval zásadám hygieny 
a skladování potravin. Budoucí živ-
nostníky připravil i  v  oblasti péče 
o  zákazníka, propagace a  vedení 
živnosti. 

Čtěte celý článek 

Suzan a Sofie – nová generace vzdělaných 
ugandských žen

další Kurz Pro doSPělé: 
V ugandě jsme vyškolili 60 cateringových specialistů 

20192011

SofieSuzan

adopce na dálku® mi dala vzdělání, 
ale i ponaučení o dobru a lásce

https://praha.charita.cz/zahranici/kde-pomahame/uganda1/dalsi-kurz-pro-dospele-v-ugande-jsme-vyskolili-60-cateringovych-specialistu/
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Na začátku listopadu slavili lidé 
v  celém indickém statě Karnátaka 
významný státní svátek Karnataka 
Rajyostava, známý také jako Den 
sjednocení Karnátaky. „Adoptované“ 
děti ze ZŠ Vidyajyothi a ZŠ sv. Anny 
připravily pro rodiče a spolužáky vel-
kolepé taneční vystoupení.  

Elvis ze zambijského Mukon-
chi chodil zrovna do páté třídy 
základní školy, když se do ves-
nice rozšířil program Adopce 
na dálku®. Pro chlapce to byla 
záchrana, protože rodiče ještě 
nezaplatili školné, na které ne-
měli peníze, a  Elvisovi hrozilo 
každým dnem, že bude ze školy 
poslán domů.

Do studia se s podporou „adop-
tivních rodičů“ pustil s novou ver-
vou. Dokonce chodil na doučování, 
účastnil se mimoškolních kroužků, 
rád sportoval. Uběhlo ale pár ro-

ků a Elvisův prospěch i chování se 
začaly zhoršovat. Možná kvůli pro-
blémům doma, možná vlivem par-
ty. Kázeňské přestupky a konflikty 
s učiteli vedly až k vyloučení ze školy.

„Nechtěli jsme, aby Elvis vzdělá-
ní vzdal,“ říká Aleš Vacek z charitní 
zambijské mise. „Věřili jsme, že 
problémy překoná. Promluvili jsme 
s  ním o  tom a  navrhli podmínky, 
za kterých se přimluvíme u  ředite-
le školy. Elvis šel do sebe. Chodil na 
pravidelné schůzky s  naším koordi-
nátorem. Pracoval na sobě. Školu 
nevzdal.“ 

Elvis je dnes úspěšným absol-
ventem nejen střední školy, ale 
i  dvouleté nástavby v  oboru ze-
mědělství. Nebýt Adopce na dál-
ku®, školu by nikdy nedokončil.



elvis dostal po vyloučení ze školy druhou šanci
AKTuálně 

ze Zambie

Rashmitha, Sangeetha a  Mallan, 
indické děti podporované v  pro-
gramu Adopce na dálku®, ukazují 
lampičky, které vyrobily u  příleži-
tosti svátku Diwali. Během svátku, 
který se slaví po celé Indii od po-
loviny října do poloviny listopadu, 
rozsvěcejí hinduisté světla na zna-
mení vítězství dobra nad zlem.   

oslavily státní svátek tancem

Během diwali vítězí dobro nad zlem

20192009

Když byla Sowjanya malá, tatínek 
těžce onemocněl a  ztratil práci. 
Starší sourozenci museli opustit 
studia a  jít pracovat. Dívka byla 
tehdy ještě na základní škole a stu-
dia mohla dokončit díky dárkyni 
z Česka. Získala dokonce bakalář-
ský titul. Nyní pracuje jako vývojář 
počítačových programů.  

Sowjanya vystudovala informatiku

2019

AKTuálně z ugandy

35 čerstvých
absolventů 

odborného učiliště. 
díky vaší pomoci! 

Úspěch nepřichází bez tvrdé 
práce. Své o tom ví čerství ab-
solventi našeho Odborného 
učiliště v  ugandském Malon- 
gwe. Letos v létě úspěšně pro-
movalo 35 absolventů, mezi 
nimi i  řada dětí z  programu 
Adopce na dálku®. Přejeme jim, 
ať jsou v  životě zdraví, šťastní 
a  úspěšní. Děkujeme jejich 
dárcům, že jim umožnili vystu-
dovat, a tím získat šanci na lep-
ší budoucnost.  
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