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Krátce
 Tříkrálová sbírka v  pražské 

arcidiecézi pomůže potřeb-
ným částkou 7 178 318 korun. 
Děkujeme dobrovolníkům, 
koordinátorům a  všem štěd-
rým dárcům.  Školákům 
v Zambii začal 22. ledna školní 
rok. Ministerstvo školství jeho 
začátek odložilo kvůli epidemii 
cholery.  Charita Česká re-
publika představila zprávu Ca-
ritas CARES Report o sociální si-
tuaci v České republice. Více...  

 Ze sociálního bytu Arci-
diecézní charity Praha se po 
třech letech odstěhovala ma-
minka se synem do běžného 
nájemního bytu. Uvolněný 
sociální byt pomůže na pře-
chodnou dobu další mamince 
opouštějící azylový dům.  Ka-
várna Domova svaté Rodiny (Ul-
rychova 10, Praha 6-Petřiny) zve  
23. února od 15 hodin na od-
poledne s orientálním tancem. 
Vystoupí orientální tanečnice 
Zahra a její skupina Karolínky.

Arcidiecézní
chAritA PrAhA

Milí přátelé, 
nové vydání Bulle-
tinu připomíná, že 
uběhl další měsíc. 
Nedávno mi jeden 
ze čtenářů vyprávěl, 
jak si právě na Bul-

letinu uvědomuje, že období jed-
noho měsíce opět uplynulo jako 
voda. Možná to máte podobně.

Dnešní vydání věnujeme pří-
běhům dětí z  programu Adopce 

na dálku®, které díky vaší pomoci 
dosáhly ve svém životě úspěchu. 
Skládají úspěšně přijímací zkouš-
ky, dokončují vzdělání, nacházejí 
pracovní uplatnění a  dokonce ví-
tězí v  soutěžích. Moc nás potěšila 
Sarah ze Zambie, když zabodovala 
v celostátní soutěži. S radostí sdílí-
me její úspěch. 

Stejně jako je jedinečný příběh 
každého podporovaného dítěte, 
věřím, že stejně zajímavé jsou i va-
še příběhy. Máte-li chuť, napište 

nám o  sobě. Co pro vás Adopce 
na dálku® znamená? Proč jste se 
rozhodli pomáhat? Jaké okolnosti 
vaši účast v  adopčním programu 
provázejí? Těšíme se na vaše do-
pisy (e-mail: lomozova.jarmila@ 
praha.charita.cz). 

Děkujeme za vaši podporu.

PhDr. Jarmila Lomozová
zástupce ředitele 

pro public relations

Číslo 2
15. února 

2018

„Na celostátní soutěži jsem by-
la jedinou dívkou v  mé kategorii. 
Chtěla bych povzbudit ostatní dív-
ky, aby se fyziky ani vědy nebály. 
Také bych chtěla moc poděkovat 
mému dárci v  České republice za 
podporu mého vzdělání, za to, že 
mohu studovat mé oblíbené před-
měty, jako je zemědělská věda a vý-
zkum,“ vzkazuje Sarah, která by ja-
ko sirotek vychovávaný babičkou 
do školy bez podpory adopčního 
programu pravděpodobně ne-
mohla chodit. 

Čtěte rozhovor 
se Sarah Mwale 

„Adoptovaná“ Sarah ze Zambie 
ZvítěZilA v celoStátní Soutěži 

MlAdých vynáleZců
Třináctiletá Sarah Mwale ze zambijského Solwezi má na svůj věk 
neobvyklé zájmy. Baví ji fyzika a zemědělství. Nedávno měla mož-
nost poměřit své schopnosti v celostátní soutěži mladých inováto-
rů. Soutěž vyhrála se svým modelem na ošetření hospodářských 
zvířat. 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180213mladi-lide-konci-vdluhovych-pastech-charita-varuje-a-navrhuje-reseni
mailto:lomozova.jarmila@praha.charita.cz
mailto:lomozova.jarmila@praha.charita.cz
http://praha.charita.cz/zahranici/kde-pomahame/zambie1/adoptovana-sarah-ze-zambie-zvitezila-v-celostatni-soutezi-mladych-vynalezcu/
http://praha.charita.cz/zahranici/kde-pomahame/zambie1/adoptovana-sarah-ze-zambie-zvitezila-v-celostatni-soutezi-mladych-vynalezcu/
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Dvě velké charitní služby se  
1. ledna sloučily do jedné or-
ganizace. Z  rozhodnutí Arcibis-
kupství pražského (zřizovatele 
obou zařízení) spojují síly Arci-
diecézní charita Praha a Domov 
svaté Rodiny.

Veškeré stávající služby Domova 
svaté Rodiny pro osoby s mentál-
ním postižením budou zachovány 
pod vedením Arcidiecézní charity 

Praha. „Chceme navázat na velké 
dílo zakladatelky Domova svaté Ro-
diny, sestry Akvinely Loskotové z Kon-
gregace Školských sester de Notre 
Dame,“ zdůraznil Jaroslav Němec, 
ředitel Arcidiecézní charity Praha. 
Do nabídky služeb pražské Charity 
se tak díky sloučení přidává velké 
zařízení s  letitou tradicí, které po-
máhá bezmála osmdesátce klientů 
s kombinovaným mentálním a  fy-
zickým postižením.

Spojení obou organizací přinese 
větší efektivitu v  řízení a  financo-
vání. „Na sloučení obou velkých sub-
jektů pracujeme už půl roku. Nebylo 
snadné vše připravit tak, aby klienti 
i jejich rodiny vůbec nic nepoznali. Za 
velký kus práce proto děkuji i  dosa-
vadnímu a  také budoucímu řediteli 
Domova svaté Rodiny Tomáši Biňov-
covi,“ zdůraznil neměnnost a stabili-
tu situace v Domově svaté Rodiny 
Jaroslav Němec.  Celý článek 

Na začátku ledna otevřel Magis-
trát hl. m. Prahy zimní krizovou 
noclehárnu pro lidi bez domo-
va v  Chodovské ulici v  Praze 4- 
-Michli. Její provoz zajišťují 
i pracovníci Arcidiecézní charity 
Praha. 

O přespání v krizové noclehárně 
je podle Lukáše Seidla z  Azylové-
ho domu sv. Terezie Arcidiecézní 

charity Praha velký zájem:  „Denně 
přichází kolem stovky osob. Služba 
je bezplatná a je určena výhradně li-
dem bez přístřeší, kteří nemají žádné 
prostředky na bydlení. Zimní období 
pro ně znamená značná zdravotní 
rizika a  ohrožení života.“ Kapacita 
krizové noclehárny je 120 lůžek, 
z toho 24 míst je určeno pro ženy 
a 96 míst pro muže. 

Více informací 

dobré dílo Se propojuje 

v krizové noclehárně v Michli přenocuje denně 
StovKA oSob beZ doMovA

 

 

Přijměte pozvání k účasti 
na starobylé 

postní tradici – almužně 
Princip je jednoduchý: peníze za 

požitky, které si odřeknete během post-

ního období, vkládáte do papírové postní 
krabičky. Tuto „postničku“ potom můžete 
věnovat na pomoc potřebným.

Kasičky pro postní almužnu 2018 jsou 
pro zájemce k vyzvednutí v kontaktní kan-

celáři arcidiecézní charity Praha (lon-
dýnská 44, Praha 2) v 1. patře. 

Kasičky se zde budou vydávat od  
1. února vždy od pondělí do pátku v době 
od 9 do 16 hodin. 

poStní AlMužnA 2018
Kdo se modlí, ať se postí, kdo se postí, ať je milosrdný.

www.postnialmuzna.cz
Případné dotazy odpoví koordinátor Filip Baroš (baros.filip@praha.charita.cz).

http://praha.charita.cz/aktualne-z-adch/arcidiecezni-charita-praha-a-domov-sv-rodiny-dobre-dilo-se-propojuje/
http://praha.charita.cz/aktualne-z-adch/v-krizove-nocleharne-v-michli-prenocuje-denne-stovka-osob-bez-domova/
mailto:baros.filip@praha.charita.cz


Sdílíme dopis od vedoucího naší 
mise v Zambii Aleše Vacka: „V So-
lwezi jsem se setkal s naším bývalým 
studentem Kelvinem Samukayou. 
Byl podporovaný od roku 2006 jako 
jeden z prvních studentů registrova-
ných v  našem zambijském progra-
mu. Poznal jsem ho někdy v dubnu 
toho roku. Byl vždy dobrým a cíle-
vědomým žákem. Úspěšně dokončil 
střední školu a pak studoval tři roky 

biomedicínu. V  prosinci 2017 na-
stoupil jako laborant na malou sou-
kromou kliniku v  Solwezi. Kelvina 
práce baví a  je za ni pochopitelně 
rád. Zatím je ve zkušební době. Mám 
z  něho velkou radost. Je příkladem 
toho, jak má naše pomoc fungovat. 
Aby se mladí lidé postavili na vlastní 
nohy a byli soběstační. Kéž by to vy-
šlo všem.“



3

NallayNee: 
„Přijali mě na vysokou školu. 

Díky vám!“
Nallaynee z Indie, která je „adop-

tovaná“ od roku 2008, vypráví: „Ze 
všeho nejdříve bych chtěla podě-
kovat všem z programu Adopce na 
dálku® za jejich pomoc, bez níž bych 
nemohla být tam, kde nyní jsem. 
Dokončila jsem 12. ročník a získala 
1074 bodů z  1200 při závěrečném 
vyhodnocení. Nyní jsem se přihlá-
sila k  bakalářskému studiu umění 
v Maharani škole umění a věd. Když 
jsem byla dítě, snila jsem o tom, že 
se jednou stanu doktorkou. Oprav-
du nevím, proč mě zaujalo právě 
lékařství. Můj sen se však pomalu 
vyvíjel a  měnil. Nyní bych ráda do-

trojčAtA 
z české nemocnice 

v ugAndě

povedlo Se! Kelvin ze Zambie dostudoval  
a pracuje jako lAborAnt

ChetaN: 
„Díky vaší pomoci jsem 
vystudoval vyšší školu.“ 

Chetan pochází z  indického Ho-
navaru. Vychovávala ho maminka, 
povoláním švadlena. Otec rodinu 
opustil. Ve studiu Chetanovi pomo-
hl program Adopce na dálku®. Che-
tan vystudoval vyšší školu a  našel 
pracovní uplatnění jako úředník.  

studovala vysokou školu a  praco-
vala pak pro IAS (pozn.: Indian Ad-
ministrative Service – Indická státní 
správa).

Díky programu Adopce na dálku® 
mohu ve studiu pokračovat a každý 
rok se o kousek přibližovat svému 
snu. Až získám svou vysněnou práci, 
chtěla bych pomoct i  ostatním ke 
vzdělání.“  

Zatímco tři králové v  Česku 
přáli lidem šťastný nový rok 
a  prosili o  koledu – mj. pro 
Českou nemocnici v  Ugandě, 
v nemocnici přišel na svět ten-
to tříkrálový poklad – krásná 
zdravá trojčátka!  

2008 2018

Studijní úspěchy „adoptovaných“ studentů 
– díKy vAŠí poMoci
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V  adventní výzvě 2017 podpo-
řili dárci charitní Poradnu Mag-
dala. Pomáhá týraným ženám, 
které zažily domácí násilí nebo 
obchod s lidmi. Jednou z klien-
tek byla paní Alice. 

Umaru Kayondo se narodil jako 
nejstarší z  pěti dětí. V  progra-
mu Adopce na dálku® je jeden 
rok. Umaru vyniká mimořád-
ným sportovním talentem. 

Umaru je nadaný mladý brankář. 
Fotbal začal hrát v šesti letech jako 
každé jiné dítě v  Ugandě s  baló-
nem upleteným z banánových listů 
a  igelitových sáčků. Už tehdy bylo 
jasné, že je jeho talent výjimečný. 
Od začátku mu nechyběla odvaha 
a ochota na sobě tvrdě pracovat. 

Umarova nadání si všimli učitelé 
Základní školy sv. Jana Nepomuc-
kého, kam chlapec dochází. Při-
hlásili ho do školního fotbalového 
týmu, kde se prosadil jako skvělý 
brankář. Díky němu školní tým 
uspěl nejen na okresní úrovni, ale 
i v krajském přeboru. 

Kromě sportovního talentu má 
Umaru i  dobré studijní předpo-
klady. Rád by se v budoucnu stal 
právníkem, přestože je spíše pla-
chý a stydlivý. 

Umaru nám řekl: „Děkuji svým 
učitelům a  rodičům, kteří mi po-

mohli objevit sama sebe. Můj nej-
větší vděk, který jde z  celého srdce, 
patří mým dárcům, kteří platí moje 
školné. Znamenáte pro mě a  mo-

ji rodinu hodně. Věřím, že se jed-
nou stanu ugandským Petrem Če- 
chem.“



umaru z ugandy – nAdAný MlAdý brAnKář

Alice: už jsem to zase já
Do Poradny přišla na pokraji sil: 

„Byla jsem naprosto v koncích, a to 
doslova. Nebyla jsem schopná raci-
onálně uvažovat, vyřídit si potřeb-
né dokumenty na úřadech, použít  
e-mail nebo telefon. Byla jsem psy-
chicky naprosto na dně. Potřebova-
la jsem nejvíc bydlení – svou postel, 
skříňku a možnost si uvařit, ale i psy-
chickou podporu a sílu. Té jsem po-
třebovala nejvíc.“

Alice neviděla žádné východis-
ko. Hluboký pocit bezmoci a bez-
naděje ji dovedl k myšlence sáh-
nout si na vlastní život. Pravidelně 
začala docházet do Poradny, kde 

získala praktickou pomoc i  psy-
chickou podporu: „Spolu s pracov-
nicí Magdaly paní Martinou jsme 
vyřídily např. invalidní důchod, tedy 
zdroj příjmů při mém psychickém 
onemocnění, jednaly jsme s  věři-
teli mých nemalých dluhů, našla 
jsem si nové bydlení a  hlavně sílu  
žít.“

Na co se paní Alice nyní nejvíc 
těší? „Na normální život. Úplně běž-
ný, ničím neobyčejný. Ještě ale mu-
sím zapracovat na sobě, na svém se-
bevědomí, vědomí vlastní hodnoty.“
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