
Pomáháte nám pomáhat!
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Krátce

Arcidiecézní
chAritA PrAhA

Milí přátelé,
„setkáváme“ se 

opět po měsíci na 
stránkách Bulletinu 
Arcidiecézní charity 
Praha. Sdílíme s  vá-
mi novinky z  na-

šich projektů v  pražské arcidiecézi 

i  v  zahraničí. Pravidelně píšeme 
také o  úspěších „adoptovaných“ 
studentů a  studentek. Už 25 let 
mohou díky vám nejchudší dě-
ti v  Indii, Ugandě, Zambii a  dal-
ších zemích studovat. Pomoci 
se dostává i  jejich rodičům a  ce-
lým komunitám. Přesvědčil se 
o  tom na vlastní oči biskup Vác-

lav Malý, který navštívil naši misi  
v Zambii. 

Věřím, že vám zprávy v Bulletinu 
udělají radost. Pomáhat můžeme 
jen díky vaší podpoře. Děkuji vám. 

S přáním všeho dobrého
Ing. Jaroslav Němec 

ředitel Arcidiecézní charity Praha

Číslo 4
16. dubna 

2018

BisKup VáclaV Malý 
navštívil charitní Misi v Zambii  Arcidiecézní charita Praha 

připravuje letní tábor v  Bělo-
rusku pro děti zapojené do 
programu Adopce na dálku®. 
Tábor letos nahradí pobyt dě-
tí v  České republice.  Díky 
prostředkům z Tříkrálové sbír-
ky 2018 podpoří Arcidiecézní 
charita Praha částkou 537 tisíc 
korun tyto zahraniční projek-
ty: ve městě Neteč v Bělorus-
ku upraví tábořiště pro letní 
tábor dětí, v Ugandě podpoří 
Českou nemocnici v  Buikwe 
a  nemocnici ve městečku 
Matugga.  Charita Česká re-
publika si připomněla Světo-
vý den sociální práce. Více...  

 Farní charita Kralupy nad Vl-
tavou pořádá příměstský tábor 
v  termínu od 23. do 27. čer- 
vence. Více...  Arcidiecézní 
charita Praha hledá sociální 
pracovníky a pracovníky v so-
ciálních službách. Více...Misi Arcidiecézní charity Praha v Zambii navštívil v polovině břez-

na biskup Václav Malý. Setkal se s biskupy diecézí Solwezi a Kabwe, 
kam směřuje pomoc Charity, i s českým velvyslancem v Zambii. Za-
mířil také do chudinských čtvrtí, kde se setkal s dětmi z programu 
Adopce na dálku® i s jejich rodinami. Silně na něj zapůsobilo, s ja-
kou vděčností děti děkovaly dárcům za možnost chodit do školy 
a  jaký zájem o vzdělání je mezi negramotnými ženami, pro které 
Arcidiecézní charita Praha pořádá alfabetizační kurzy. Čtěte více  sledujte nás na instagraMu!

http://www.charita.cz/aktualne/clanky/charita-cr/slava-tem-kdo-stavi-mosty-mezi-lidmi/
http://kralupy.charita.cz/clanky/primestsky-tabor-leto-2018/
http://praha.charita.cz/volna-mista/
praha.charita.cz/zahranici/kde-pomahame/zambie1/biskup-maly-otevrel-dvere-k-dalsi-pomoci-africe/
https://www.instagram.com/charitapraha/


2

Adopce na dálku® podporuje 
i  děti s  postižením. Do progra-
mu Arcidiecézní charita Praha 
nově vybrala pět hluchoně-
mých dětí z ugandského Nebbi. 
Pokud chcete podpořit jedno 
z nich, kontaktujte charitní Cen-
trum zahraniční spolupráce.

Vzdělávání dětí s  postižením 
brání nedostatek speciálních škol 
v  rozvojových zemích. Narodit se 
s  postižením obvykle znamená 
zůstat celý život v  izolaci doma, 
bez vzdělání, podnětného prostře-
dí a  často bohužel bez přijetí ze 
strany vlastní komunity a  dokon-

ce rodiny. Alfred, Ivan, Maria, Pius 
a Zawadi mají před sebou lepší vy-
hlídky. Díky programu Adopce na 
dálku® jim nyní Arcidiecézní chari-
ta zaplatí školné ve speciální škole, 
školní pomůcky, školní uniformu 
a v naléhavém případě i zdravotní 
péči.  Čtěte více 

Alfred, Ivan, Maria, Pius a Zawadi jsou hluchoněmí. Díky programu Adopce na dálku® budou chodit do školy. 

Arcidiecézní charita Praha roz-
šířila pomoc lidem bez domova 
o mobilní terénní program. 

Každý všední den v 11 hodin 
přijíždí pracovníci Charity na Ko-
byliské náměstí v Praze 8 a  lidem 
v  nouzi nabízejí teplou polévku, 
čaj a  další potravinovou pomoc. 
Jídlo vydávají přímo z přistavené-
ho vozidla na parkovišti před Sa-
lesiánským divadlem. „Jde o  další 
způsob, jak se přiblížit především 
těm lidem bez domova, kteří ne-
navštěvují charitní denní centrum 
či noclehárnu. Chceme nabídnout 
pomoc a podporu, která by jim 

O lidi bez domova se zajímali 
žáci třetí třídy ze ZŠ Můj projekt 
z Jižního města v Praze. Děti uspo-
řádaly sbírku oblečení a vypravily 
se do Azylového domu sv. Tere-
zie. Získaly zde odpovědi na své 
zvídavé otázky. Zajímalo je, kde si 
bezdomovci perou prádlo, kolik 

mají peněz, co snídají a obědvají, 
co dělají, když nemají ani korunu, 
proč si místo jídla raději koupí ví-
no v krabici, co dělají, když jsou 
nemocní a nemají svojí postel, 
jestli mají nějaké aktivity např. 
fotbal, jak a kde přežívají zimu atd.

Děti si prohlédly noclehárnu 

a šatník. Chtěly vědět, kam se 
dostane oblečení, které přinesly. 
Byly překvapeny,  jaký pořádek 
v  šatníku je. Měly představu, že 
to tam bude páchnout. Podívaly 
se i na zázemí sociálních pracov-
níků a někteří se pro tuto profesi 
na místě rozhodly.  

Děti se zajímaly o bezdomovectví

poléVKa pro lidi BeZ DoMoVa

mohla pomoci při návratu zpět do 
běžné společnosti,“ vysvětluje sestra 
Radima Jana Ivančicová, zástup-

kyně ředitele Azylového domu  
sv. Terezie.



poMoc, která změnila život 
pěti hluchoněMýM DěteM

AKtuálNě 

z ugandy

praha.charita.cz/zahranici/kde-pomahame/uganda1/setkani-ktere-zmenilo-zivot-peti-hluchonemym-detem/


Situaci, v níž se nachází student 
střední školy Gift ze Zambie, si jen 
těžko dokážeme představit. Oba 
rodiče zemřeli. Gift nemá žádné 
příbuzné, kteří by se o něj postara-
li, a tak žije už několik let sám. O ví-
kendech vypomáhá v obchodě na 
tržišti, aby se uživil. Škola ho baví, 

nechce se jí vzdát. Díky programu 
Adopce na dálku® studuje, a to s 
výbornými výsledky. Závěrečné 
zkoušky na konci střední školy slo-
žil dokonce s vyznamenáním. Ny-
ní se rozhoduje, kam dál. Rád by 
byl učitelem nebo zdravotníkem. 
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Jmenuji se Shiny. Pocházím z indic-
ké vesnice, která se jmenuje Palaniyar-
palayam a je v okrese Palakkad. Můj 
tatínek pracuje jako námezdní dělník 
v zemědělství a maminka v domác-

nosti. Posledních 13 let jsem byla 
podporována v programu Adopce na 
dálku®, a díky tomu mohla vystudo-
vat základní i střední školu. Také se mi 
povedlo dokončit vzdělání v  oblasti 
pedagogiky a  módního designu. Po 
ukončení studia jsem začala pracovat 
jako učitelka na základní škole. Záro-
veň ještě dostudovávám na částečný 
úvazek specializaci na cizí jazyky.

V  lednu 2018 jsem se vdala za 
Shajina. Pracuje jako prodejce v ob-
chodě se šperky. 

Z  celého svého srdce bych chtěla 
poděkovat programu Adopce na 
dálku®, který mě podpořil v dosažení 
mého vzdělání a také v získání dob-
ré práce. 

DíKy „adopci“ 
učitelKou

Nové lavice do naší ZŠ a MŠ sv. 
Jana Nepomuckého v  Ugandě 
vyrobili „adoptovaní“ studenti 
z  odborného učiliště v  Malon-
gwe. 

nové lavice 

Rekha z  Indie vystudovala díky 
programu Adopce na dálku® 
vysokou školu. Pracuje jako uči-
telka a  z  platu podporuje své 
chudé rodiče i sourozence.  

Jmenuji se Lilly a studuji díky programu Adopce na dálku®. Jako jediná z naší 
školy jsem byla vybraná do sportovní soutěže, které se zúčastnilo 150 týmů 
z celé Indie. Bylo to pro mě jako jet na olympiádu. Můj sen se splnil! Získala 
jsem stříbrnou medaili v judu a zlatou medaili s týmem v házené! 

realita V ZaMBii: student střední školy samoživitel 

lilly Z inDie: 
Máme zlato jako z olympiády

Dobrovolník
Hledáme rusky mluvící dob-
rovolníky na letní dětský tábor 
v Bělorusku od 9. do 22. srp- 
na 2018. Kontakt: czs@praha.
charita.cz.

poděkování od shiny Z inDie
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Skupina politických aktivistů ad-
resovala nedávno papeži Fran-
tiškovi dopis, ve kterém kritizují 
pražského arcibiskupa Dominika 
Duku. Žádají Svatého otce, aby 
kardinálu Dukovi neprodlužoval 
mandát a jmenoval nového praž-
ského arcibiskupa. Dopis vyvolal 
silné reakce jak ze strany těch, 
kteří s touto iniciativou souhlasí, 
tak těch, kteří ji odmítají. 

Nebudu teď blíže psát o  tom, 
že otce kardinála obdivuji jako 
znalce starých biblických textů, 
jako člověka vzdělaného v oblasti 
opravdové filozofie, neboť pravda 
a  poznání tvoří spiritualitu domi-
nikánského řádu, který řadu let 
v České republice vedl.

Uvedu jednu vlastnost, která ot-
ce kardinála odděluje od ostatních 
úspěšných lidí. V  době, kdy nikdo 

nemá čas, kdy každý je sluhou 
svého hustě popsaného diáře, tak 
v  této době otec kardinál dokáže 
„mít čas“. Ač každý máme čas 24 
hodin denně, pan kardinál si vždy 
najde čas na Arcidiecézní charitu 
Praha a  na charitní dílo v  pražské 
arcidiecézi. Nemyslím jen jeho 
práci na úseku oficiálního zřizova-
tele této církevní organizace, ale 
zejména všechny minuty ani hodi-
ny, které věnuje návštěvám charit-
ních zařízení, kde pohovoří s lidmi 
opuštěnými a  trpícími, s  lidmi na 
okraji společnosti a většinou se ani 
sám nedozví, jak obrovskou radost 
pociťují z  času, který jim věnoval. 
Otec kardinál nešetří časem, ani 
když osobně povzbuzuje pracov-
níky a dobrovolníky Charity v jejich 
práci. Setkává se i s dárci, aby ocenil 
jejich podporu Charitě. 

Otec kardinál Duka prostě nepo-
spíchá, když jde o  konkrétní pro-
jev milosrdenství vůči bližnímu. 
Někde v knížce jsem četl, že „i  jen 
jedna duše je dost velká diecéze“, 
jako odpověď faráři, který si stěžo-
val na prázdný nedělní kostel. Ne-
líbí se mi pohled médií, jež člově-
ka měří velkými slovy bezcenných 
hodnot a  politickým tříděním 
a  označováním, zatímco pomoc 
bližnímu, jediná skutečná hodno-
ta, jim uniká.

Chtěl jsem jen krátce pouká-
zat na ty skutky pana kardinála, 
jež sice nebudí zájem médií, ale 
jsou nepřehlédnutelné pro nás, 
kdo jsme s ním v úzkém pracov-
ním kontaktu, a  ukazují na jeho 
solidaritu, soucit a  podporu po-
třebným lidem. Poznal jsem pana 
kardinála jako člověka čestného, 
který nehledí na své pohodlí, ale 
na prospěch církve a hodnot, kte-
ré hlásá.

Ing. Jaroslav Němec 
ředitel Arcidiecézní charity Praha

Mše svatá za pracovníky a  dobrovolníky Charity, kterou kardinál Dominik 
Duka slouží v předvánočním čase. 

Kardinál DoMiniK DuKa zblízka 

Kardinál Dominik Duka na návštěvě Domova pro seniory kardinála Berana 
v Mukařově.

http://www.praha.charita.cz/onas/bulletin

