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Krátce

Arcidiecézní
chAritA PrAhA

Milí přátelé,
často dostáváme 
dotazy, proč nepo-
máháme více v naší 
zemi, proč směřu-
jeme pomoc i  do 
zahraničí. Pokaždé 

si uvědomím, jak málo se o  práci 
Charity ví. Jen v pražské arcidiecézi 
navštěvují stovky našich pečova-
telek, osobních asistentů a  zdra-

votních sester den co den seniory 
a  zdravotně postižené, stovky lidí 
v  nouzi bydlí v  našich azylových 
domech, další využívají stacionáře 
a domovy pro seniory, tisíce lidí se 
obracejí na charitní poradny, de-
setitisíce lidí dostávají materiální 
pomoc. Mohla bych ve výčtu po-
kračovat dál.

Otázka pro nás nestojí, zda po-
máhat doma nebo v  zahraničí. 
Nepočítáme a předem neplánuje-

me, kolika lidem pomůžeme u nás 
a kolika v Indii či Ugandě. V České 
republice je Charita největším ne-
státním poskytovatelem sociál-
ních služeb. V zahraničí organizu-
jeme velkou část české zahraniční 
pomoci. Je to i  díky vaší podpoře! 
Svědectví o ní přináší i tento Bulle-
tin.

PhDr. Jarmila Lomozová  
zástupce ředitele 

pro public relations

Číslo 5
15. května 

2018

Kralupská Charita přemění kasino 
v CentruM 

poMoCi pro lidi v nouzi

Farní charita Kralupy nad Vltavou 
potřebuje nové prostory, vysvětlu-
je její ředitelka Barbora Kovářová: 
„Naše činnost se rozšiřuje. Provozu-
jeme sedm sociálních služeb a řadu 
dalších projektů na pomoc potřeb-
ným. V  roce 2010 jsme získali dům 
v  Sokolské ulici. Od té doby jsme 
založili další služby, které jsou nyní 
v  pronajatých prostorech. To je pro 
nás dlouhodobě cenově nevýhod-
né, proto je chceme přestěhovat do 
vlastních prostor. To nám nám navíc 
umožní naše stávající služby rozšířit 
a zvýšit jejich kapacitu.“

Čtěte více 

Farní charita Kralupy nad Vltavou zakoupila díky evropským dotacím 
dům v centru města v Riegrově ulici. Objekt, v němž donedávna fun-
govala herna, promění v sídlo svých sociálních služeb pro lidi v nouzi. 
Zázemí zde najde také keramická dílna a obchůdek pro širokou ve-
řejnost. Dům nyní prochází rekonstrukcí. Jeho otevření plánuje Farní 
charita na podzim tohoto roku.

 Farní charita Beroun srdeč-
ně zve na 1. ročník soutěže 
o nejlepší štrúdl spojený s ná-
slednou ochutnávkou. Akce 
se koná ve středu 16. května 
od 13 do 17 hodin v  Berou-
ně. Více...  Do čela nové 
Farní charity Radotín byla 
jmenována paní Jana Čierná.  

 Arcibiskupství pražské po-
řádá v  sobotu 16. června na 
Svaté Hoře Pouť na křídlech 
pomoci. Jste srdečně zváni. 
Více...  Arcidiecézní chari-
ta Praha se zúčastní Veletrhu 
sociálních služeb, který na 
Střeleckém ostrově v Praze 1 
ve čtvrtek 7. června od 12 do 
20 hodin pořádá Magistrát hl. 
m. Prahy.  NADACE AGEL 
drží již třetím rokem patronát 
nad Azylovým domem Gloria. 
Finančně podporuje mzdy 
pracovníků, vybavení domu 
i  přímou pomoc potřebným 
maminkám a  jejich dětem. 
Děkujeme!

http://praha.charita.cz/sluzby/dzr/aktualne/kralupska-charita-premeni-kasino-v-centrum-pomoci-pro-lidi-v-nouzi/
http://beroun.charita.cz/akce/strudlovani-a-jarni-pohoda/
http://pribram.charita.cz/akce/pout-na-kridlech-pomoci/
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V  těžké životní situaci se ocit-
la dvougenerační rodina žijící 
na Roudnicku, když jí v  lednu 
letošního roku vyhořel dům. 
Přišli téměř o  vše. Nyní se sna-
ží postupně napravovat ško-
dy a  vlastními silami dům 
opravovat. Jejich příjmy ale  
nestačí. 

O  příběhu rodiny se dozvě-
děla Farní charita Roudnice nad 
Labem, která se jim rozhodla fi-
nančně pomoci. „Jedná se o sluš-
nou rodinu. Jsou velmi vděční za 
každou poskytnutou pomoc,“ říká 
Zdenka Pětníková, ředitelka Farní 
charity Roudnice nad Labem, 
a  upřesňuje, jak budou finanční 
prostředky využity: „Rodina nyní 
ze všeho nejvíc potřebuje uvést 

bydlení do původního stavu. 
Z  našeho daru nakoupí stavební 
materiál. Pomoc můžeme rodině 

poskytnout díky Tříkrálové sbírce 
a Postní almužně.“

Více informací 

Seniorům z  příbramského denního stacionáře přišlo poděkování 
z Dětského oddělení Vítkovické nemocnice: „Moc děkujeme všem ši-
kovným ručičkám a hlavně dobrým srdíčkům úžasných lidiček. Díky 
nim je pro děti každý nepříjemný výkon trošku kompenzován.“ 

Senioři z denního stacionáře 
poMáhají 

svými výrobky v nemocnicích

rodině vyhořel důM. roudnická Charita 
pomohla díky tříkrálové sbírce a postní almužně

Arcibiskup pražský kardinál 
Dominik Duka navštívil 23. dub-
na jednání Rady ředitelů Charity 
Česká republika, které se konalo 
v  centrále Arcidiecézní charity 
Praha. Po úvodním duchovním 
slovu pan kardinál zdůraznil dů-
ležitost charitního díla a vyjádřil 
jménem katolické církve podě-
kování za činnost, kterou jed-
notlivé Charity vykonávají pro 
naše potřebné bližní. 

Ředitel Charity Česká repub-
lika Mgr. Lukáš Curylo, ředitelé 
a prezidenti Charity poděkova-
li otci kardinálovi za podporu 
charitního díla a zdůraznili dů-
ležitost sepětí Charit a  církve. 
Zároveň poblahopřáli panu 
kardinálovi k  jeho 75. narozeni-
nám a popřáli hodně zdraví do 
dalších let. Každá arci/diecézní 
Charita přinesla oslavenci malý 
dárek z místa, kde působí.  

Kardinál 
doMiniK duKa 

poděkoval Charitě 

praha.charita.cz/aktualne-z-adch/rodine-vyhorel-dum-roudnicka-charita-pomohla-diky-trikralove-sbirce-a-postni-almuzne
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Kumari zažila na vlastní kůži, 
jaké to je, když váš život ovlivní 
pomoc od lidí, kteří jsou vzdále-
ni tisíce kilometrů a pravděpo-
dobně je nikdy v životě nepo-
tkáte. Je vděčná, že mohla díky 
programu Adopce na dálku® vy-
studovat. „To, co pro mě nemoh-
li udělat moji vlastní rodiče, pro 
mě udělali moji „adoptivní“,“ říká 
v  rozhovoru učitelka Kumari. 
Čeho díky jejich pomoci dosáh-
la, jaké jsou její další plány a co 
by vzkázala dárcům do Česka? 

Čtěte rozhovor s Kumari 

Poradna Magdala  jako jedno 
z  mála pracovišť nabízí školám 
edukativní program zaměřený 
na prevenci a odhalení případů 
domácího násilí mezi žáky 
základních škol. Využívá přitom 
film Zuřivec. Preventivním pro-
gramem prošlo v roce 2018 více 
než 400 žáků základních škol.

Podle statistik zažívá 22 % čes-
kých žen fyzické násilí a 33 % Če-
šek trpí ze strany svých mužských 
partnerů psychickým násilím. Do-
mácí násilí je závažný problém ce-
lé společnosti, protože ovlivňuje 

všechny členy rodiny včetně dětí. 
Cílem preventivního programu 
s  využitím filmu Zuřivec je ne-
jen informovat děti o  tom, co je 
domácí násilí, ale rovněž vyvolat 
v  třídním kolektivu živou diskuzi 

Úvodní část štafety proběhne 
v  pátek 18. května. Poutníci se 
setkají se starosty městských částí 
Praha 1, Praha 5 a  Praha 7. Večer 
pak kardinál Dominik Duka zapálí 
symbolický oheň štafety.

Na cestu vyrazí poutníci v  so-
botu 19. května. Putují mnoha 
českými městy a  obcemi, kde se 
k nim na část cesty přidávají míst-

ní. V  neděli 27. května překročí 
česko-rakouské hranice. Putování 
končí v neděli 3. června v Orvietu, 
italském městě, kde na počest zá-
zraku z 13. století a svátku Corpus 
Domini vystavěli katedrálu a  kaž-
doročně pořádají velkolepý prů-
vod městem.

Informace o etapách štafety 

Děkujeme městu Říčany za jeho podporu, 
díky které jsme mohli zrealizovat 

primární prevenci zaměřenou 
na domácí násilí s využitím filmu Zuřivec 

na základních školách 
ve spádové oblasti Říčan.

řízenou odborníky. Lektoři vedou 
děti k  poznání, že při domácím 
násilí nejsou na danou situaci sa-
my a že je správné, aby se obrátily 
se svým trápením na zodpovědné 
dospělé, kteří jim pomůžou.

Čtěte celý článek 

programem na prevenCi doMáCího náSilí 
prošlo víCe než 400 žáKů 

Letos po dvanácté proběhne štafeta Corpus Do-
mini z  Prahy do italského Orvieta. Putování ve-
de po stopách českého kněze Petra z  roku 1263 
z Prahy do Říma. Při této cestě došlo k eucharis-
tickému zázraku, na základě kterého slaví křesťa-
né svátek Corpus Domini, svátek Božího těla.

ROZhOVORz indie: 
Co nemohli moji 

vlastní rodiče, udělali 
pro mě ti „adoptivní“

Cesta po stopách kněze petra 
z prahy do orvieta 2018 

http://praha.charita.cz/zahranici/kde-pomahame/indie1/z-indie-co-nemohli-moji-vlastni-rodice-udelali-pro-me-ti-adoptivni/
http://praha.charita.cz/akce/cesta-po-stopach-kneze-petra-z-prahy-do-orvieta-2018/
http://praha.charita.cz/sluzby/magdala/aktualne/programem-na-prevenci-domaciho-nasili-proslo-vice-nez-400-zaku-zakladnich-skol/
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Paní Joyce je vyhlášenou krejčovou
Před dvěma lety 
jsme paní Joyce 
z Ugandy koupili šicí 
stroj a  látky. Dnes je 
ve své komunitě vy-
hlášenou krejčovou. 
Šije hlavně pracovní 
a  školní uniformy. 
Paní Joyce je babič-
kou dvou ročních 
vnoučat. Už dnes 

jim spoří na studium a těší se, až je naučí svému ře-
meslu.

Paní Beatrice peče chutné koblihy
V  Zambii paní Beat-
rice založila díky naší 
podpoře úspěšný 
drobný podnik. Peče 
úžasné koblihy. Díky 
tomu může svým 
pěti dětem koupit 
slušné jídlo i  oble-
čení.

Paní Nakato chová krávy
Paní Nakato z Ugan-
dy jsme před nedáv-
nem věnovali krávu. 
Dnes má krávy dvě, 
pasou se na jejím 
pozemku a  dávají 
denně 10 litrů mlé-
ka. Polovinu paní 
Nakato prodá, polo-
vinu s početnou ro-
dinou spotřebuje. 

Pan Vincent chová prasata
Pan Vincent z Ugan- 
dy začal díky na-
šemu finančnímu 
příspěvku podnikat. 
Založil prasečí far-
mu. Začal se dvěma 
prasaty, nyní jich 
má devět. Se svou 
prací je spokojený. 
Z prodeje prasat teď 
vydělá dost peněz, 

aby uživil rodinu a dětem zaplatil školní poplatky.

42 lidí z ugandských vesnic 
vyrábí sandály

Během třídenního 
školení jsme 42 lidí 
z  chudých ugand-
ských vesnic učili vy-
robit boty, zhotovit 
podrážku i  ozdobit 
sandály korálky. Vý-
roba není drahá, vy-
užívají se například 
i  použité pneumati-

ky. Boty si tak může dovolit téměř každý. 

Pan Rajab založil kino
Rajab z  Ugandy 
založil díky naší 
finanční podpoře ve 
vesnici kino. Místní 
sem chodí na filmy, 
ale i  na veřejné 
programy v  televizi, 
jako jsou zprávy 
o  místním dění, 
o  sportu či počasí. 
Promítá pravidelně 

a na jednotlivá promítání chodí 100 – 150 lidí. Peníze, 
které vydělá, stačí na nákup dalších filmů v hlavním 
městě Kampale i na uživení rodiny.  

jak jsme dali lideM v africe praCovní příležitoSt
Lidem nejvíc pomůže, když dostanou práci a mohou si vydělat na vlastní živobytí. Dej člově-
ku rybu – nasytíš ho na jeden den; nauč ho chytat ryby – nasytíš jej na celý život. A tak vedle 
vzdělání nejchudším dětem pomáháme i  jejich rodičům, příbuzným a sousedům. Podívejte 
se, v jakých oborech začali pracovat. 

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

