Arcidiecézní
charita Praha
Pomáháte nám pomáhat!
Vzpomínka
srdečně vás zdravím
z rozkvetlé zahrady
mukařovského Domova pro seniory
kardinála Berana
a v duchu si představuji, jak asi zahrada vypadala
v letech 1963–64, kdy byl v tomto
charitním domě tehdejším režimem pan kardinál internován.
V měsíci květnu vzpomeneme
50. výročí jeho úmrtí, myšlenky

nás mukařovských však za panem
kardinálem zalétávají často. Pamětníci vzpomínají na jeho obětavost, pokoru a morální statečnost.
Mnozí senioři vyprávějí, kde a při
jakých příležitostech ho viděli nebo
se s ním setkali. Odkaz otce Josefa
kardinála Berana, člověka pevně
ukotveného v křesťanských hodnotách, je v Mukařově stále živý.
Vzpomínka na něho, který prošel
koncentračním táborem, domácím vězením, internací a nakonec
vyhoštěním z vlasti, a přesto ne-

Sen se splnil.
Jsem zdravotní sestrou!
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Indické děti mají právě velké
prázdniny. Stovky školáků dokončily školní docházku, a to
jen díky dlouholeté podpoře
programu Adopce na dálku®.
Nastává chvíle, kdy si budou
hledat zaměstnání a zužitkují
školní přípravu.
Většině absolventů se to povedlo. Indická dívka Shubhalaxmi (22)
dokončila loni bakalářské studium

ztratil víru a odvahu, nám dává
naději i sílu.
Na den výročí úmrtí pana kardinála chystáme v Domově pro
seniory vzpomínkovou mši svatou.
Moc se těším, že s mnohými z vás
se při této příležitosti potkám!
Přeji vám hezký, rozkvetlý a požehnaný květen,
Bc. Alena Hanková,
ředitelka Domova pro seniory
kardinála Berana

Krátce
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zdravotnické školy. Našla si práci
v jedné z nemocnic v Bangalore. Pochází přitom z velmi chudé
rodiny. Tatínek zemřel, když byla
dívka malá, a maminka živila rodinu úmornou a špatně placenou
námezdní prací. Shubhalaxmi získala podporu programu Adopce
na dálku®, když chodila do 4. třídy.
Tehdy nedostižný sen – stát se
zdravotní sestrou – se stal skutečností! 

1

Číslo 5
15. května
2019

AC Sparta Praha fotbal a. s.
podpořila charitní Poradnu
Magdala. Šek na 43 750 korun
převzal před utkáním 21. dubna
přímo na letenském hřišti ředitel
Arcidiecézní charity od ředitele
klubu.
Farní charita Příbram
pořádá od 11. do 18. srpna letní
stanový tábor s celotáborovou
hrou na téma: Cesta do pravěku. Více informací: tuhackova@
charita-pribram.cz nebo 730 592
901. Nadace Agel připravuje
oslavu Dne dětí v Azylovém domě Gloria. Nad Glorií drží Nadace
dlouhodobý patronát.

Vzpomínka

na Josefa kardinála Berana
Srdečně zveme na slavnostní mši
svatou u příležitosti 50 let od úmrtí
kardinála Josefa Berana.
V pátek 17. května od 13 hodin,
v kapli Panny Marie Lurdské v Domově
pro seniory kardinála Berana v Mukařově.

Charita se podílela na velkém sčítání lidí bez domova
Ve 250 městech České republiky proběhlo v polovině dubna
sčítání lidí bez domova. V Praze
se na sběru dat v terénu podíleli i sociální pracovníci Charity.
Terénní pracovník Jonáš Hrubín
z Farní charity Praha 1 popisuje:
„Naším úkolem bylo projít oblast
Prahy 1, kde jsme v roli sčítacích komisařů nachodili během dvou dnů
přes 50 kilometrů. Řadu sčítaných
osob známe díky našemu terénnímu programu. Mnozí z nich na sčítání reagovali pozitivně s nadějí, že
dojde k větší podpoře lidí bez domova. Potkali jsme ale i odpůrce, kteří
nevidí ve sčítání žádný smysl.“
Do sčítání se zapojila i Arcidiecézní charita Praha. Do ulic vyslala
12 terénních pracovníků, kteří zaznamenali nejvíce lidí bez přístřeší
na Rohanském ostrově a v okolí

Kobyliského náměstí. Cílem sčítání je přinést první komplexnější
informace o velikosti a struktuře
populace osob bez domova v naší
zemi. Výstupy využije Ministerstvo
práce a sociálních věcí při tvorbě

nové Koncepce prevence a řešení
problematiky bezdomovectví.
První výsledky ze Sčítání osob
bez domova 2019 budou k dispozici v létě tohoto roku.



2. místo pro vlašimský sklad potravin pro potřebné
Polovinu nákladů na pořízení nových regálů a paletového vozíku pro sklad potravin
získala Farní charita Vlašim
od supermarketu Tesco.

Zákazníci Tesca hlasovali
v programu „Vy rozhodujete, my
pomáháme“ a v každém regionu vybrali dobročinný projekt,
který získá finanční podporu.
Druhé místo ve Vlašimi obsadila
Farní charita. „Děkujeme všem,

kdo jste náš projekt svým žetonem
- nákupem podpořil. Naše místa
vzájemné materiální pomoci budeme moci vybavit potřebnými
regály a paletovým vozíkem,“ říká
ředitelka vlašimské Charity Daniela Laloučková.


Domov sv. Rodiny je domovem až do konce
Obyvatelé Domova svaté Rodiny již dávno nejsou děti, kterými byli v době jeho vzniku. Jsou
z nich dospělí lidé. A také přirozeně stárnou, přicházejí nemoci a smrt. U lidí s mentálním
postižením bohužel dříve než je
běžné.
Postupně se mění jejich mentální schopnosti i fyzické možnosti. Tomu se přizpůsobuje
i naše péče. Je to jako v běžném
životě. Když zestárne babička nebo děda, musíme upravit byt,

koupit třeba invalidní vozík nebo polohovací postel a naučit se
pečovat jiným způsobem než do2

posud. Co se nemění, je naše přijímající náruč, protože přece jsou
a vždy budou součástí naší rodiny.
Abychom mohli zajistit dobrou
péči i v nemoci, přijali jsme do Domova více zdravotních sester. Naši
pracovníci v přímé péči se vzdělávají v oblasti paliativní péče. Investovali jsme do úpravy zvedacího
zařízení pro naše imobilní klienty.
Přestavěli jsme koupelny, aby byly
zcela bez bariér.
Čtěte celý článek 

Pomáháme drobným zemědělcům v Ugandě
Pan John z Ugandy vlastní kousek půdy s několika banánovníky:
„Prodám pár trsů banánů měsíčně,
ty jsou zdrojem mých příjmů. Původní banánovníky už budou brzy staré,
proto jsem vloni vysadil další. Letos
budu poprvé sklízet.“
„Uvažovali jsme, jak lidem, jako je
pan John, pomoci,“ říká sestra Shashikala, která má v Ugandě na starosti charitní komunitní projekty.
„Lidem ve vesnici jsme pořídili krávu,
o kterou se společně starají.“
Pan John se nadšeně přidal: „Mléko je dobrým přilepšením pro rodinu,
a navíc jsem získal hnojivo pro nově
vysazené banánovníky. Děkuji všem,
kteří se na projektu podílejí.“



Překvapení, které potěšilo školáka Jamese
ho trápí, když musí nosit velmi obnošené oblečení.
Změnili jste můj život
To se nyní změnilo. Grace Mboizi
z charitní ugandské mise vypráví:
„Pozvali jsme Jamese do naší kanceláře a překvapili jsme ho dárkem
v podobě nových bot a oblečení. Přál bych vám vidět jeho široký
úsměv a slyšet slova díků, která nepřestával opakovat. James si oblečení hned převlékl. Vypadá hezky,
upraveně a věřím, že to je pro něj
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další povzbuzení dobře se učit a využít příležitosti, kterou díky podpoře
programu Adopce na dálku® dostává. Všichni mu moc držíme palce.“
James vyjádřil svou vděčnost:
„Než jsem byl vybrán do programu
Adopce na dálku®, netušil jsem, že
bych kdy mohl narazit na někoho,
kdo by za mnou stál a pomohl mně
a mojí mamince se dostat z naší složité situace. Děkuji vám mnohokrát,
milí přátelé, že jste změnili náš život.
Ať vám Bůh žehná.”



James je usměvavý a skromný
chlapec. Na první pohled byste
neřekli, jaké těžkosti musí v životě překonávat. Brzy musel
vzít velký díl odpovědnosti za
chod domácnosti do vlastních
rukou. Žije jen s maminkou,
která je mentálně nemocná
a je pro ni složité zabezpečit
všechny potřeby rodiny.
James studuje díky programu
Adopce na dálku®. Podle místních
sociálních pracovníků má velkou
vnitřní sílu a pevné odhodlání v životě uspět. Vyhýbá se situacím,
v nichž by u ostatních vzbuzoval
soucit. Pracovníci o něm věděli, že

„Adoptované“ děti z dětského domova Shanthipura v indickém Mysore
se díky českým dárcům těší z nových barevných deštníků. 
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Co mě naučily dopisy běloruských dětí dárcům
Novou posilou v týmu Centra
zahraniční spolupráce je Naděžda Lobanová. Koordinuje charitní pomoc v Bělorusku, odkud
sama pochází. O Velikonocích
měla milý úkol – dárcům v programu Adopce na dálku® rozeslat dopisy od „adoptovaných“
dětí.
Rukama mi prošly tři stovky dopisů od dětí ve věku od 7 do 20 let.
Jejich upřímnost a srdečnost mě
nenechaly lhostejnou a ráda bych
se podělila o své dojmy.
Děti jsou přirozené, nenucené,
ochotně sdílejí své radosti – narodil se mu bratr nebo sestra, otec
mu koupil štěně, poprvé v životě
navštívil aquapark, byl na vesnici u babičky atd. Pro ně jsou to
významné a radostné události.
Z dopisů bylo vidět, že v mnoha
rodinách jsou dobré vztahy – děti

pomáhají rodičům, starají se o své
mladší bratry a sestry.
Děti nejsou rozmazlené. V dopisech nebyla ani jedna zmínka
o mobilním telefonu, tabletu, počítačové konzoli. Ale téměř všechny děti psaly – letos bylo spousta sněhu, sáňkoval jsem, lyžoval
jsem, dělal jsem sněhuláka. Stačí
jim tyto malé radosti.
Nejlepší vzpomínka v životě
Děti, které navštívily Českou republiku, na to s velkou radostí

vzpomínají. Některé napsaly, že
je to nejlepší vzpomínka v jejich
životě. Píšou, že by velmi rády přijely znovu. Mnoho dětí se ptá, jak
se má manželka / manžel / děti
/ vnoučata. Znají každého podle
jména, pamatují si, kde studují.
Ptají se na domácí mazlíčky. Děti
jsou velmi rády, když jim dárci píšou a posílají své fotografie. Je to
pro ně moc důležité.
Blízkost přes velkou dálku
Adopce dítěte z Běloruska dává dárci příležitost navázat s ním
bližší vztah než při adopci dítěte z Afriky nebo Indie. Dopisy mi
umožnily poznat, jak vřelé tyto
vztahy jsou. Jsou důkazem, že program Adopce na dálku® má smysl
a že dárci prostřednictvím Charity poskytují podporu, která lidem
opravdu pomáhá.
Čtěte celý článek 

Dva bráškové
z České nemocnice
v Ugandě
Lékaři České nemocnice v Ugandě zachraňují životy matek
a novorozenců. Paní Nakibuka
porodila v nemocnici dvojčátka, chlapečky. Jeden se narodil
přirozenou cestou, druhý byl
narychlo zachráněn císařským
řezem. Paní už má doma čtyři
starší děti a i díky naší nemocnici se může těšit z dvou nejmladších. 


Victorův cíl:
úspěšné zkoušky a povolání účetního
Victor navštěvuje poslední ročník střední školy v zambijské Mpanshye. Program Adopce na dálku® podporuje jeho vzdělání už od roku 2010. Viktora
čekají na konci školního roku důležité závěrečné státní zkoušky. Chtěl by
pokračovat ve studiu, baví ho hlavně matematika a v budoucnu by rád
pracoval jako účetní.
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