Arcidiecézní
charita Praha
Pomáháte nám pomáhat!
Milá setkání

Uplynulý měsíc nám
přichystal řadu milých setkání. S obyvateli Domova pro seniory v Mukařově jsme
vzpomínali na kardinála Josefa Berana. S dětmi v Azylovém domě Gloria jsme oslavili jejich
svátek. V Domově svaté Rodiny pro
lidi s mentálním postižením jsme se
sešli na zahradní slavnosti.

Jsem rád za tato setkání. Těší mě,
když si lidé na sebe udělají čas. Čas
a zájem je cenný dar, který můžeme darovat. Otevíráte-li dnešní
Bulletin a se zvědavostí čtete, co je
v Arcidiecézní charitě Praha nového, děkuji vám za váš čas a zájem!
Dozvíte se jak o lidech, kteří
s námi pomáhají potřebným, tak
o těch, kterým tato pomoc změnila život k lepšímu. Každý z příběhů je pro mě malý zázrak. Třeba
když sirotek ze Zambie nejen sní

Nadace uspořádala oslavu
pro děti z azylového domu

Nadace Agel uspořádala v Azylovém domě Gloria oslavu Dne dětí. Děti i jejich maminky si užily společné grilování a každé z dětí
dostalo jako dárek knihu dle vlastního výběru. Děkujeme Nadaci
Agel nejen za tuto krásnou akci, ale především za dlouhodobý patronát nad Azylovým domem Gloria, díky němuž získávají maminky a děti konkrétní pomoc a azylový dům finanční prostředky na
svůj provoz. 
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o povolání lékaře, ale má reálnou
šanci svůj sen naplnit. Nebo když
mladí lidé z Ugandy, jejichž rodiče jsou negramotní a pracují jako
námezdní síla, získají výuční list
a kvalifikované zaměstnání. Děkuji
vám, že to svou pomocí umožňujete.
S přáním všeho dobrého,
Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

Krátce
Právě probíhá štafetová pouť z Prahy do Orvieta
připomínající vznik svátku Těla
a krve Páně. Více... Charity
Neratovice, Starý Knín, Beroun, Příbram, Kralupy n. Vltavou, Praha Holešovice, Praha
Chodov, Roudnice n. Labem
a Vlašim přijaly nové stanovy
a spolu s nimi i nový název.
Ze jména Charit bylo vypuštěno slovo „Farní“.
Charita
Kralupy nad Vltavou otevřela
kavárnu v Riegrově ulici 173/4.
Otevřena je ve všední dny od
10 do 20 hodin. Jste srdečně
zváni!

Připravujeme

28. benefiční
koncert
Host: Lucie Bílá
Více 

Krajané z Ukrajiny:
Čeština nás baví
Máme to
pod střechou!
Čtyři nové sociální byty pro rodiny
s dětmi v tísni vznikají v PrazeTřeboradicích. „Stavba pokračuje
podle plánu,“ říká Stanislav Fiala
z Arcidiecézní charity Praha, „každý týden ve čtvrtek probíhá kontrolní den. Již je hotová hrubá
stavba a střecha.“ První rodiny se
do bytů nastěhují ještě do konce
tohoto roku. 


Mukařovští
vzpomínali na
kardinála Berana
Vzpomínková akce na kardinála Josefa Berana se 17. května
– v den 50. výročí jeho úmrtí –
uskutečnila v Mukařově. V budově dnešního charitního Domova
pro seniory strávil Josef Beran část
své internace před odchodem do
Říma. Senioři, pracovníci Charity
i pamětníci se zúčastnili slavnostní
mše svaté. Následovala zahradní
slavnost s hudbou a pohoštěním.
Charita před Domov pro seniory, který nese kardinálovo jméno,
instalovala informační panel připomínající Beranův život. V den
vzpomínkové akce ho požehnal
prezident Arcidiecézní charity Praha P. Jan Balík. 


Naši lektoři českého jazyka uspořádali pro krajany z Ukrajiny, kteří
přesídlili díky vládnímu programu
zpět do Česka, setkání s názvem
Den s češtinou. „Na den státního
svátku 8. května jsme připravili intenzivní kurz českého jazyka. Kra-

jané zhlédli ukázky z českých filmů,
zpívali, odhadovali a doplňovali
různá česká přísloví, lámali si jazyk
jazykolamy. Setkání bylo určeno pro
celé rodiny a proběhlo v příjemné
neformální atmosféře,“ říká lektorka
Nataliya Prokip. 


Kdo dobrovolně
celý den umýval okna?
Také patříte mezi ty, kteří doma
neradi myjí okna? Devět dobrovolníků z firem Johnson &
Johnson, Rossmann a Novartis
strávilo celý den v Domově svaté rodiny pro lidi s mentálním
postižením a věnovalo se právě
této neoblíbené činnosti.
„Dobrovolníci navštívili terapeutické dílny a po krátkém představení
naší práce se rozdělili do pracovních
skupinek. Během dne zvládli umýt
okna v domě v Liboci i na Petřinách.
Moc děkujeme!“ pochvaluje si práci
dobrovolníků Martina Pospíšilová
z Domova svaté Rodiny.
Dobrovolnický den se uskutečnil
v rámci akce Give & Gain Day.
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Školní rok zahájili průvodem

Zatímco děti v České republice
mají před sebou poslední týdny
školy, indickým školákům začal
nový školní rok.
Jeho zahájení připadlo na středu 29. května. Do školních lavic
usedlo poprvé díky podpoře českých dárců 485 dívek a chlapců ze
sociálně slabých rodin. „Pomáháme dětem z chudých vesnic a městských slumů, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit náklady spojené
se vzděláním,“ připomíná ředitel
Arcidiecézní charity Praha Jaroslav
Němec. Nový školní rok zahájili na
školách slavnostně: shromáždě-

ním studentů, tradičním rozsvícením svíček a na základní a střední
škole v Jyothinagar dokonce studentským průvodem. Transparent

hlásá „Škola je znovu otevřena“.
Přejeme nejen „adoptovaným“
studentům úspěšný školní rok!



Rabecca bude brzy učitelkou informatiky
Rabecca ze Zambie má šest
sourozenců, rodiče jsou drobní
zemědělci. Chudá rodina by nemohla zaplatit náklady na vzdělání. Rabecca může studovat díky
programu Adopce na dálku®. Pomoc dostává od čtvrté třídy základní školy a moc si jí váží. Díky

ní absolvovala střední školu a nyní
studuje tříletý odborný kurz výpočetní techniky. Ten jí umožní
stát se středoškolskou učitelkou.
V Zambii byla nedávno výuka počítačů zařazena do školních osnov
a učitelů pro tento předmět je stále nedostatek. 


Nathan sní o studiu medicíny
Nathan pochází ze Zambie.
Rodiče zemřeli před deseti lety
a Nathan se sourozenci žije od té
doby u prarodičů. Ti stěží zvládají
početnou rodinu uživit. Nemohou
dětem zajistit vzdělání. Nathan byl
vždy cílevědomý a pracovitý. Byl
proto krátce po smrti rodičů vybrán do programu Adopce na dálku®. Nathana baví fyzika, biologie,

chemie a matematika. Nyní studuje v posledním ročníku střední školy a rozhoduje se, kam dál.
Jeho snem je medicína. Držíme
palce, aby výsledky závěrečných
zkoušek otevřely dveře k uskutečnění tohoto snu!
Zhlédněte videopozdrav
od Nathana 

Neobvyklý dar
Elvis z Ugandy si díky mimořádné štědrosti dárců mohl společně
se svou rodinou pořídit zásobník
na 1000 litrů vody. Na fotce je
společně se svojí babičkou a tatínkem, se kterými žije a společně
se stará o domácnost.
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Česká nemocnice v Ugandě
pomáhá nakaženým tuberkulózou
ných virem HIV, kterých je v Ugandě ročně 50 tisíc.
„Velkým problémem v Ugandě je,
že se mnoho pacientů neléčí. Jsou lidé, kteří o své nákaze ani nevědí. Nemoc pak přenášejí na další,“ vysvětluje vrchní sestra. Podle nového
průzkumu jde až o 46 % pacientů,
kteří při příznacích nevyhledají lékařskou pomoc. Každý z nich nakazí ročně 10–15 osob. Infekce se
pak šíří populací.
Čtěte celý článek 

„Pan Peter přišel do nemocnice
s infekcí dýchacích cest. Je mu již
86 let, což je u nás v Ugandě velmi požehnaný věk,“ vypráví vrchní sestra
Rhona Nsamba. „Vyšetření potvrdilo
nákazu tuberkulózou. Pana Petera
jsme hospitalizovali a nasadili léčbu.“
Uganda patří z hlediska nákazy
tuberkulózou mezi 30 nejohroženějších zemí světa. Nový celonárodní průzkum ukázal, že se jí
ročně nakazí 89 tisíc lidí, což překonává dokonce počet infikova-

Pro běloruské
děti je návštěva
kina svátkem
Diecézní charita Vitebsk
s podporou Arcidiecézní charity Praha pravidelně organizuje volnočasové akce pro
děti z velkých, neúplných či
pěstounských rodin. Pro děti
z těchto rodin je velkým svátkem i obyčejná návštěva kina.
Chlapci a dívky z programu
Adopce na dálku® s radostí
zhlédli hraný film Aladin.



Podporujeme mladé lidi
v Ugandě ve výuce řemesel
Řemeslo má zlaté dno, praví přísloví. A platí i ve vzdálené Ugandě.
Mladí lidé, kteří ovládají řemeslo, mají výrazně větší šanci na
pracovní uplatnění. Dokazují to i příběhy mladých lidí, kterým
Adopce na dálku® pomohla k výučnímu listu.
Devatenáctiletý Kato a jeho kamarád Katerege vystudovali obor
tesařství a truhlářství. Během studií
absolvovali praxi v malé firmě
vyrábějící nábytek. Po ukončení
studia dostali oba nabídku nastoupit
tam do zaměstnání. „Pracujeme šest
dní v týdnu. Že máme práci, je super!
V Ugandě je vysoká nezaměstnanost a není snadné sehnat práci, ani
když jste vystudovaní,” říká Kato. Až
nabere zkušenosti a vydělá dostatek
peněz, chce založit vlastní dílnu.  

Joseph

Joseph je polosirotek a pochází
z osmi dětí. Jeho vzdělání podporují od druhé třídy základní školy čeští
dárci. Před nedávnem absolvoval
odborné učiliště v oboru svařování
a kovovýroba. Pracovní uplatnění
sice nezískal ve vesnici, odkud pochází, ale mohl si vybrat z několika
nabídek v menších městech v okolí.

Kato a Katerege

Vydává Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, 120 00 Praha 2. Tel. a e-mail: 224 246 519,
pomocdozahranici@praha.charita.cz (Centrum zahraniční spolupráce); 222 512 401, praha@praha.charita.cz
(sociální služby v pražské arcidiecézi); www.praha.charita.cz. Vychází 11x ročně.
Předešlá vydání Bulletinu najdete na stránce www.praha.charita.cz/onas/bulletin

4

