Arcidiecézní
charita Praha
Pomáháte nám pomáhat!
Jednou za sto let
Od dnešního dne si
můžete rezervovat
vstupenky na náš
tradiční benefiční
koncert v Obecním
domě. Nenechte si
ho ujít! Bude to událost, která
přichází jen jednou za sto let.
Charita v pražské arcidiecézi
oslaví stoleté výročí svého založení!

Se svou hudební gratulací vystoupí Symfonický orchestr hl. m. Prahy
a Pražský filharmonický sbor. Na programu bude Te Deum Antonína Dvořáka, slavnostní a vznosné dílo na
text liturgického chvalozpěvu Te Deum laudamus (Tebe Bože chválíme).
Svým vystoupením podpoří Charitu i Lucie Bílá s klavírním doprovodem Petra Maláska. Čeká nás krásný
hudební zážitek a navíc – výtěžek ze
slavnostního večera podpoří Českou
nemocnici v Ugandě.

Děti z běloruského programu
Adopce na dálku® navštívily Česko

Číslo 7–8
15. srpna
2019

Těším se, až nastane poslední
říjnový večer a celá Smetanova
síň se zaplní lidmi, ke kterým mám
velkou úctu od svého prvního dne
v Charitě. Lidmi, kteří svou nezištnou pomocí mění životy lidí v nouzi k lepšímu. Věřím, že výjimečný
program letošního benefičního
koncertu udělá dárcům Charity
radost.
PhDr. Jarmila Lomozová
zástupce ředitele
pro public relations

Prodej
vstupenek
zahájen
28. benefiční koncert
k 100. výročí založení
Charity v pražské
arcidiecézi

V červenci se do České republiky přijely podívat běloruské děti ze
sociálně slabých rodin. Domovinou padesáti chlapců a dívek ve
věku mezi osmi a jednadvaceti lety jsou běloruská města Vitebsk,
Grodno, Postavy, Braslava, Lyntupy a několik malých vesniček. Nejprve děti strávily několik dní v českých rodinách, poté poznávaly
Prahu a vyrazily i na túru do Krkonoš.
„Celý tým Centra zahraniční spolupráce spolu s běloruskými spolupracovníky a s rodinami českých dárců
se vynasnažil, aby byl pobyt v Čechách pro děti nezapomenutelný,“
říká koordinátorka běloruských projektů Naďa Lobanová. „Když „naše“

děti nastoupily do autobusu, aby
odjely do Běloruska, chtěli jsme vykřiknout: Zůstaňte! Děti odjely, ale
zůstávají v našich srdcích. Všichni
jim chceme dát příležitost k lepšímu
životu, který se všechny děti zaslouží.“
Čtěte celý článek 
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Host:
Lucie Bílá
s klavírním doprovodem
Petra Maláska
čtvrtek 31. října 2019
od 19 hodin
Smetanova síň Obecního
domu v Praze 1
Vstupenky můžete
rezervovat na adrese
koncert@praha.charita.cz
a na telefonním čísle
731 604 319
Více informací na
www.praha.charita.cz/
akce/koncert

Poděkování dlouholetým pracovníkům Charity
Osobní poděkování od ředitele
a prezidenta Arcidiecézní charity Praha přijali při slavnostním
obědě dlouholetí pracovníci.
„Vážím si všech pracovníků, kteří
poctivě – s profesionalitou i se srdcem na správném místě – odvádí
svou práci. Zvláštní poděkování
patří těm, kteří tak činí dlouhodobě,“ říká ředitel Jaroslav Němec.
Mezi oceněnými byla například
poz

vánka

Požehnání nového
domu Charity
v Kralupech
nad Vltavou

Charita Kralupy nad Vltavou vás
srdečně zve na slavnostní požehnání nového domu Charity
v Riegrově ulici, které se uskuteční v neděli 1. září 2019. Od
9.30 celebruje Mons. Zdeněk
Wasserbauer, světící biskup
pražský, mši svatou v kostele
Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Václava. Poté proběhne slavnostní požehnání domu v Riegrově ulici. 


Podzimní zahradní
slavnost v Domově
svaté Rodiny

Srdečně vás zveme na tradiční
podzimní setkání klientů Domova sv. Rodiny, jejich rodin
a pracovníků Charity. Zahradní
slavnost proběhne v Libocké
6/43 v Praze-Liboci v pátek
6. září 2019 od 16 hodin.  

Dagmar Havrdová z Centra zahraniční spolupráce, Marie Šachová
z Azylového domu sv. Terezie a Vít
Marek z Domova svaté Rodiny.
V Charitě slouží 15 let. Helena Vyšatová z Pečovatelské služby oslavila desetileté pracovní jubileum.
„Pozvání na oslavu výročí mě překvapilo. Měla jsem slzy v očích. Potěšilo mě, že někdo jiný to má v paměti. Mockrát děkuji,“ svěřila se jedna
z oslavenkyň.


Azylový dům v Brandýse nad Labem
slaví 15. narozeniny
Před 15 lety otevřela Arcidiecézní
charita Praha Azylový dům pro matky s dětmi v tísni
v Brandýse nad Labem. Na jeho začátky zavzpomínal dlouholetý ředitel domu
PETR KREJCÁREK.
Jak to všechno začalo?
Jako u všech našich služeb, na začátku byla potřeba lidí, kteří jsou
v nouzi. Že na Brandýsku chyběl
záchytný bod pro maminky s dětmi v tísni, si uvědomovali i místní
zastupitelé. Arcidiecézní charitě
Praha svěřili za symbolickou cenu do dlouhodobého pronájmu
objekt v centru, v blízkosti zámku.
Psal se rok 2003. Byl jsem v Charitě nováček a mým úkolem bylo
připravit dům tak, aby mohl být
po Novém roce otevřen pro první klientky. Blížily se ale Vánoce
a oslovily nás dvě maminky, které
neměly se svými dětmi kam jít.
Aby nezůstaly o svátcích na ulici,
přípravy jsme uspíšili a první dvě
rodiny se mohly nastěhovat už
před Vánoci roku 2003. Byla to pro
nás obrovská motivace do další
práce.
Oficiálního otevření se zúčastnil i kardinál Miloslav Vlk,
jak zaznamenal tehdejší tisk.
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Ano, 5. května 2004 nový Azylový
dům požehnal otec kardinál. Svěřil
ho pod patronát sv. Gerarda Majella, ochránce těhotných žen a nenarozených dětí. Dům se rychle zaplnil. V přízemí a v suterénu
byly ubytovány maminky s dětmi
a v 1. patře byly dva byty pro rodiny zasažené povodněmi.
Kolik maminek a dětí od té
doby Azylovým domem prošlo?
Od 18. prosince 2003 do letošního
pololetí jsme pomohli 316 matkám a 586 dětem. Většinou k nám
přicházejí psychicky vyčerpané, s pocity beznaděje a strachu
z budoucnosti. Nemají peníze,
nemají náhradní oblečení, nemají co jíst. Někdy postrádají i doklady.
Čtěte celý rozhovor 

Ugandští školáci dostali nové školní uniformy, učebnice a sešity
Neobdarovávají ruce, ale srdce.
Ruce pouze předávají to, co se srdce rozhodlo vykonat. Jedním z takových gest je právě probíhající
distribuce učebnic, sešitů a uniforem školákům v programu Adopce na dálku® v Ugandě. Radost byla obrovská.
Děkujeme všem dárcům za podporu!



Čeští dárci změnili život chlapce Gleshana
k lepšímu

Plánuje studovat vyšší školu a stát
se účetním. Je pilný, má dobrý
prospěch, a tak věříme, že se mu
jeho sen vyplní.

Erick se připravuje
na povolání učetního.
Pomáhá mu
Adopce na dálku®
Erick pochází z chudé rodiny.
Pravděpodobně by ho čekal podobný životní příběh jako jeho
rodiče: nedokončené základní
vzdělání a pak nekvalifikovaná
námezdní práce s nízkým příjmem, který nestačí zaplatit vše
potřebné pro početnou rodinu.
Ericka ale čeká lepší budoucnost.
V druhé třídě základní školy byl
zapojen do programu Adopce
na dálku®. Díky podpoře českých
dárců mohl základní školu dokončit. A nejen to. Erick chodí nyní do 12. třídy a to znamená, že
letos v říjnu ho čekají ty nejdůležitější státní zkoušky, kterými završí
své středoškolské vzdělání.  

Máme radost, že jsme mohli změnit další život k lepšímu. Gleshan
pochází z Indie. Do programu
Adopce na dálku® byl vybrán, když
chodil do 4. třídy základní školy.
Vyučil se a nyní pracuje v jednom
automobilovém závodě v Mangalore. Ze svého výdělku podporuje maminku a mladší sestru. Celá
rodina je za pomoc velmi vděčná. Děkujeme všem dárcům, kteří
s námi pomáhají! 


2006

2019

Santhosh vystudoval stavební inženýrství
Santhosh z Indie studoval díky programu Adopce na dálku® od roku
2004, kdy chodil do 2. třídy základní školy. Finanční pomoc, kterou
dostával od svého českého dárce,
mu umožnila pokračovat ve studiu i na vysoké škole. Zvolil si obor
stavební inženýrství zakončený diplomem. Školu úspěšně dokončil
a před šesti měsíci získal práci ve
firmě jako stavební inženýr. Přejeme chlapci úspěšnou kariéru!  
2004
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Polovina „adoptovaných“ dětí zakončí vzdělání s výučním listem
„Nebýt vás, neměl bych žádnou
perspektivu v životě,“ vzkázal
nám před nedávnem David
z Ugandy. „Díky vám se ze mě
stal automechanik. Jsem za to
velmi vděčný.”
Davidovo vzdělání podporoval dárce z Česka. Díky jeho darům jsme
chlapci platili školné, školní pomůcky a uniformy. David se pravidelně setkával se sociálním pracovníkem. Jeho úkolem bylo sledovat,
jak chlapec ve škole prospívá,
motivovat ho k učení a také ho
vést ve výběru střední školy.

2004

2019

„Dlouhodobě se ukazuje, že nejlepší
možnosti pracovního uplatnění získávají mladí lidé s výučním listem,“

vysvětluje Grace Mboizi z charitní
mise v Ugandě. „Výhodou je, že se
obvykle nemusí stěhovat daleko za
prací.“
Dlouhodobé statistiky ukazují, že
více než polovina studentů, kteří
vystudují díky programu Adopce
na dálku®, zakončí své vzdělání odborným učilištěm a vyučí se konkrétnímu řemeslu.
David již získal své první zaměstnání, a to v malém městečku poblíž
vesnice, kde vyrůstal. „Jsem odhodlán posouvat se dál,“ vzkazuje do
Charity. Jednou by chtěl vést vlastní autodílnu. 


Solární panely budou napájet počítačovou učebnu v zambijské Mpansye
stvím, tiskárnou a videoprojektorem. Slouží nejen studentům
a učitelům, ale i rodičům a dětem
z místní komunity. „Solární energie se nám u podobných projektů
v minulosti osvědčila. Je ekologická i ekonomická,“ pochvaluje si
Aleš Vacek, vedoucí charitní mise
v Zambii.



Do základní školy sester boromejek v zambijské Mpanshye jsme
nainstalovali solární zařízení. Osm
solárních panelů bude napájet
učebnu výpočetní techniky, kterou jsme – stejně jako solární panely – pořídili díky grantu od české ambasády v Lusace.
Počítačová učebna je vybavena deseti počítači s příslušen-

Hlavní cena: anglicko-tamilský slovník
Pro děti z programu Adopce na dálku®
v Indii jsme
uspořádali
uměleckou
soutěž, v níž
děti vyráběly přáníčka.
Tři dívky odešly v hlavní cenou
v podobě anglicko-tamilského
slovníku. Tamilština je indický
jazyk, kterým na jihu Indie mluví skoro 75 milionů lidí.


Stávka zambijské pošty
zdržela dopisy od „adoptovaných“ dětí
O několikatýdenním výpadku
poštovních služeb v Zambii nás
informoval Aleš Vacek, který koordinuje charitní projekty v Zambii.
Zaměstnanci pošty vstoupili do
stávky poté, co jim nebyla po dobu pěti měsíců vyplacena mzda.
Výpadek poštovních služeb se
dotkl i programu Adopce na dálku®. Doručení dopisů od dárců
dětem i dopisů od dětí dárcům
bylo pozdrženo. V těchto dnech
jsou již poštovní služby obnoveny. 
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