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Vyhledávaným útočištěm všech
lidí potřebujících kvalitní lé-
kařskou péči je naše nemocni-
ce sv. Karla Lwangy v Buikwe 
již od svého otevření 19. úno-
ra 2007. V nemocnici působící 
čeští a slovenští lékaři se proto 
denně setkávají s více či méně 
typickými tropickými onemoc-
něními. Mezi ty nejčastější patří 
malárie, tuberkulóza, HIV/AIDS, 
podvýživa, chudokrevnost, „ale 
léčili jsme zde i mnohá z méně 
obvyklých tropických onemoc-
nění“, říká pracovnice Charity 
Praha Karolína Pličková půso-
bící přímo v nemocnici v Ugan-
dě. 

Zajišťujeme nejen lékařskou 
péči, stejnou důležitost vidíme 
i v prevenci. Pravidelně pořádáme 
osvětové přednášky a programy. 
Mimo to každý týden vyjíždí naši 
zdravotníci léčit ty nejchudší do 
těžce dostupných vesnic. 

(NE)DOSTUPNOST 
ZDRAVOTNÍ PÉČE V UGANDĚ

Uganďané mají nárok na základ-
ní ošetření zdarma, pokud navštíví 
vládní zdravotnické zařízení. Ve sku-
tečnosti i státní nemocnice vybírají 
neofi ciální poplatky a navíc většina 

obyvatel žije v odlehlých oblas-
tech daleko od zdravotních středi-
sek. Jen platba za dopravu k léka-
ři představuje zásadní dopad na 
rozpočet místních chudých rodin. 
Pokud se do zdravotního střediska 
dostanou, ve většině případů není 
přítomen kvalifikovaný personál 
a léky, dotované zahraniční pomo-
cí, nejsou na skladě… Proto je pro 
vesničany malým zázrakem, když 
jim v dostupné vzdálenosti vyros-
te nemocnice, kde se vždy dočkají 

ČESKÁ NEMOCNICE V UGANDĚ OŠETŘILA 

díky vám již více než 100 000 pacientů

(Pokračování na str. 2)

POMOC DO ZAHRANIČÍ  str. 1–4
Kde pomáhá díky svým dárcům Charita Praha v zahraničí

ČINNOST V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI  str. 5–6
Jak pomáhají potřebným sociální a zdravotní služby Charity Praha

Vážení 
přátelé, 

připravili jsme 
pro vás nové vy-
dání Bulletinu, 
který od nového 
roku informuje 

nejen o novinkách ze zahraničí, 
ale přiblíží vám i činnost středi-
sek sociálních služeb. Jménem 
celé Charity Praha bych vám 
chtěla poděkovat za vaši pod-
poru v uplynulém roce a popřát 
všechno dobré, hodně zdraví, 
úspěchů a radosti v roce novém.

Zároveň bych chtěla využít té-
to příležitosti k oznámení změny 
ve vedení Rozvojového střediska. 
Ke konci ledna 2011 předávám 
z důvodu odchodu na mateř-
skou dovolenou vedení mojí zá-
stupkyni Petře Matulové. Petra 
vystudovala Univerzitu Palacké-
ho v oblasti sociální, rozvojové 
a humanitární. Pracuje v naší 
Charitě od roku 2006, více než rok 
vedla program Adopce na dálku® 
v Ugandě. V posledních letech 
byla odpovědná za koordinaci 
naší činnosti v zahraničí. Děkuji 
jí za její dosavadní práci, které se 
věnuje velmi profesionálně, s vy-
sokým nasazením a nadšením. 
Přeji jí zároveň hodně úspěchů, 
sil a Božího požehnání k zvládá-
ní nových úkolů a odpovědností. 

Děkuji vám i celému týmu 
v Charitě Praha za uplynulé 
roky, kdy jsme mohli společně 
pracovat na řadě výjimečných 
a potřebných projektů. Prosím 
vás, pomáhejte nám pomáhat 
i nadále. 

 Jarmila Lomozová
Vedoucí Rozvojového střediska
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NOVÉ STUDNY VYLEPŠÍ 
ŠKOLNÍ DOCHÁZKU DĚTÍ

Může se zdát, že vybudování 
studen nijak nesouvisí se školní 
docházkou a školními výsledky. 
Jejich souvislost však doklá-
dá projekt, který jsme v těchto 
dnech dokončili v severový-
chodní Indii. 

V prosinci 2010 jsme ve spolu-
práci s indickou partnerskou or-
ganizací (Reformed Presbyterian 
Church) dokončili v kraji Manipur 
vybudování dvou studní. Obě jsou 
umístěny poblíž škol, které nav-
štěvuje celkem 500 žáků ve věku 
4 až 14 let. Obě studny již několik 
týdnů slouží svému účelu a těší se 
zvědavému zájmu žáků. Hlavním 
přínosem celého projektu je zabez-
pečení přístupu k čisté pitné vodě 
pro zmíněné děti a jejich rodiny. 
V návaznosti na to se omezí výskyt 
nemocí, jakými jsou úplavice, ma-
lárie či průjmy. Zlepšení zdravot-
ního stavu dětí i jejich rodinných 
příslušníků příznivě ovlivní počet 
absencí ve vyučování a posílí i vůli 
žáků vytrvat a dokončit povinnou 
školní docházku. 

Snahou škol, na jejichž pozem-
cích jsme studny vykopali, je též 

nenechat se jenom pasivně pod-
porovat fi nancemi zvenčí ale ak-
tivně se podílet na rozvoji projek-
tu. „Zaměstnanci školy iniciativně 
zavedli program další péče o stud-
ny – pravidelnou údržbou jsou po-
věřeni vybraní žáci a fi nančně na 
údržbu přispívají jejich rodiče,“ říká 
Natalia Podolcová, koordinátorka 
projektu. Projektem se tedy kromě 
plánovaných benefi tů podařilo též 
posílit komunitní angažovanost, 
což je v rozvojových zemích cíl 
stojící nad všemi cíli.  

kvalitní péče. Česká nemocni-
ce slouží chudým. Poplatky za 
ošetření jsou relativně nízké 
a ten, kdo si nemůže ošetření 
dovolit, může zažádat o pří-
spěvek ze sociálního fondu, 
který nemocnice vytváří. 

ŽIVOTY ZACHRAŇUJEME 
DÍKY DÁRCŮM 

Desetitisíce ošetřených pa-
cientů a tisíce zachráněných 
životů – to vše je možné jen 
díky podpoře dárců z celé 
České republiky. Díky darům 
na č. ú. 749011/0100, v. s. 
504 a přijatým dárcovským 
sms (ve tvaru DMS UGANDA
na č. 87 777), mohla práce 
v naší nemocnici pokračovat 
i v uplynulém roce. Pomozte 
nám pomáhat i nadále. Zaslání 
vašeho příspěvku nám pomů-
žete fi nancovat zdravotní ma-
teriál, mzdy personálu a další 
nutné provozní náklady celé-
ho projektu. Statisíce pacientů 
naši pomoc stále potřebují. 

Mediálním partnerem 

projektu České nemoc-

nice v Ugandě je Česká 

televize.

(Dokončení ze str. 1)

Aktualita z Indie

„33 milionů Uganďanů, 
33 milionů stromů. Já 
i ty, každý z nás zasadí 
strom.“ Tímto heslem 
vyzval ugandský prezi-
dent Museveni k zodpo-
vědnosti vůči životnímu 
prostředí. My jsme spo-
lu s našimi žáky ze ZŠ sv. 
Jana Nepomuckého ten-
to úkol splnili na víc než 
300 % a kolem naší ško-
ly vysadili 707 stromů. 

Dřevo je v Ugandě ne-
zbytnou součástí každo-
denního života. Používá 
se jako palivo na vaření, 

pálí se z něj dřevěné uh-
lí i cihly, využití najde ve 
stavebnictví nebo při vý-
robě nábytku. Naši žáci 
sázeli stromy ovocné, ale 
také jehličnany, eukalyp-
ty, neem, ze kterého se 
získává léčivý nimbový 
olej, dále unikátní deštní-
kový strom, který skuteč-
ně vypadá jako obrovský 
deštník, domorodý strom 
musizi a mnoho dalších. 
Podle ředitele školy pana 
Okirora poskytnou stro-
my škole stín, ochrání ji  
proti silným větrům a bu-
dou zkrášlovat její okolí:

„Stromy nám v budouc-
nu poslouží jako rezerva 
palivového dřeva. Kromě 
toho třeba takový euka-
lyptus, který doroste už za 
tři roky, budeme moci pro-
dávat stavebním fi rmám. 
Některé stromy mají navíc 
i léčivé účinky, např. neem 
odhání komáry a pomůže 
tím snížit výskyt malárie. 
Manga, pomeranče a pa-
páji jsou výživné a mají 
spoustu vitamínů.“ 

BUDOUCNOST 
CELÉ KOMUNITY

Ochrana životního 

prostředí je také součástí 
učebních osnov. „Pokud 
pokácíš strom, musíš 
vysadit dalších pět“, sto-
jí v učebnici pro třeťá-
ky. 

„Naše děti teď znají cenu 
stromů. Sázeli je, zalévají 
je a učí se o nich. Do bu-
doucna chceme ze semen 
pěstovat sazenice a roz-
dávat je dětem, jejich ro-
dičům i dalším členům 
komunity, aby je sázely ko-
lem svých domů a vesnic,“ 
představuje svůj plán 
pan ředitel.



Aktuálně 

z Ugandy
NAŠI ŽÁCI V UGANDĚ ZNAJÍ CENU STROMŮ
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Projekt podpořili dárci z České Re-
publiky částkou přibližně 70 000 Kč 
(147 000 Rs.).
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Rozsvícený stromeček, 
vůně cukroví, koledy, 
světýlka v očích blízkých 
a dárky, tak vypadají Vá-
noce ve většině českých 
domácností. Díky pro-
gramu Adopce na dálku® 
se rozsvěcují oči i dětem 
v daleké Ugandě či Indii. 
I když obsah rozdáva-
ných balíčků by české 
děti moc nepotěšil, o ně-
kolik tisíc kilometrů dál 
byly přijímány s radost-
ným jásáním. 

V Ugandě byl v minu-
lých letech výběr dárků 
ovlivněn vždy aktuálními 
potřebami podporova-
ných dětí. Dětem by-
ly naděleny např. boty, 
matrace, batoh či hygie-
nické potřeby. „Nově se 
zaměřujeme na potřeby 
celé rodiny,“ říká Mir-
ka Doležalová, která je 
v Ugandě odpovědná za 
program Adopce na dál-
ku®, a pokračuje: „Praxe 
a zpětná vazba od rodin 
ukázala, že naše vnímání 

času i způsobu pomo-
ci je třeba více přiblížit 
vnímání místních lidí. Vý-
běrem vhodného dárku, 
který zlepší situaci celé 
rodiny, jednáme z rozvo-
jového hlediska citlivěji, 
protože nepodporujeme 
výlučně jen vybrané děti. 
Navíc komunita vidí oka-
mžitou změnu, na rozdíl 
od programu Adopce na 
dálku®, kde se výsledky 
projeví za deset a více 
let,“ dodává Mirka Dole-
žalová. 

PÁNVE A MOTYKY
Vánočními dárky v ro-

ce 2010, které dostaly 
jménem dárců rodiny 
dětí zapojených v Ugan-
dě do Adopce na dál-
ku®,  byly potřeby pro 
domácnost a práci na 
poli. Děti přinesly domů 
pánve, kuchyňské potře-
by a motyky. V příštím 
roce bychom při příle-
žitosti oslav Vánoc rodi-
nám rádi věnovali kozy 
nebo slepice, ze kterých 
může rodina profitovat 

okamžitě a dlouhodo-
bě.

DÁRKY 
PRO INDICKÉ DĚTI

Z jakých dárků se mohly 
těšit děti v Indii? Program 
Adopce na dálku® v Indii 
se liší jednak charakterem 
a odlišnou mentalitou da-
né země, ale také tím, že 
je veden pouze místními 
lidmi. Výběr vhodného 
dárku proto ponechává-
me čistě v rukách míst-
ních partnerských orga-
nizací. A protože v Indii 
spolupracujeme dnes již 
s téměř 30 partnerskými 
organizacemi, dostávaly 
děti různé praktické dár-
ky. Během vánočních be-
sídek byly dětem a stu-
dentům nadělovány buď 
dárky osobní – nejčastěji 
oblečení, deštník, a nebo 
dárky pro celou rodinu – 
kuchyňské nástroje a ná-
dobí či přikrývky. A stejně 
jako v Ugandě se i v Indii 
z balíčků neradovaly jen 
děti ale celé rodiny.  

Germaine z Konga
Dívka ži-

je s mat-
kou a svý-
mi sedmi 
sest rami 
a jedním 
bratrem. 
Otec ze-

snul. Germaine je i přes 
všechny těžkosti veselé 
povahy. Má blízký vztah 
k modlitbě. 

Happy ze Zambie
Čtrnác-

tiletý Hap-
py ztratil 
tátu, bydlí 
s babič-
kou. 

Rod ina 
je chudá, 

domek nemá elektřinu 
ani tekoucí vodu; jídlo si 
mohou dovolit jen jed-
nou denně. 

Tamilarasan z Indie
Chlapec 

ž i je  se 
svou HIV 
pozitivní 
m a m i n -
kou, otec 
před ně-

kolika lety zemřel. Situace 
rodiny je zoufalá, vzdělá-
ní by mohlo dát chlapci 
výhled na lepší budouc-
nost.  

Z VÁNOČNÍHO DÁRKU SE RADOVALY CELÉ RODINY

PRÁZDNOTU PO RODIČI ŠKOLA NEZAPLNÍ, 
dá však naději na lepší budoucnost

Pokud jste se rozhodli podpořit některé z těchto dětí, 
kontaktujte prosím Rozvojové středisko na tel. 224 246 519 

nebo e-mailu adopce@charita-adopce.cz. Děkujeme.

Aktuálně 

z Indie a Ugandy

Život v rozvojové zemi 
je pro nemajetné lidi 
náročný sám o sobě. 
Někdy však bývá ještě 
tvrdší pro děti z těchto 
rodin, které ztratí i to 
nejcennější, co v životě 
mají – milujícího rodiče. 
O tom by mohli vyprávět 
Joel, Tamilarasan, Ger-
maine, Happy, Mystére 
a Manix. Škola se pro 
ně stává nadějí na lep-
ší budoucnost i radostí, 
protože zde nacházejí 
útočiště i blízké přátele. 
Pomozte těmto polosi-
rotkům ke vzdělání:

Zapojte se 
do programu 

Adopce na dálku ®
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V roce 2010 realizovalo Rozvo-
jové středisko Charity Praha svoji 
pomoc do zahraničí ve spolupráci 
s 51 partnerskými organizace-
mi v zahraničí. Na práci se podíle-
lo 23 pracovníků, z nichž 4 půso-
bí trvale v zahraničí. Činnost byla 
podpořena 15 000 pravidelnými 
dárci z celé České republiky a ně-
kolika granty Ministerstva zahra-
ničních věcí a Ministerstva vnitra 
ČR v celkové výši 12 300 000 Kč. 
Mezi cílové země, kam putovala 
zahraniční pomoc pražské Chari-
ty patří Indie, Uganda, Zambie, 
Demokratická republika Kon-
go a Bělorusko (podpora pokra-
čuje také v Litvě, Thajsku a Kazach-
stánu, kde již další projekty nejsou 
zahajovány). V těchto zemích byl 
realizován program Adopce na 
dálku®, do kterého je zapojeno 
16 533 dětí. 

KOMPLEXNÍ POMOC
Díky Rozvojovému fondu zajiš-

ťujícímu komplexnost „adopční-
ho“ programu bylo podpořeno 
21 navazujících komunitních, 
zdravotních a vzdělávacích 
projektů v komunitách, odkud 
sponzorované děti pocházejí. Cel-
kový počet příjemců všech rozvo-
jových programů pražské Charity 
činil více než 90 000 osob v roce 
2010. Tento dopad byl umožněn 
díky fi nančním prostředkům ve výši 

71 miliónů Kč, který Charita Praha 
poskytla v r. 2010 na realizaci pro-
jektů v zahraničí. Kontrola probíhala 
na několika úrovních (koordinační 
práce v České republice – kont-
rola rozpočtů, pravidelná kontrola 
průběhu implementace projektů; 
monitoring v zahraničí díky stá-
lým misím i kontrolním cestám; 
kontrola nezávislými auditory).

VÝBĚR Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH 
PROJEKTŮ

Podrobné informace o všech re-
alizovaných projektech zveřejňuje-
me na našich webových stránkách 
www.praha.charita.cz. Na tomto 
místě bychom rádi zmínili ales-
poň malý výběr z nejdůležitějších 
a nejzajímavějších událostí uply-
nulého roku:

V květnu proběhla monitorova-
cí cesta do Konžské demokratické 
republiky, během níž začala imple-
mentace humanitárního projektu 
a byl zahájen projekt na podpo-
ru centra pro děti ulice Ndako ya 
biso. Do rozvojových zemí (Indie 
a Uganda) se vydali i někteří z vás 
v rámci cest, které jsme pro dárce 
organizovali. Návštěvy probíhaly 
i opačným směrem – děti z progra-
mu Adopce na dálku® v Bělorusku 
podnikly týdenní výlet do ČR. Ně-

S JIŘÍM BARTOŠKU 
A MIROSLAVEM 

DONUTILEM DO UGANDY
Zveme vás ke sle-
dování cestopisné-
ho pořadu České 

televize Na cestě, jehož vy-
sílání 31. ledna 2011 bu-
de věnováno Ugandě. Mezi 
navštívenými místy bud mj. 
i Kitula se ZŠ sv. Jana Nepo-
muckého a další oblasti, kde 
pomáhá Charita Praha. Sleduj-
te televizní program pro přes-
ný čas vysílání pořadu. 

HLEDÁME PRACOVNÍKA

Rozvojové středisko Charity 
Praha přijme nového 
pracovníka do svého 

Zahraničního oddělení 
(místo výkonu práce 

Londýnská 44, Praha 2). 
Více informací na adrese 

offi  ce@charita-adopce.cz,
kam mohou uchazeči 
zasílat své životopisy, 

motivační dopisy 
(vítáno také doporučení 

duchovního správce).

kolikrát jsme u nás v Rozvojovém 
středisku hostili také zástupce za-
hraničních partnerských organizací 
na jejich služebních cestách. V sou-
vislosti s jedním z rozvojových cílů 
milénia, zaměřeného na zlepšení 
zdraví matek, byl v okolí indického 
Honavaru spuštěn projekt „Matka 
a dítě“. V jeho rámci se na vesnicích 
organizují a provádějí pravidelné 
zdravotní prohlídky a osvětové 
programy. V lednu a říjnu loňské-
ho roku také proběhly tradiční be-
nefi ční koncerty, z jejichž výtěžku 
jsme fi nancovali například Karme-
litánskou střední odbornou školu 
v indickém Bídaru. 

SHRNUTÍ DOPADŮ NAŠÍ POMOCI 
v zahraničí v roce 2010
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Svátek tří králů je spjat s tradicí obdarování – tři krá-

lové nesli do Betléma své dary chudému, nově naro-

zenému dítěti. Podobná je i charitní práce. Chudým, 

potřebným a znevýhodněným přináší charita dary 

v podobě pomoci, která řeší jejich aktuální tíživou si-

tuaci. Proto vychází každoročně kolednické skupinky 

do ulic po celé České republice a sbírají dary na pod-

poru charitních sociálních, zdravotních, rozvojových 

a humanitárních projektů. Sbírka je největší akcí své-

ho druhu v České republice, každoročně je do ní za-

pojeno přes 30 tisíc dobrovolníků. Jak letos probíhala 

v naší arcidiecézi? 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI 
– výběr z nejdůležitějších událostí

2. LEDNA 2011

 Do Prahy přijíždí na pozvání 
Charity Praha přes 60 polských 
dobrovolníků z diecéze Katovi-
ce. 
Každoročně rozšiřují řady koled-
níků v pražské arcidiecézi a po-
máhají tak zvýšit výtěžek sbírky 
v Praze.

5. LEDNA 2011

 Otec arcibiskup Dominik 
Duka požehnal v katedrále sv. 
Víta koledníkům letošní tříkrálo-
vé sbírky. 
Z balkonu Arcibiskupského paláce 
pak pozdravil průvod Tří králů na 
velbloudech a malých i větších ko-
ledníků.

5. LEDNA 2011

 V předvečer svátku Tří krá-
lů pořádá Charita Praha svůj již 
tradiční Tříkrálový koncert ve 
Stavovském divadle v Praze. Vý-
těžek koncertu bude věnován na 
projekty: Karmelitánská střední 
odborná škola v indickém Bídaru 
a Domov seniorů v Mukařově.

6. LEDNA 2011

Na Nám. Míru na Praze 2 pořádá 
Charita Praha pod patronací staros-
ty Městské části Praha 2 tříkrálovou 
oslavu „Charita slaví 3 krále“. 
Po celé odpoledne byl na náměs-
tí připraven pro veřejnost prog-
ram. 
Na podiu se střídaly dětské pěvecké 
a dramatické soubory. Děti se moh-
ly svést na velbloudech a ponících 
či pohladit ovečky u živého Betlé-
ma, jejich rodiče pak shlédnout ve 
velkém stanu výstavu o činnosti 
Charity Praha. 

3. – 10. LEDNA 2011

 V celé pražské arcidiecézi vy-
šlo do ulic a vesnic 1 500 kolední-
ků. Koledovali ve více než 60 měs-
tech a obcích. Očekávaný výtěžek 
sbírky je 4 000 000 Kč.

BISKUP HERBST 

SE SETKAL 

S PRACOVNÍKY 

CHARITY PRAHA

Povzbuzení do další práce 
i zastavení v předvánočním 
shonu. To přineslo setkání 
pracovníků Charity Praha 
22. prosince 2010 s otcem 
biskupem Karlem Herbstem, 
který má v rámci pražského 
arcibiskupství odpovědnost 
za charitní činnost v diecé-
zi. 

Setkání bylo zahájeno mší 
svatou a zúčastnilo se ho na 
50 pracovníků Charity Pra-
ha. 



Reportáž

Sbírku můžete 
stále podpořit 
odesláním 
dárcovské 
sms ve tvaru 

DMS KOLEDA na č. 87 777.
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Zimní měsíce znamenají pro ně-
které lyžování, stavění sněhulá-
ků, dovolenou na horách a zim-
ní sporty, na které se těšíme celý 
rok. Pro lidi bez střechy nad hla-
vou přináší zima strach o pře-
žití. O bezdomovectví jsme si 
povídali s ředitelem Azylového 
domu sv. Terezie v Praze  Karlí-
ně STANISLAVEM FIALOU. 

 Kolik lidí v Praze, kde po-
máhá charitní Azylový dům sv. 
Terezie, žije bez domova? 

V zásadě to nikdo moc dobře ne-
ví. V minulosti proběhla 3 sčítání li-
dí bez domova, každé trochu jinak. 
Oni se totiž naši klienti těžko sčítají 
už proto, že není jasně defi nováno 
kdo vlastně bezdomovec je a kdo 
ne. Je například dělník, který žije 
na ubytovně a nemá adekvátní al-
ternativu ubytování, když ubytov-
nu zavřou, bezdomovec nebo ne? 
Podle jednoho pojetí už ano, pod-
le druhého v žádném případě. Ale 
abych přeci jen uvedl nějaké čís-
lo, podle posledního sčítání, které 
proběhlo letos na objednávku Ma-
gistrátu HMP a které považuji za 
nejserioznější, se na území Prahy 
pohybuje mezi 3 500 – 4 500 bez-
domovců.

 
Proč se lidé ocitají na ulici? 

Těch důvodů je spousta a co 
člověk, to jiný osud. Dá se ale říci, 
že bezdomovectví je vždy důsled-
kem nějakého problému, který se 
neřeší včas a adekvátní formou. 
Příčinou může být rozpad vztahů, 
ztráta zaměstnání, závislost na al-
koholu nebo automatech – to je 
bohužel to nejokatější. Přibývá lidí 
s nějakým druhem psychického 
onemocnění nebo lidí v pokro-
čilém věku. Velkým problémem 

dnes jsou dluhy. Jedna nezapla-
cená pokuta za jízdné v MHD zna-
mená exekuci cca 35 000 Kč, naši 
klienti jich mají obvykle několik. 
Na našeho kolegu, který býval bez-
domovcem ale pracoval u nás víc 
jak 5 let a zdravotní pojištění mu 
bylo pravidelně hrazeno, si stejná 
pojišťovna „počkala“ do maximální 
možné lhůty a vydala na něj exe-
kuci převyšující 100 000 Kč. Dlužná 
částka byla třetinová oproti pená-
le. Pro jeho křehkou životní stabili-
tu to znamenalo naprostou zkázu.  

 
 Jak Charita pomáhá bezdo-
movcům v zimě? 

Charita těmto lidem pomáhá 
nejen v zimě, jen se o tom v této 
době víc mluví. Ale to je přiroze-
né, protože v zimním období je 
samozřejmě výrazně ohroženo 
nejen zdraví ale bez nadsázky i ži-
vot našich klientů. Přes ty nejvíce 
mrazivé dny zpravidla otevíráme 

klientům prostory jídelny pro strá-
vení noci v teple. Nemají sice po-
stel, sedí na židli nebo na zemi, ale 
aspoň nemrznou.

 
 V prosinci tomu bylo 10 
let, co jste nastoupil do Charity 
Praha. Jak se práce Charity za tu 
dobu změnila?

 
No pane jo, to už jsem skoro 

v roli pamětníka, že? Změnilo se 
hodně. Především se Charita zpro-
fenializovala. Musíme si uvědomit, 
že v počátcích vše vznikalo z nad-
šení a touhy pomáhat lidem, vzdě-
lání v sociální oblasti neexistovalo, 
entuziasmus často nahrazoval od-
bornost. Dnes je Charita, troufám 
si říci, profesionální organizací na-
bitou odborníky. Což je bez jaké-
koliv pochybnosti dobře. Přesto 
někdy s nostalgií vzpomínám na 
ty začátky. Bylo to takové rodinné 
a velmi osobní.

 

Stanislav Fiala, ředitel Azylového domu sv. Terezie pracuje v Charitě Praha 
10 let: „Dnes je Charita, troufám si říci, profesionální organizací nabitou od-
borníky.“

MRÁZ OHROŽUJE ŽIVOTY BEZDOMOVCŮ, 
Charita nabízí postel i „teplou židli“

Rozhovor
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