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Milí přátelé, 
opět po měsíci 

se k vám dostává 
Bulletin Arcidie-
cézní charity Pra-
ha. Děkujeme za 
vaše ohlasy, připo-
mínky a dotazy. 

Posílejte je i nadále. Abychom dali 
vašemu hlasu prostor i na strán-
kách Bulletinu, zavedli jsme novou 
rubriku „Ptáte se nás“, v níž bude-
me na vaše dotazy odpovídat. 

Je pro nás důležité, že se na cha-
ritním díle podílejí nejen pracov-
níci, ale i vy, dárci, dobrovolníci
a klienti našich služeb. V dnešním 
vydání Bulletinu najdete rozhovor 
s dobrovolnicí, která se po půlroč-
ním pobytu vrátila z Ugandy. Ně-
kolik otázek jsme položili i zástup-
ci fi rmy, která je již řadu let dárcem
a podporovatelem našich zařízení 
v Kralupech nad Vltavou. Prozra-
dím, že v příštím vydání najdete 
rozhovor s klientem našeho Cent-
ra pro tělesně postižené Fatima.
S poděkováním za vaši podporu
 Petra Matulová

vedoucí Rozvojového střediska
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Organizace Caritas Internatio-
nalis (CI) letos slaví 60 let po-
moci chudým a potřebným. 
Toto výročí si připomněla na 
19. generálním shromáždění 
svých členů, které se ve dnech 
22.–27. května 2011 uskuteč-
nilo v Římě. Českou republi-
ku reprezentovali na generál-
ním shromáždění prezident 
a ředitel Charity Česká re-
publika biskup Pavel Posád 
a Oldřich Haičman. 

Generálního shromáždění, které 
se koná každé čtyři roky, se účast-
nilo více než 300 delegátů z celé-
ho světa. Jedním z hlavních bodů 
programu byla volba nového ve-
dení na následující čtyři roky, dále 
pak strategický plán na roky 2011–
2015, přijetí nových čtyř zemí do 
svazku CI. Během posledního dne 
přijal účastníky na osobní audienci 
papež Benedikt XVI. 

„Zasedání proběhlo ve velmi 
přátelské atmosféře. Jsem potě-
šen, že Charitu Česká republika 
znají zástupci téměř všech zemí ve 
všech světadílech, protože Charita 
pomáhá na mnoha místech ze-
měkoule – zejména v Asii a Africe,“ 
říká ředitel Oldřich Haičman.



CARITAS INTERNATIONALIS 
oslavila 60 LET pomoci potřebným

 

na oslavu výročí charitních 
zařízení v Kralupech

Zveme vás na zahradní slavnost 
v Kralupech nad Vltavou (Pražská 73) 

dne 24. června od 10 hodin.
Oslavu pořádáme u příležitosti 
výročí Domu na půl cesty 

a Azylového domu pro matky s dětmi.
Hosté jsou zváni k prohlídce domu 

a posezení na zahradě spojené 
s hudbou a občerstvením.

CI byla založená v roce 1951 
za účelem lepší koordinace 
humanitárních aktivit v církvi. 

CI má dnes 165 členů a po-
máhá milionům chudých 
a potřebných ve všech ze-
mích světa. 

V ČR zahrnuje charitní síť ví-
ce než 300 organizací (die-
cézních, oblastních a farních 
Charit), a je tak největším 
nevládním poskytovatelem 
sociálních služeb.

POZVÁNKA

Z generálního shromáždění CI
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Sestra Leena se problémem 
zvyšování životní úrovně 
místních komunit zabývá 
dlouhodobě. Velký problém 
spatřuje v nesprávných hygi-
enických a stravovacích návy-
cích. Vysvětlovat souvislosti 
v nerozvinutých vesnických 
komunitách není lehký úkol. 
Změna postojů přichází pomalu 
a nezřídka zásluhou nějakého 
neobvyklého nápadu.

ŠKOLA HROU
Sestra Leena a její kolegové se 

rozhodli uplatnit osvědčenou fi -
lozofii „škola hrou“ v rámci pro-
gramu Matka a dítě podpořeného 
Rozvojovým fondem Charity Pra-
ha. Během oslav Dne žen zorgani-
zovali Veletrh zdravého mateřství 
a v rámci něj soutěž v přípravě 
nutričně nejhodnotnějšího jídla. 
Pořádaná soutěž vzbudila u zú-
častněných žen nečekané nadše-
ní. V průběhu dne se jich u atrakce 
objevilo na šest stovek. Favoritka-
mi soutěže byly obyvatelky vesni-
ce Balkur. V Balkuru se dle vyjádře-
ní terénních sociálních pracovníků 
v kuchyních nejčastěji objevuje 
čerstvá zelenina a v této vesnici 
jako jediné v celé cílové oblasti 
nebylo identifi kováno jediné pod-
vyživené dítě.

ÚSPĚCHY V ČÍSLECH
Přitažlivou soutěží se tak or-

ganizátorům veletrhu poved-
lo vzbudit zájem zúčastněných 
i o doprovodné přednášky a infor-
mační stánky zaměřené na podvý-
živu, péči o dítě, hygienu, těhoten-
ství atd. Výsledky ročního projektu, 
jehož byl pořádaný veletrh součás-
tí, pozitivně ovlivnily životy celkem 
750 příjemců pomoci. Úspěchem 
je i skutečnost, že se místní autori-
ty a svépomocné skupiny rozhod-
ly v aktivitách projektu pokračovat 
ve vlastní režii.   

NEOBVYKLÝ NÁPAD NADCHL 600 ŽEN

V PRŮBĚHU ROČNÍHO PROJEKTU 
„MATKA A DÍTĚ“ V HONAVARU BYLO:

80 podvyživených dětí identifi kováno a léčeno
88 dětí, podporovaných v Adopci na dálku®, jejich sourozenců 

a příbuzných léčeno na jiné nemoci spojené s nesprávnou výži-
vou (například nechutenství, parazitární onemocnění)

187 dětí zaočkováno 
750 osob se zúčastnilo preventivních zdravotních prohlídek 
2 školky pro děti založeny a slavnostně inaugurovány – matky 

tak získaly více času na přípravu vyváženějšího jídelníčku pro 
svou rodinu

Pokud vás projekt Matka a dítě zaujal, můžete podpořit náš Fond na podporu
zdravotní péče a prevence v cílových rozvojových zemích 

– číslo účtu 749011/0100, variabilní symbol 20934. 

AKTUÁLNĚ 
Z INDICKÉHO 
HONAVARU
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O tom, že v současné 
době roste nejrychle-
ji počet obyvatel af-
rických států, svědčí 
i prudký nárůst po-
pulace v Zambii. Před 
několika dny zde byly 
zveřejněny výsledky 
sčítání lidu.

Poslední sčítání lidu 
v Zambii proběhlo v ro-
ce 2000, kdy v zemi žilo 
9 885 591 obyvatel. Právě 
zveřejněné výsledky no-
vého sčítání ukázaly, že 
k 31. prosinci 2010 v zemi 
přebývalo již 13 046 508 
Zambijců. Průměrný roč-
ní populační přírůstek 
tak činí 2,8 %. 

„Rychlý růst populace 
je jednou z hlavních pří-
čin chudoby rozvojových 
států,“ říká Aleš Vacek, 
koordinátor rozvojových 
programů v Zambii. „Eko-
nomika nedokáže gene-
rovat zdroje potřebné 
pro zvýšení kapacity škol, 
nemocnic či rozšíření in-
frastruktury. Kvalita těch-
to služeb, které využívá 
stále větší a větší počet 

PRUDKÝ RŮST ZAMBIJSKÉ POPULACE VEDE K CHUDOBĚ

Všudypřítomné billboardy u silnic vyzývaly občany 
v Zambii, aby se neopomněli zúčastnit sčítání lidu.

DALŠÍ FAKTA, KTERÁ PŘINESLO SČÍTÁNÍ LIDU:

Nejméně osídlená je Severo-západní provincie s hlavním městem Solwezi, 
kde Charita Praha již od roku 2006 realizuje program Adopce na dálku®. 

Nejchudší oblastí je Západní provincie. Charita Praha zde společně s Čes-
kou rozvojovou agenturou již třetím rokem provozují studijní obor pro po-
rodní asistentky na Zdravotnické škole Lewanika. 

V rámci sčítání lidu probíhala také celostátní registrace voličů. Rok 2011 je 
totiž v Zambii (a také v dalších 16 afrických zemích) rokem volebním, a to 
i přesto, že datum dosud není známo. Očekává se, že volby proběhnou na 
přelomu září a října. 

lidí, se tak  zhoršuje. Na-
víc ekonomika nedoká-
že absorbovat zvýšenou 
poptávku po pracovních 
místech, takže nezaměst-
nanost roste. Mladí lidé 
nemají práci, často se stě-
hují z venkova do měst. 
Městská chudina je jed-
nou z nejrychleji rostou-
cích vrstev společnosti,“ 
pokračuje Aleš Vacek. 

Účinným řešením prud-
kého růstu populace je 
vzdělání. Řada výzkumů 
ukazuje, že vzdělanější li-
dé dávají přednost men-
šímu počtu dětí, kterým 
jsou schopni zajistit ná-
kladný proces získávání 
vzdělání. 

AKTUÁLNĚ 

ZE ZAMBIE

Ráda bych se zapojila do 
programu Adopce na dálku® 
v Ugandě, ale 7 000 Kč je pro 
mě částka, kterou nemohu za-
platit najednou. Mohu i tak 
program Adopce na dálku® 
podpořit? Paní Alena, Příbram

Děkujeme za Váš zájem o pro-
gram Adopce na dálku®. Je skvělé, 
že hledáte řešení, jak se do pomo-
ci zapojit, i když minimální roční 
částku je pro Vás obtížné najednou 
zaplatit. 

Dar na podporu dítěte není třeba 
uhradit najednou.

Úhradu minimální roční částky je 
možné rozložit do měsíčních (příp. 
čtvrtletních či pololetních) splátek. 
Podpora vzdělání konkrétního dí-
těte v Africe pak přijde na 584 Kč 
měsíčně, v Indii na 410 Kč měsíčně. 
Navíc zřízením trvalého příkazu si 
nemusíte pamatovat termín platby. 

Požadavek splátkových úhrad 
nebo změny stávající frekvence 
platby lze oznámit našemu pla-
tebnímu oddělení e-mailem na 

platby@charita-adopce.cz nebo 
telefonicky na 224 246 519.

Je možné se o náklady na pod-
poru dítěte podělit.

Povězte svým známým o pro-
gramu Adopce na dálku®. Vyzvěte 
je, abyste některému z potřebných 
dětí pomohli společně. Sdílet tak 
budete nejen náklady, ale i radost 
z toho, že jste darovali šanci na lep-
ší budoucnost! Lenka Mikušková 

pracovnice 
pro komunikaci s veřejností

Rozvojové středisko

PTÁTE SE NÁS500 korun měsíčně 
daruje šanci na lepší budoucnost



UGANDA MĚ NAUČILA DŮVĚŘOVAT BOHU

DOBROVOLNICTVÍ 
V AFRICE

Před několika týdny se z půl-
ročního dobrovolnického poby-
tu v Ugandě vrátila MARKÉTA 
CHMELOVÁ. Studentka Pedago-
gické fakulty Univerzity Karlovy, 
rodačka z Českých Budějovic, 
očekávala od pobytu v Ugandě 
zkušenosti příjemné i nepříjem-
né. Především však pro ni bylo 
dobrovolnictví v Africe příleži-
tostí k osobnostnímu a duchov-
nímu rozvoji. Jak se tato oče-
kávání naplnila a jak Markéta 
hodnotí svůj pobyt v Ugandě 
po návratu? 

Mojí největší obavou před od-
jezdem byla představa, že popr-

vé předstoupím před 45 malých 
černoušků a budu se je snažit 
něco naučit. Navzdory četným 
zkušenostem s dětmi jsem nikdy 
nestála před celou třídou v roli 
učitelky. 

Nakonec to dopadlo tak, že si 
ani nevzpomínám na toto „popr-
vé“. Jakmile jednou člověk před-
stoupí před děti, dostane se do 
jiného světa. Ten svět jsem si ob-
líbila. V prvních měsících mě té-
měř každou hodinu čekalo nějaké 
překvapení. Kupříkladu obyčejná 
osmisměrka s obrázky zvířat, která 
měla sloužit jako zpestření hodi-
ny, překvapila. Děti neznaly ob-
rázky koně, ovce, králíků. Studenti 
na učilišti nejvíce překvapovali 
při výuce počítačů. Někteří měli 
takový zájem se učit, že chodili 
opakovaně i do kurzů jiných roč-
níků, a pro mě byla záhada, jak lze 
vyučovat v přeplněné učebně ví-
ce jak čtyřicet studentů na deseti 
počítačích. 

ZPESTŘIT VÝUKU 
I CTÍT TRADICE

Postupně si ale každý najde svůj 

způsob učení – takový, který je jiný 

než to, jak učí místní učitelé (memo-

rování, hlasité opakování, výhradně 

frontální výuka od tabule), ale záro-

veň zohlední to, na co jsou místní žá-

ci zvyklí. Zaujala jsem postoj, že chci 

metody učení zpestřit, ale cením si 

práce místních učitelů. Než člověk za-

čne měnit, měl by pochopit, proč se 

určitým způsobem některé věci dějí. 

Může se pak objevit i skrytá logika 

a důvod, i když se zprvu věc může 

zdát nepochopitelná.

BŮH MĚ OCHRÁNIL 
PŘED NEMOCEMI

Pobyt v Ugandě mě ale naučil 

mnohé další. Cením si mnohých vý-

zev vystupovat mezi lidmi, seznamo-

vat se a reprezentovat. Práce v terénu 

mi pomohla zbavit se úzkosti a příliš-

né zodpovědnosti za výsledky. Mno-

hé věci člověk neovlivní, ale může se 

snažit dát to nejlepší ze sebe. Naučila 

jsem se ozvat a říct si, když něco po-

třebuji.  A pak, naučila jsem se chovat 

malá miminka, děti učitelů.  

Učila jsem se také být „statečnou 

horákyní“, protože v začátcích jsem 

bydlela sama v opuštěném areálu. 

Nezbývalo mi než důvěřovat Bohu, 

že mě ochrání. Některé nebezpeč-

né momenty na silnicích do kon-

ce života nezapomenu, stejně tak 

i vděk, že mě chránil před nemoce-

mi. 

VŠUDYPŘÍTOMNÉ DĚTI
Postupně se stalo, že „mi zčernal 

mozek“ a přestalo se mi chtít vrátit 

domů. Lidé jsou v Ugandě srdeční. 

Mají rádi děti a rodinu. Když člověk 

potřebuje, pomůžou. Umí být vděční 

za věci, za které již zapomínáme být 

vděční my. Zdá se mi, že nepoužíva-

jí ostrá měřítka a nejsou těmi, kdo 

druhého člověka odsoudí. Na vesnici 

jsou všudypřítomné děti, které ko-

lemjdoucího bělocha zdraví mává-

ním a křikem „mzungu byyeee“ a mají 

radost, že ho vidí. 

PO NÁVRATU
Půl rok uplynul jako voda. Přijely no-

vé dobrovolnice se stejně zvědavými 

a nadšenými pohledy, když poprvé 

spatřily gekona na stěně. Přijela jsem 

domů, vrátila se mezi své a uvědomila 

si, že mi chyběli. V rámci sebezácho-

vy ale člověk na určitou dobu dokáže 

zapomenout na domov a oblíbit si 

životní styl jiné země. Vzpomínám na 

Ugandu v dobrém. Neustále si pouš-

tím ugandskou hudbu – hudbu, kte-

rá mi ze začátku připadala primitivní, 

jsem si oblíbila. Možná i proto, že hrála 

na ulicích ve dne v noci. V Čechách je 

klid, ticho, ulice jsou poloprázdné. Až 

bude pro mě v Čechách až příliš ticho, 

bude na čase odpovědět na „volání 

divočiny“ a opět navštívit Afriku. 
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Dne 1. dubna do České repub-
liky v doprovodu matky přiletě-
la kambodžská holčička Chi Srey 
Mey. Podstoupila operaci srdce, 
a to díky fi nančním prostředkům 
Ministerstva zahraničních věcí na 
humanitární pomoc a rozvojovou 
spolupráci. Nyní tak může opět 
vést plnohodnotný život.

Vedle zdravotnického personá-
lu Fakultní nemocnice v Motole 
se o dívku starají v průběhu po-
bytu i sociální pracovníci Charity 
Praha ze Střediska Migrace. Jed-
na z nich, Lucie Kučerová, říká: 
„Holčička v průběhu pobytu v ČR 
stihla oslavit i narozeniny. Velkou 
radost jí udělaly obrázky a přání, 
které díky naší dobrovolnici vy-
robila a poslala celá třída českých 

dětí ze 6. základní školy v Kolí-
ně.“ 

V současné době se děvčátko 
s matkou chystá na odlet zpět do 
Kambodže, kde na ně čeká otec 
a sourozenci. Jaké budou mít 
vzpomínky na pobyt v ČR? „Kromě 
operace bezesporu na ovoce, kte-

ré je pro nás běžné, jako jsou jabl-
ka, hrušky a hroznové víno, ale pro 
obyvatele Kambodže je vzácné. 
A hlavně bude vzpomínat na vstříc-
nost a ochotu zdravotnického per-
sonálu, sociálních pracovnic a na 
zájem neznámých dětí,“ dodává 
Lucie Kučerová. 

Zpracování ropy 

a Charita spolu 

příliš nesouvisí. To 

však neplatí v Kra-

lupech nad Vltavou, 

kde firma ČESKÁ 

RAFINÉRSKÁ, a.s., 

již řadu let podporuje Středisko 

sociálních služeb Charity Praha. 

Jak tato spolupráce konkrétně pro-

bíhá, jsme se zeptali zástupce spo-

lečnosti Ing. Aleše Soukupa, CSc.

Proč si vaše firma vybrala 
k podpoře Středisko Arcidi-
ecézní charity Praha Kralupy 
nad Vltavou – Dům na půl ces-
ty a Azylový dům v Kralupech 
nad Vltavou?

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., podpo-
ruje města a neziskové organizace 
v regionech, ve kterých působí, 
tedy Mostecko, Litvínovsko a Kra-
lupy nad Vltavou a okolí. To by-
lo hlavním důvodem, proč jsme 
navázali spolupráci s kralupským 
Azylovým domem a Domem na 

půl cesty. Snažíme se pružně re-
agovat na jeho případné potřeby 
adresované naší společnosti. 

Co konkrétně v tomto Azylo-
vém domě a Domě na půl cesty 
vaše fi rma podpořila? 

S kralupským Azylovým domem 
a Domem na půl cesty spolu-
pracujeme již několik let. V rám-
ci fi nančního daru jsme poskytli 
prostředky na provoz, ale i nákup 

nábytku, věnovali jsme za sym-
bolickou částku vyřazenou, ale 
stále funkční počítačovou techni-
ku a zejména několikrát jsme zde 
uskutečnili Den dobročinnosti 
České rafi nérské.

Jak tyto Dny dobročinnosti 
probíhaly? 

Dny dobročinnosti, které se u nás 

letos konají již popáté – tentokráte 
s tématem pomoci životnímu pro-
středí – představují dobrovolnou 
pomoc zaměstnanců ve spolupra-
cujících neziskových organizacích 
při činnostech, které potřebují. Je 
samozřejmostí, že společnost na-
koupí materiál potřebný k prove-
dení poptávané práce.

Česká rafi nérská klade vel-
ký důraz na společenskou od-
povědnost, podporuje řadu 
charitativních projektů. Jak na 
to reagují zaměstnanci společ-
nosti?

Zaměstnanci na dobročinné 
projekty organizované naší spo-
lečností reagují velmi kladně, 
účastní se jich opakovaně a také 
sami posílají typy na různé oblas-
ti a projekty, kde bychom mohli 
pomoci. Každoročně se nám tak 
podaří uskutečnit více jak desítku 
projektů z oblasti společenské od-
povědnosti.



ČESKÁ RAFINÉRSKÁ POMÁHÁ CHARITĚ 
V KRALUPECH NAD VLTAVOU

OPERACE SRDCE ZACHRÁNILA ŽIVOT DĚVČÁTKU 
Z KAMBODŽE – byli jsme u toho

NAŠI DÁRCI
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BENEFIČNÍ KONCERT 

PRO CHARITU

V neděli 22. května se v kostele 
sv. Tomáše v Praze 1 uskutečnil 
benefi ční koncert Věry Martinové 
a skupiny Svítání. Před koncertem 
mohli přítomní ochutnat pokrmy 
připravené podle tradičních afric-
kých receptů a zakoupit drobné 
dárky vyrobené v Africe.

Věra Martinová a členové kapely 
Svítání po svém vystoupení pře-
vzali čestný patronát nad ročním 
zajištěním vzdělání a zdravotní pé-
če pro desetiletou Cleopatru a Ja-
mese. Výtěžek koncertu je určen 
na charitní aktivity v Zambii.

CHARITA TÉMATEM STUDIJ-

NÍHO DNE BISKUPŮ ČESKÉ 

BISKUPSKÉ KONFERENCE 

6. července 2011 se sejde Česká 
biskupská konference. Tématem 
celodenního studijního dne bude 
Charita a její sociální, zdravotní, 
rozvojová a humanitární pomoc. 
Bude představena činnost jednotli-
vých (arci)diecézních charit a Cha-
rity ČR, dále navrhovaná jednotná 
komunikační strategie Charity, fi -
nanční zajištění služeb Charity, kri-
zová pomoc v ČR, sociální reformy 
v ČR a jejich dopady na Charitu.

Jednotlivé oblasti práce Charity 
představí České biskupské konfe-
renci ředitelé a prezidenti (arci)die-
cézních Charit. Ředitel Arcidiecézní 
charity Praha Ing. Jaroslav Němec
představí práci Charity v zahrani-
čí. 

PRAŽSKÝ MARATON

Mezinárodního maratonu, jenž se 
každoročně koná v Praze, se v ka-
tegorii podnikových štafet účast-
nila 8. května také Charita Pra-
ha. 

Byli jsme rádi, že se nám poda-
řilo uběhnout maratonskou tra-
su a v neposlední řadě také i zde 
o sobě dát vědět.

ZAHAJUJEME PŘÍPRAVU 

NA TŘÍKRÁLOVOU 

SBÍRKU 2012

Tradiční schůzka farních koordi-
nátorů Tříkrálové sbírky (TS) se 
uskutečnila 12. května v budově 
kněžského semináře v Praze 6. 
TS konaná vždy počátkem ledna 
je jednou z největších charitních 
akcí a oslovuje širokou veřejnost. 
V té letošní se v naší diecézi po-
dařilo na charitní sociální projekty 
vybrat více než 4 mil. Kč. Farní ko-
ordinátoři se pravidelně scházejí, 
aby hovořili o svých zkušenostech 
a připravovali se na další ročník 
sbírky.

DĚTI VÍTAJÍ LÉTO

V Azylovém domě pro matky 
s dětmi, který provozuje Charita 
Praha v Praze 5 (Renoirova 7), se 

bude na první letní den – v úterý 
21. června – pořádat dětská letní 
oslava. Pro děti, které se akce zú-
častní, budou připraveny soutěže, 
hry i pěkné dárky. Všechny děti 
i rodiče zveme odpoledne k účas-
ti.

NÁVŠTĚVA 

RAKOUSKÝCH STUDENTŮ

Koncem května navštívila Charitu 
Praha skupina rakouských studen-
tů ze střední školy sociálního ma-
nagementu z Bad Ischl. Navštívili 
charitní zařízení v Třeboradicích 
(Centrum pro tělesně postižené) 
a v Mukařově (Domov pro seni-
ory). Prohlídky těchto charitních 
projektů byly zajímavou praxí pro 
studenty, kteří budou zanedlouho 
v sociální oblasti sami pracovat.

OSLAVA FARNÍ CHARITY 

ROUDNICE

Biskup Karel Herbst byl přítomen 
19. května na oslavě 10. výročí 
požehnání a uvedení do provo-
zu charitního Domova sv. Josefa 
v Roudnici nad Labem. Na osla-
vě se sešla celá řada příznivců 
charitní práce v Roudnici včetně 
bývalých ředitelek Farní charity. 
Ředitelka Ing. Zdeňka Pětníková 
představila přítomným desetiletou 
práci domova určeného seniorům 
a matkám s dětmi. Blahopřejeme 
pracovníkům Farní charity a přeje-
me jim vše dobré při jejich zásluž-
né práci.



Informujeme vás o aktuálním dění v pražské Charitě
AKTUÁLNĚ 

Z PRAŽSKÉ 
ARCIDIECÉZE


