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Milí 
přátelé, 

dnešní úvodník je 
trochu netradiční. 

Je věnován dvěma osobám, jejichž 
tváře na tomto místě zpravidla ví-
dáte – řediteli Jaroslavu Němco-
vi a metodičce sociálních služeb 
Evě Hradečné. Tento měsíc totiž 

uplynulo přesně 15 let od chvíle, kdy 
spojili svůj profesní (i osobní) život 
s Arcidiecézní charitou Praha. 

Chtěl bych jim poděkovat, proto-
že svým úsilím vtiskávají konkrétní 
podobu charitní práci: byli to oni, 
kdo přivedli Arcidiecézní charitu 
Praha mezi respektované organi-
zace pracující na vysoké profesio-
nální úrovni a současně udržující 
kontakty – spíše přátelské a osobní 

než jen strojeně profesní – s mnoha 
biskupy Indie, Ugandy i Běloruska. 
Charita je tvář církve obrácená ke 
světu: musíme říci, že ta pražská 
má cosi z tváře Jaroslava i Evy, 
kteří dávají Charitním službám 
a projektům směr. Proto jim pře-
ji hodně sil, moudrosti, trpělivosti 
a Božího požehnání do další práce. 

P. Dr. Vojtěch Eliáš, prezident 
Arcidiecézní charity Praha

Číslo 8
15. srpna 2012

Charita zahájila 
stavbu pekárny v Zambii. 

Čtěte na straně 2. 

POZVÁNKA 
NA KONCERT

Velvyslanec Indické republiky
J. E. Shri Venkatesan Ashok 
a Arcidiecézní charita Praha

vás zvou na 
SLAVNOSTNÍ KONCERT 

u příležitosti 
150 let narození 

indického nositele 
Nobelovy ceny za literaturu 

Rabíndranátha Thákura. 

6. října 2012, v 18.30 hod.
Betlémská kaple, Praha

Program připravila 
Komorní fi lharmonie 

Pardubice a Pražští pěvci. 
Diriguje 

Debashish Chaudhuri (Indie). 

 

Prázdniny, slunce, koupání, ka-
marádi, tábory – to vše v před-
stavách dětí patří k  létu. Ne 
všechny si to však mohou dovo-
lit, a  proto letos Charita Praha 
zorganizovala letní tábor také 
pro běloruské děti ze sociálně 
slabých rodin. 

„Snažili jsme se dát dětem dosta-
tečný prostor pro jejich kreativitu, 
vymyslet pro ně zajímavý a rozma-
nitý program. Zároveň jsme nasta-

LETNÍ TÁBOR V BĚLORUSKU: 
10 bezstarostných dní pro 40 dětí 

vili pevný řád,“ říká vychovatelka 
a organizátorka Anastasie z Viteb-
ska. Běloruský tábor se od toho 
českého v mnoha věcech liší. Děti 
nespí ve stanech a netouží po „bo-
jových podmínkách“, které často 
dobře znají z domova. „Bydleli jsme 
v centru, kde se během roku konají 
duchovní cvičení. Vychovatelé pro 
nás připravili mnoho sportovních 
a  vědomostních klání, ve  kterých 
nikdo neprohrál a  vítězilo přátel-
ství. Na místním školním hřišti jsme 
soutěžili ve volejbale a fotbale, lezli 
po průlezkách a také jsme hráli na-
ši oblíbenou hru ,nožky‘ “, popisuje 
život na táboře Renata z Grodna. 

PODVEČERNÍ DOVÁDĚNÍ 
I TICHÉ PODĚKOVÁNÍ

„S  dětmi jsme zpívali písničky, 
byli jsme se projet na parníku po 
Augustovském kanále a  navštívili 
jsme také grodenskou ZOO,“ vyprá-
ví Anastasie. Každodenní večerní 

(Pokračování na str. 2)
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V  charitním Domě Gloria na 
Barrandově se odehrálo lout-
kové představení. Tématem 
byla tři biblická podobenství. 
Ta byla pojata moderně, přesto 
však, nebo možná právě proto, 
předala srozumitelně svá po-
selství posluchačům jak z Azy-
lového domu, tak z Domova se 
zvláštním režimem.

Jídelna Domu Gloria se bě-
hem jednoho červencového do-
poledne proměnila na hlediště 
a  malé, ale půvabné jeviště. Dě-
ti z  Azylového domu nakukovaly 
nedočkavě do místnosti. Kočovné 
loutkové divadlo amerických di-
vadelníků zde chystalo svou hru 

Blahoslavení jsou chudí. Jednalo se 
o zpracování třech biblických po-
dobenství.

Charita Praha zahájila výstav-
bu první pekárny a  pekař-
ství v  zambijské Mpanshye. 
V  červnu byl položen základ-
ní kámen a  stavba pokračuje 
podle plánu. Mpanshya již ne-
bude závislá na dovozu pečiva 
ze 140 kilometrů vzdáleného 
města Chongwe, či dokonce 
ze 196 kilometrů vzdáleného 
hlavního města Lusaky.

Zambie je zemí, která se po-
týká s  vysokou mírou chudoby 
a  nezaměstnanosti. Pekárna dá 
lidem pracovní příležitosti. „Než 
dokončíme zázemí pro pekárnu, 

vyšleme na vyučení vybraného 
kandidáta z  místní komunity do 
zavedené pekárny v  Lusace,“ ří-
ká Aleš Vacek, pracovník Charity 
Praha v Zambii. Výhledově počítá 
Charita se dvěma pekaři pracující-
mi na směny. Pracovní místa bu-
dou rozšiřována postupně s  tím, 
jak poroste množství produkce 
a sortiment.

OD CHUDOBY PŘES ČERSTVÉ 
PEČIVO K ROZVOJI

Místní koordinátor projektu Mar-
tin Moyo doplňuje: „Pekárna přine-
se místním lidem nejen každoden-
ní nabídku čerstvého pečiva, ale 
zároveň posílí podnikavého ducha 
v  komunitě. Bude totiž příkladem 
pro ostatní. Přinese práci dodavate-
lům, jako jsou prodejci palivového 
dříví či mouky.“ Navíc výnosy z pro-
deje chleba, koláčků a buchet bude 
Charita zčásti ukládat do revolvin-
gového fondu, jehož prostřednic-
tvím poskytne podporu 200 dětem 
z oblasti Mpanshya zapojeným do 
programu Adopce na dálku®.  

Chléb, který pomáhá: 
CHARITA STAVÍ PEKÁRNU V ZAMBII

AKTUÁLNĚ 

ze Zambie

Na představení se přišli 
podívat maminky z Azylo-

vého domu se svými dětmi, 
klienti Domova se zvláštním 

režimem i  pracovníci obou 
těchto zařízení. Děti se při před-
stavení bavily písničkami a obdi-
vovaly kouzlo starých loutek.

Po skončení hry si mohli diváci 
zblízka prohlédnout loutky, vy-
zkoušet si hru na pilu nebo si jen 
tak popovídat s  divadelníkem. 
Dozvěděli se například, že loutky 
se v  jejich rodině dědí z  genera-
ce na generaci a  každý z  majite-
lů s nimi vždy hrál pro veřejnost. 
Krásná rodinná tradice, která při-
náší radost.



AKTUÁLNĚ 
z Azylového 

domu Gloria

KOČOVNÉ LOUTKOVÉ DIVADLO PŘINESLO RADOST 
(NEJEN) DĚTEM Z AZYLOVÉHO DOMU

program ve společenské míst-
nosti byl plný scének a soutě-
ží, děti volily také Miss a Mistra 
tábora. Po večerním progra-
mu následovala všemi netrpě-
livě očekávaná diskotéka.“

Úderem desáté se však 
všichni tanečníci sešli k večer-
nímu poděkování za celý den. 
V  záři svíčky, která po kruhu 
kolovala z dlaní do dlaní dětí 
i  vychovatelů, si všichni spo-
lečně v  duchu uvědomili, že 
„není potřeba nic říkat, stačí 
spočinout v  Bohu a  cítit se 
bezpečně.“ S těmito několika 
tichými slovy se každý večer 
táborníci rozloučili, aby mohli 
načerpat síly na další zábavou 
a radostí naplněný den.  

(Dokončení ze str. 1)
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VE ZKRATCEMOZAIKA UDÁLOSTÍ Z ARCIDIECÉZE 
I ZE ZAHRANIČNÍCH MISÍ

VE ZKRATCE

NA PRÁZDNINY DO ČESKA 
PŘIJELY DĚTI Z BĚLORUSKA

Na pozvání Arcidiecézní charity 
Praha dnes přijelo do České re-
publiky 34 dětí z  Běloruska. Děti 
jsou podporované v  programu 
Adopce na dálku®. Některé prožily 
týden v  rodinách českých dárců, 
pro část dětí připravila Charita Pra-
ha společný program, v němž ne-
chyběla návštěva Pražského hra-
du, Konopiště, Svaté Hory, ZOO, 
akvaparku a dalších. 

PODĚKOVÁNÍ PRAŽSKÉ ZOO
Maminky a děti z Azylového do-

mu Gloria si dlouhou dobu přály 

společný výlet. Shodly se na ZOO, 
ale věděly, že si ji dovolit nemo-
hou. 

Pracovníci Azylového domu 
požádali ZOO, aby vyšla vstříc vý-
ší vstupného. A podařilo se. Výlet 
do pražské ZOO jsme podnikli 
25. července. 

Děti byly nadšené. Děkuje-
me pracovníkům ZOO za vstříc-
nost! 

Rozsáhlou rekonstrukcí prošla 
Nemocnice sv. Ignáce v  indic-
kém Honavaru. Slavnostní ote-
vření proběhne 12. září. Nemoc-
nici provozuje kongregace sester 
Královny apoštolů (SRA). Předá-
váme čtenářům Bulletinu aktu-
ální zprávu matky představené 
Marie Goretti:

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NEMOCNICE SV. IGNÁCE A OSOBNÍ VZKAZ SESTRY MARIE GORETTI

„Charita Praha byla pro nás velkou 

podporou v tomto projektu. Za vaši pomoc 

s vděčností děkujeme. Na konci září končí 

období mého působení v pozici matky 

představené naší kongregace. Je to pro 

mě hektické období, kdy předávám svůj 

úřad. Myslím na vás v modlitbách.“ 

GENERÁLNÍ ÚKLID 
V AZYLOVÉM DOMĚ 
SV. TEREZIE

Do letošního generálního úklidu, 
který probíhá pravidelně v  letním 
období v Azylovém domě sv. Tere-
zie, se ochotně zapojili i klienti. Po-
máhali s  vyklízením, mytím a  de-
zinfekcí nocleháren, malováním 
ubytoven, kanceláří a  společných 
prostor. Došlo i  na nutné údrž-
bářské práce na budově a  očistu 
a údržbu fasády. 

V UGANDĚ PŘESVĚDČUJEME 
O DŮLEŽITOSTI VZDĚLÁVÁNÍ

Pro děti podporované v  pro-
gramu Adopce na dálku® a  jejich 
rodiče jsme v  Ugandě uspořáda-
li osvětová setkání o  důležitosti 
vzdělávání. Cenná byla spolupráce 
s  učiteli Technického institutu sv. 
Karla Lwangy v  Malongwe, kteří 
předali praktické informace, jak 
postupovat při volbě povolání, 
v  jakých oborech se děti mohou 
vyučit apod. 

 

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY 
– PŘEKLADATELE

Centrum zahraniční spoluprá-
ce hledá dobrovolníky – překla-
datele do/z  anglického, ruského 
a francouzského jazyka. 

Dobrovolníci mohou pracovat 
z  domova, komunikace probíhá 
přes e-mail. 

Kontakt: dobrovolnictvi@praha.
charita.cz. 

PŘIJMEME VEDOUCÍ 
PROJEKTOVÉ SEKCE

Centrum zahraniční spolupráce 
hledá pracovníka/pracovnici na 
pozici vedoucí Projektové sekce, 
která se zabývá koordinací zahra-

ničních projektů. Více informací 
najdete na http://praha.charita.
cz/volna-mista. 

NABÍDKA PRONÁJMU BYTU
Charita Praha pronajme byt 1+1 

v Praze. Více na www.praha.chari-
ta.cz nebo na tel.: 222 512 401.
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Přijímací středisko Praha-Ruzy-
ně je zařízení Správy uprchlických 
zařízení Ministerstva vnitra. Na-
chází se v  tranzitním prostoru le-
tiště v příletové hale Terminálu 2. 
„Jedná se o střežený prostor, proto 
musíme absolvovat bezpečnostní 
školení a  mít povolení ke vstupu 
od Úřadu civilního letectví a Sprá-
vy uprchlických zařízení,“ vysvětlu-
je Světlana Porche, ředitelka Stře-
diska Migrace.

SOCIÁLNÍ A PRÁVNÍ 
PORADENSTVÍ

Žadatelé o azyl jsou zde ubyto-
vaní po dobu nutnou k provedení 
základních vstupních procedur, ja-
ko je vstupní pohovor, sociální šet-
ření a zdravotní prohlídka. Zařízení 
nemohou klienti až do rozhodnutí 
o povolení vstupu na území opus-
tit. „Maximálně zde mohou strávit 
120 dní,“ upřesňuje Světlana. 

Charita poskytuje žadatelům 
sociální a  právní poradenství. 
„Informujeme klienty o  azylové 
proceduře, o  jejich právech a po-
vinnostech, ale i  o  tom, na co si 

SKRYTÁ MÍSTA LETIŠTĚ PRAHA-RUZYNĚ

dávat po vstupu na území pozor,“ 
popisuje Světlana a pokračuje: „Va-
rujeme klienty před riziky využívá-
ní klientského systému a  služeb 
převaděčů. Těm, kteří byli během 
cesty do ČR nebo v zemi původu 
vystaveni nějaké formě násilí či ná-
tlaku, věnujeme zvýšenou péči.“ 

POMOC DÍKY 
HUMANITÁRNÍMU SKLADU

Dvakrát týdně zprostředkovává 
Charita nákup hygienických po-
třeb, léků, ale třeba i  telefonních 
karet. Cizinci často nemají do na-
šich klimatických podmínek vhod-
né oblečení. Charita má k dispozi-
ci humanitární sklad šatstva, díky 
kterému je schopna oblečení bez-
platně zajistit.

ZNÁT ABECEDU DÍKY PEXESU
V Přijímacím středisku organizu-

je Středisko Migrace také volnoča-
sové aktivity. Při společenských či 
sportovních hrách se cizinci blíže 
seznámí s  českými reáliemi. Svět-
lana popisuje: „Dobrou zkušenost 
máme s pexesem. Žadatelé se ne-
jen odreagují, ale protože použí-
váme pexeso, kde jsou jednotlivá 
písmena, naučí se nenásilnou for-
mou českou abecedu.“ 

Práce pražské Charity v  Přijíma-
cím středisku dává žadatelům 
o  azyl potřebnou podporu a  to-
to jejich nelehké období zároveň 
zpříjemňuje. Připravuje je na obě 
varianty: vstup na české území 
nebo neúspěch a  návrat domů. 
„Všechny naše aktivity a služby by 
nemohly fungovat bez skvělé spo-
lupráce s  pracovníky Přijímacího 
střediska Praha-Ruzyně, za což  jim 
patří náš velký dík,“ končí vyprávě-
ní Světlana.  

Svou dvouměsíční studentskou 
praxi jsem absolvovala v Arcidiecéz-
ní charitě Praha. Činnost Charity je 
totiž nejbližší tomu, co bych v  bu-
doucnu chtěla dělat. Hodně jsem 
se naučila v  každém středisku, kde 
jsem pracovala. Gloria pro mě by-
la asi nejzajímavější. Toto zařízení 
ovlivnilo moje rozhodnutí pracovat 
nejen s ohroženou mládeží, ale také 
s lidmi, s nimiž bylo obchodováno. 
Za užitečnou považuji také dobu 

strávenou s chlapci a rodiči z Libye, 
kteří jsou zde v programu MEDEVAC. 

Můj pobyt v České republice je pro 
mě nezapomenutelný. Získala jsem 
mnoho zkušeností, které mi pomoh-
ly v  konečném rozhodnutí, co chci 
po zbytek života dělat. Kromě práce 
budu vzpomínat na všechny lidi, se 
kterými jsem se setkala, a  doufám, 
že se sem vrátím a znovu se uvidíme. 

Tessa McConnell, Indiana, USA  


Z USA DO PRAŽSKÉ CHARITY 
pro pracovní a životní zkušenosti  

Letiště Praha-Ruzyně si většina lidí spojuje s cestováním na do-
volenou, případně se nám vybaví diskuse kolem jeho plánova-
ného přejmenování, k  němuž má letos dojít. Pro pracovníky 
Charity Praha představuje Letiště Praha-Ruzyně místo, kde v Při-
jímacím středisku přebývají migranti z různých zemí světa. Požá-
dali o mezinárodní ochranu a Charita jim pomáhá v období, kdy 
čekají na rozhodnutí o přijetí či zamítnutí jejich žádosti. 

Zleva: Pavlína Jilečková, Světlana 
Porche, Tessa, Lucie Kučerová.
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Média po celém světě 
informovala o dvou čer-
vencových výpadcích 
elektrického proudu, 
které postihly Indii. Bez 
elektřiny se ocitlo 370 
a 600 milionů lidí. Výpa-
dek paralyzoval život ve 
městech, vyřadil z pro-
vozu řízení dopravy, vo-
dárny, čističky odpad-
ních vod či nemocnice. 

Indie se potýká dlou-
hodobě s  energetickým 

deficitem. Na co však 
média neupozorňují, je 
veliká nerovnoměrnost 
v  distribuci energií. Při-
bližně 600 milionů Indů 
žije trvale bez přístupu 
nejen k  elektrickému 
proudu, ale i zdravotnic-
tví, kvalitnímu školství 
a  šancím na lepší bu-
doucnost. Jak je možné, 
že o  jejich osudy se mé-
dia a  světová veřejnost 
nezajímají? 

 

S e r i á l 
P r o f e s e 
v  Chari-
tě před-
s t a v u -
je další 
z profesí, 
bez kte-

ré by nemohly některé 
sociální služby dobře 
zastávat svou úlohu. 
Zejména v  charitních 
poradnách působí 
vedle sociálních pra-
covníků také právníci. 
O krátký rozhovor jsme 
požádali JUDr. Bedřiš-
ku Kopoldovou z  Po-
radny pro lidi v tísni. 

 Co je náplní vaší 
práce? 

Poskytuji poradenství 
klientům, kteří se ocitli 
v nepříznivé sociální situ-
aci a neví si rady, jak ji sa-
mi řešit. Jedná se zejmé-
na o pomoc spojenou 
se sepsáním dokumen-
tů právního charakteru, 
například opravné pro-
středky proti soudnímu 
rozhodnutí nebo roz-
hodnutí správního řízení, 
dále pak žádosti různo-
rodého charakteru, tedy 
například o byt, o od-

puštění sankcí v případě 
exekuce a podobně. 

 Vzpomenete si na 
nějakou konkrétní si-
tuaci klienta, kterou 
se podařilo díky vaší 
pomoci zdárně vyře-
šit? 

Případy, u kterých mo-
hu objektivně zhodnotit, 
že byly z  pohledu klien-
ta úspěšně dovedeny 
do konce, jsou vesměs 
případy týkající se majet-
kového vyrovnání, insol-
ventního řízení, exekuce 
a bytového práva. 

 Co vás na vaší práci 
nejvíc uspokojuje?

Práce právničky v  or-
ganizaci jako je Charita 
je pro mě velice potěšu-
jící. Ráda bych podotkla, 
že je to ponejvíc radost 
z dobře odvedené práce, 
kdy mohu objektivně ří-
ci, že má odbornost byla 
skutečně někomu jiné-
mu ku prospěchu. Mám 
také radost z dobré spo-
lupráce se svými kolegy 
z Poradny pro lidi v  tísni 
a z dalších charitních za-
řízení.  

PRÁVNÍK – odbornost ve službách potřebných
SERIÁL: 

Profese v Charitě 

600 MILIÓNŮ INDŮ BEZ ELEKTRICKÉHO PROUDU

Foto: Profi media.cz na Technet.cz 

JAK SE ŽIJE V NEBBI
Jak vypadá práce a život našich dobrovolníků 
v  Ugandě? Přečtěte si zápisky dobrovolnice 
Martiny Voháňkové, která se na pět měsíců od-
stěhovala na severozápad Ugandy do městeč-
ka s názvem Nebbi. 

Martina zapisuje své zkušenosti a zážitky pravidel-
ně na blog: 

http://matyinuganda.blog.cz/ 




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, poradna@praha.charita.cz 
(sociální služby v pražské arcidiecézi); www.praha.charita.cz. Texty jsou redakčně upraveny. Vychází 12x ročně.
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Pravidelně na 
t o m t o  m í s t ě 
představujeme 
charitní služby, 
projekty a  osob-
nosti, o  jejichž 
práci veřejnost 
mnoho neví. Je-

jich služby jsou však nepostra-
datelné. Naši pozornost tento-
krát zaměříme do pražských 
Stodůlek. O rozhovor jsme po-
žádali paní ředitelku tamní far-
ní Charity KRISTÝNU VYSKOČI-
LOVOU. 

 Jak dlouho Farní charita Pra-
ha Stodůlky funguje a  na ja-
kém území pomáhá?

Farní charita Praha Stodůlky by-
la oficiálně registrována v  roce 
1996, ale již předtím neofi ciálně 
fungovala skupina farníků, kte-
rým byla pomoc ostatním blíz-
ká. Naše Charita pracuje na úze-
mí farnosti u  sv. Jakuba Staršího 
v Praze 13 Stodůlkách. Ta zahrnu-
je zejména oblast Stodůlek, No-
vých Butovic, Velké Ohrady a  Lu-
žin.

 Prioritou vaší farní Charity 
je domácí ošetřovatelská služ-
ba. Co tato služba nabízí a ko-
lika klientům pomáhá? 

Domácí ošetřovatelská služba 
nabízí odborné zdravotní výko-
ny v  domácím prostředí klienta. 
Klient tak nemusí navštívit lékaře 
a nebo pobývat v nemocnici. Díky 
naší službě ale může zůstat v pro-
středí domova, ideálně se svými 
blízkými. To zpravidla zásadně po-
zitivně ovlivňuje psychický stav kli-
enta a následně i jeho stav fyzický, 
nemluvě o  fi nanční úspoře státu. 
V  současnosti pečujeme zhruba 
o 90 klientů. 

 Jak probíhá běžný pracov-

ní den charitní zdravotní ses-
try?

Práce začíná kolem 7. hodiny 
ranní. Průběh pracovního dne se 
odvíjí vždy od aktuálních potřeb 
klientů. Každá sestra ošetří den-
ně 8–10 pacientů. Zároveň vede 
zdravotní dokumentaci, konzultu-
je průběh péče s ošetřujícím léka-
řem klienta a s ostatním personá-
lem charitní ošetřovatelské služby. 
Úkolem sestry je i  komunikace 
s rodinou pacienta a také edukace 
rodiny. 

 Čemu se dále vaše farní Cha-
rita věnuje? 

Provozujeme 2 šatníky, které 
jsou v  okolí jedinou službou své-
ho druhu, a  proto jsou hojně vy-
užívány. Pořádáme také 2x ročně 
setkání pro nemocné a  seniory 
Prahy 13. Do budoucna bychom 
se rádi intenzivněji věnovali pali-

ativní domácí péči. Během podzi-
mu chceme zavést navštěvování 
nemocných dobrovolníky.

 Co považujete jako ředitelka 
v práci Charity za nejdůležitěj-
ší?

Nejdůležitější je podle mého 
názoru samotný princip fungo-
vání Charity. Nejedná se o  běž-
nou neziskovou organizaci. Naší 
motivací pro pomoc druhým je 
Někdo, nikoli něco. Farní Charita 
má realizovat charitativní poslání 
farnosti, má vycházet ze srdce far-
níků. Má to být „naše farní charita,“ 
nikoli „nějaká farní charita“. Odlišná 
motivace k pomoci ovšem nesmí 
v žádném případě snižovat kvalitu 
poskytovaných služeb, ba naopak. 
A tak skloubení jedinečnosti Cha-
rity a  zároveň její profesionality 
považuji za nejdůležitější, zároveň 
ale i nejtěžší.


Představujeme 
Farní charitu 

Praha Stodůlky

POMOC FARNÍ CHARITY VYCHÁZÍ ZE SRDCÍ FARNÍKŮ


