ARCIDIECÉZNÍ
CHARITA PRAHA
Pomáháte nám pomáhat!
Milí
přátelé,
v první polovině ledna proběhla
Tříkrálová sbírka,
největší sbírková akce v naší zemi.
Je mnoho důvodů k poděkování. Děkuji všem, kteří se s obrovským nasazením věnují koordinaci
a vlastní realizaci sbírky. Uznání

patří farnostem, které své aktivity
pro sbírku obdivuhodně každoročně zvyšují.
Děkuji dárcům. Díky jejich podpoře jsme letos zaznamenali rekordní výtěžek jak v pražské arcidiecézi, tak celorepublikově. Bez
finanční podpory Tříkrálové sbírky
by bylo obtížné udržet provoz některých sociálních služeb. Desetina
výtěžku je věnována také na pomoc do zahraničí.

VÝTĚŽEK LETOŠNÍ TŘÍKRÁLOVÉ
SBÍRKY ZAČÍNÁ POMÁHAT

Foto: Aleš Masner
V pražské arcidiecézi se v tomto
roce podařilo v Tříkrálové sbírce vykoledovat opět rekordní
částku. Celkem 4 222 173 Kč.
Děkujeme všem, kteří se do
sbírky zapojili. Nyní nastává
období, kdy je výtěžek sbírky
rozdělován a předáván na konkrétní záměry, aby mohl pomáhat potřebným.

O využití většiny finančních prostředků (65 %) rozhodují místní
koordinátoři sbírky – farnosti, farní
charity, ale např. i školy. Do sbírky se jich letos zapojilo více než
100. Peníze jsou tak využity přímo
v regionu, kde byly vykoledovány.
„V těchto dnech přijímáme od farností jednotlivé záměry, které posuzujeme z hlediska souladu s celkovým záměrem sbírky,“ říká Pavel
Šimek z Arcidiecézní charity Praha.
Farnosti letos využijí peníze ze
sbírky např. pro rozvoj projektů
domácí péče (služba zdravotních
sester a pečovatelek v domácnostech), pro podporu vybraných
sociálně slabých rodin (peníze
umožní poslat dítě z takové rodiny na ozdravný pobyt nebo mu
zaplatit zájmový kroužek). Dále je
nakupováno vybavení pro sociální
zařízení určená seniorům (stacionáře apod.) nebo jsou např. pořizovány kompenzační pomůcky
pro tělesně postižené.
(Pokračování na str. 2)
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V Bulletinu vás pravidelně informujeme o naší práci v oblasti zahraniční pomoci i sociálních služeb.
V dnešním vydání představujeme
nový seriál Charita očima klientů.
Každý měsíc se budete moci setkat
s konkrétním klientem, jeho příběhem a zkušeností s charitními službami. Věřím, že vás seriál zaujme.
S přáním všeho dobrého
Ing. Jaroslav Němec,
ředitel

NOVÝ SERIÁL:
Charita očima klientů
Čtěte na straně 6.

Charita podpořila
zdraví matek
a novorozenců
v Zambii
Západní provincie v Zambii patří mezi
oblasti s nejvyšší mírou úmrtnosti matek a novorozenců. Díky Arcidiecézní
charitě Praha a projektu financovanému v rámci vládního programu rozvojové spolupráce se situace zlepšuje.
Charita zde intenzivně pracuje od roku
2009. Výsledkem je nový studijní obor
Porodní asistentka ve městě Mongu
a lepší zázemí pro práci místních zdravotníků. Komplexní projekt podpory
zdraví matek a novorozenců byl oficiálně ukončen 11. února, kdy byla do
Všeobecné nemocnice v Mongu dodána
plně vybavená sanitka. Jde o první sanitku v celé Západní provincii.
Více o výsledcích projektu najdete na
straně 4.


(Dokončení ze str. 1)
Tříkrálová sbírka má také v každé diecézi společný záměr, který je podpořen 15 % z celkového
výtěžku. Diecézním záměrem Arcidiecézní charity Praha je letos podpo-

ra pobytových služeb pro
seniory a lidi trpící Alzheimerovou chorobou.
SBÍRKA POMÁHÁ
I V ZAHRANIČÍ
Desetina z výtěžku sbírky je věnována na rozvojo-

vou a humanitární pomoc.
Zahraniční projekty vybírá
společně osm diecézních
charit a Charita ČR. Arcidiecézní charita Praha
plánuje letos podpořit
Českou nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě.

Díky 5 % z výtěžku jsou
podpořeny projekty Charity ČR. Zbývajících 5 %
tvoří režijní náklady sbírky.
Podrobné informace
najdete na www.trikralovasbirka.cz.


JAKÁ BYLA LETOŠNÍ KOLEDA V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI
VÝSLEDEK
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
VYPOVÍDÁ O LIDECH
V NAŠÍ OBLASTI
Jsem přesvědčena
o tom, že výsledek Tříkrálové sbírky ve Vlašimi
a okolí vypovídá o lidech
v naší oblasti. O tom, jaké
preferují hodnoty. Jak si
váží člověka. Jak si berou
za své pomáhat druhým,
kteří se ocitli v tísni nebo
na ně dolehly útrapy stáří či nemoci.
Provoz naší farní charity
je na sbírce velice závislý.
Věřte, že si vaší obětavosti
jako dárců a dobrovolníků, kteří věnovali svůj
volný čas a síly, nesmírně
vážíme. Víme, že bez vás
bychom nezvládli nic.
Letos bylo zapečetěno
63 kasiček. To znamená
63 dospělých a 118 dětí.
A také mnoho času a sil
přípravného týmu v čele
s paní učitelkou Slunečkovou, naší hlavní koordinátorkou.
Daniela Laloučková,
ředitelka
Farní charity Vlašim

Výtěžek sbírky v Benešově činí
104 011 Kč. Benešovská charita je
tak nejúspěšnější mezi dobrovolnými farními charitami.

a
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Foto: Aleš Masner
Farní charita Vlašim dosáhla ze
všech místních koordinátorů
opakovaně nejlepšího výsledku.
Její dobrovolníci vykoledovali
367 096 Kč.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
PŘINESLA LIDEM
POŽEHNÁNÍ
Na Tříkrálové sbírce
je nejdůležitější její poslání: „Neseme vám do
domů požehnání.“ Mezi
lidi vysíláme cca 23 až
25 skupin, pro které jsme
našili královské kostý-

my. Den před touto akcí
prezentujeme sbírku na
benešovském náměstí.
Pečeme trdla, zpíváme
koledy, pozveme dudáka, schólu i farníky ke
zpívání koled. Přijedou
koně s kočárem, které
vozí krále kolem náměstí.
Nechybí malý obchůdek
s našimi výrobky. Celá
tříkrálová akce je zakončena vždy v neděli tříkrálovým koncertem.
Blanka Novotná,
Farní charita Benešov

NA KOLEDĚ OPLATILY
CHARITĚ POMOC,
KTEROU DOSTALY
Do Tříkrálové sbírky se
tradičně zapojilo i Středisko Migrace. Pracovnicím
s koledováním pomáhaly
i dcery naší dlouhodobé
klientky, šestiletá Verunka
a její sestra Diana. Největší úspěch sklízela samozřejmě nejmladší členka
naší skupiny.
Naše spolupráce s rodinou Diany a Veroniky
je tak oboustranná. V minulosti pomohlo naše
Středisko mamince děvčat a nyní pomohly ony
nám. Vážíme si toho, že
lidé, kteří sami nejsou
v ideální situaci, jsou
ochotni pomoci prostřednictvím Tříkrálové
sbírky dalším lidem.
Lucie Rozmanitá,
pracovnice Střediska
Migrace Arcidiecézní
charity Praha

Stavovské divadlo hostilo pátý ročník
Tříkrálového benefičního koncertu
Tříkrálový koncert Arcidiecézní charity Praha podpořila svou
účastí řada významných osobností, mj. předsedkyně Sněmovny
Miroslava Němcová, kardinál
Miloslav Vlk, ministryně kultury Alena Hanáková či ministryně

práce a sociálních věcí Ludmila
Müllerová. Záštitu převzali kardinál
Dominik Duka a apoštolský nuncius Guiseppe Leanza.
Charita zve každoročně na koncert velvyslance zemí, které mají
v České republice své zastoupení.
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Letošního koncertu se zúčastnili
velvyslanci z 28 ambasád.
Výtěžek koncertu bude věnován
na podporu zdraví matek a novorozenců v Indii, Ugandě a Zambii
i na pomoc potřebným rodinám
v naší zemi.


MOZAIKA UDÁLOSTÍ Z ARCIDIECÉZE
I ZE ZAHRANIČNÍCH MISÍ

POSTNÍ ALMUŽNA
– DOBROVOLNÁ
DUCHOVNÍ FORMACE
Postní dobu pro věřící v roce
2013 opět obohatí možnost návratu ke starobylé postní tradici
– almužně. Tato dobrovolná duchovní formace věřících se koná
od roku 2009 z pověření České
biskupské konference. Peníze za
požitky, které si lidé během postu
odřekli, mohou vložit do papírových pokladniček, tzv. postniček.
Tyto prostředky poté církev prostřednictvím Charity použije na
pomoc potřebným.
Arcidiecézní charita Praha vydává kasičky na adrese Londýnská
44, Praha 2 od čtvrtka 7. února
2013 po celou postní dobu. Lze je
zde vyzvednout v 1. patře u paní
Lenky Mikulkové od pondělí do
pátku od 9 do 16 hodin.

VE Z

KR A
TCE

CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA
MÁ NOVÉHO ŘEDITELE
Novým ředitelem Charity ČR je
od 1. února Lukáš Curylo, který je
současně ředitelem Diecézní charity ostravsko-opavské. Ve funkci
vystřídal Oldřicha Haičmana, kterému skončil jeho mandát. Co považuje nový ředitel Charity ČR za
svou prioritu? „V této ekonomicky
nelehké době bude mým nejdůležitějším úkolem zejména zajistit
spolu s ostatními kolegy dostatek
finančních prostředků pro samotnou činnost Charity ČR. A to nejen
u nás, ale i na zahraniční humanitární a rozvojovou pomoc.“

vého domu sv. Terezie pro krizové
přenocování osobám bez přístřeší.
Opatření pomohlo zajistit těmto lidem azyl v době, kdy byly veškeré
kapacity pro poskytování krizového přístřeší v Praze naplněné.

KRIZOVÉ OPATŘENÍ
V AZYLOVÉM DOMĚ
SV. TEREZIE
V mrazivých lednových dnech
otevřela Arcidiecézní charita Praha
přechodně denní centrum Azylo-

CHARITA PŘINÁŠÍ
VZDĚLÁNÍ DO HORSKÝCH
VESNIC JIŽNÍ INDIE
Škola a internát sv. Františka Xaverského je centrem vzdělávání
pro děti a mládež z padesáti horských vesnic v okolí města Kodaikanal. Oblast je tak zaostalá, že by
bez této instituce děti zůstaly i bez
základního vzdělání. Charita podporuje provoz školy a internátu
nejen tím, že zapojila děti do programu Adopce na dálku®, ale také
každoročním finančním příspěvkem ve výši 200 tis. Kč.


Výstava fotografií z Indie potrvá do konce února
V mrazivý zimní večer na začátku
února byl pražský Klub cestovatelů naplněn hřejivou atmosférou
a vůní daleké Indie. U příležitosti
oslav dvacátého výročí programu
Adopce na dálku® se zde konala
vernisáž fotografií z této exotické
země. Organizace výstavy se ujaly studentky Lucie Filová, Blanka
Kňobortová a Vendula Pospíšilová
z katedry politologie a mezinárodních vztahů Západočeské univerzity ve spolupráci s Centrem zahraniční spolupráce Charity Praha.
Součástí vernisáže byla přednáš-

Organizátorky výstavy (zleva) Lucie
Filová, Vendula Pospíšilová a Blanka
Kňobortová
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ka o Adopci na dálku® Kristiny Mezerekové z Charity Praha. Povídání
nabízelo hodně faktických informací, ale i zajímavostí z její praxe
v Indii, Africe a Bělorusku. Dále
bylo pro návštěvníky připraveno
pravé indické občerstvení a ukázky tradičních tanců.
Pokud jste neměli možnost být
jedním z asi padesátky hostů vernisáže, Klub cestovatelů (Masarykovo
nábřeží 22, Praha 1) vám prezentované fotky ve svých prostorách bude nabízet až do konce února. Přejeme příjemný kulturní zážitek. 

CHARITA PODPOŘILA ZDRAVÍ
MATEK A NOVOROZENCŮ V ZAMBII

AK T
ze Z UÁLNĚ
amb
ie

Před třemi a půl lety neexistovalo v zambijské Západní
provincii systematické vzdělávání porodních asistentek. Díky Arcidiecézní charitě Praha,
která zde realizovala vládou
financovaný program rozvojové spolupráce, je situace nyní
jiná. Rádi bychom shrnuli nejdůležitější výsledky projektu:

2009
září

zahájení příprav na otevření
oboru Porodní asistentka v Mongu;
výběr lektorů a instruktorů
prosinec výběr prvních 36 studentů

2010

2011

zahájení výuky a tím
oficiální otevření Školy
pro porodní asistentky
březen vybavení školní knihovny
květen dodávka zdravotnického vybavení
do vesnických zdravotnických
center, kde studenti absolvují praxe
červenec akreditace oboru
říjen
zahájení stavby studentské
ubytovny v Mongu
prosinec závěrečné zkoušky
studentů
prosinec výběr studentů do druhého
ročníku

leden
zahájení druhého ročníku oboru
červenec registrace Školy pro porodní
asistentky při Všeobecné radě
zdravotních sester a její oficiální
zřízení pod Ministerstvem
zdravotnictví Zambie
srpen
školení pro porodníky z vesnických
zdravotnických center
prosinec závěrečné zkoušky studentů
prosinec dodávka zdravotnického vybavení
pro Všeobecnou nemocnici Lewanika
prosinec výběr studentů do třetího ročníku
prosinec dokončena stavba studentské
ubytovny v Mongu

leden

2012
leden
březen

zahájení třetího ročníku oboru
ve škole doplněno výukové
a kancelářské vybavení
duben vybudování nového vodního zdroje
prosinec školení zdravotnického personálu
Všeobecné nemocnice Lewanika
v neodkladné medicíně novorozenců

2013
leden
únor

zahájení čtvrtého ročníku oboru
slavnostní předání plně vybaveného
sanitního vozu do Všeobecné
nemocnice Lewanika


Práci v Zambii ztěžovaly nejvíce
NESPOLEHLIVOST A KORUPCE
Na práci Charity
v Západní provincii jsme se zeptali
PETRA POLÍVKY,
kter ý projekt
v místě realizoval.

Západní provincie je nejméně rozvinutou částí Zambie. Jedním z hlavních problémů je zde nedostatek
kvalifikovaného zdravotnického personálu. Škola pro porodní asistentky tak je skutečně velkým krokem
vpřed. Ročně ji opouští více než
30 vysoce kvalifikovaných asistentek.



Proč se projekt na podpo-

ru mateřského zdraví realizoval právě v Západní provincii
Zambijské republiky?



Jaké mají uplatnění?

Absolventi naší školy jsou rozmisťováni do zdravotnických za4

řízení po celém území Západní
provincie. Jejich úkolem není jen
péče samotná. Nejprve je nutno
přesvědčit budoucí matku, že je
tato péče nutná, a mnohdy ji doslova „vyrvat“ z neodborných rukou.


Byly do projektu zahrnuty
i tradiční porodní báby?

(Pokračování na str. 5)

(Dokončení ze str. 4)
S tradičními porodními asistentkami pracují naši studenti během
třítýdenních praxí v Nalikwandě.
Studenti jim mají za úkol předávat
odborné informace a podpořit tak
jejich práci v komunitách.

setkával nejen se žádostí o přímý
finanční úplatek, ale i např. o příspěvek na telefon, oběd, drink, ale
i jiné, někdy kuriózní příspěvky. To
je věc velmi nepříjemná a značně
mi práci zde, spíše však pocitově,
ztěžuje. Hlavním problémem však
je fatální nespolehlivost. Všechny
dodávky se neúměrně zpožďují.



S jakými problémy jste se při

realizaci projektu nejvíce potýkal?
Zambie se potýká s korupcí v obrovských rozměrech. Běžně jsem se



Jak projekty realizované

Charitou Praha ovlivní péči
o matky a novorozence do budoucna?

Zde je odpověď velmi prostá.
Velmi. Naši absolventi zajišťují
kromě péče i další odborné vzdělávání nižšího zdravotnického
personálu ve venkovských zdravotnických zařízeních. Počet matek, které tuto péči vyhledají, se
v návaznosti na počet porodních
asistentek zásadně zvyšuje. Výsledek je zřejmý. Kvalitní zdravotní péče se stává dostupnější
a mateřská a dětská nemocnost
a úmrtnost se snižuje.


CHUDÍ LIDÉ MĚ NAUČILI, CO JE V ŽIVOTĚ PODSTATNÉ
Sestra IVY FERNANDES z řádu Uršulínek
– Františkánek se může pochlubit dvacetiletou praxí ve svém
oboru. Věnuje se pomoci chudým a potřebným. S Charitou
Praha spolupracuje od
roku 2007. Díky podpoře z Česka pomáhá
konkrétním dětem ve
vzdělávání a systematicky se věnuje zkvalitňování výuky na
školách.


Jaká byla vaše cesta

k sociální práci?
M ě l a
jsem štěstí, že jsem
mohla
studovat.
Ve studiu
i své diplomové práci jsem se
zaměřila na oblast sociálního rozvoje. Prostřednictvím řádu jsem se pak
dostala do praxe – a nejlepší vzdělání mi přinesla
právě práce a život sám.
Od chudých lidí jsem se
naučila, co je pro život
podstatné. Umět milovat,
vést jednoduchý a spokojený život, rozdávat li-

ROZ

HOV

OR

Sestra Ivy a slavnostní zapálení svíčky při otevření počítačové učebny v Jayapuře
dem kolem sebe radost.
Nejvíc mě naplňuje práce
s dětmi. Udržují mě v psychické kondici, dodávají
mi elán svým smíchem
a přirozeností, já se jim to
snažím oplácet a vylepšovat jejich svět. Například
i prostřednictvím projektů, které realizuji ve spolupráci s Charitou Praha.

Na jakém projektu

aktuálně pracujete?
Momentálně se moje
pozornost nejvíce soustřeďuje na vesnici Jayapura v jižní Indii. Společně
s pražskou Charitou jsme
se na zdejší škole rozhodli zavést výuku počítačů

a angličtiny a vylepšit
podmínky na internátu,
kde bydlí žáci z odlehlých
vesnic. S tímto typem projektů mám dobré zkušenosti. Angličtina i znalost
techniky výrazně zvyšují
šance dětí na uplatnění
se v budoucím zaměstnání. Ubytovací kapacity
zas usnadňují přístup ke
vzdělání dětem ze vzdálených oblastí, které školu
jinak kvůli nedostupnosti
často zanedbávají a svou
školní docházku předčasně ukončují.


S jakým ohlasem se
tento projekt setkal
u dětí?
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Děti mají samozřejmě
z počítačů obrovskou radost, jsou nadšené. Hlavně ty starší se chovají
velmi aktivně. Nemohly
se dočkat, kdy už budou počítače dovezeny.
Pomáhaly je nosit a zapojovat. Jestli je časem
neomrzí, když vzrušení
opadne a bude se potřeba učit, to se uvidí. Ze
zkušeností z předchozích projektů v Hirebile
a Shanthipuře však mohu soudit, že počítače
i angličtina děti prostě
baví. Vždy, když některou z těch škol po čase
navštívím, žáci se snaží
se mnou mluvit anglicky.
Podle vyjádření učitelů
u počítačů a anglických
knížek tráví spoustu volného času.


Co na tyto novinky

říkají jejich rodiče?
Nechají se od dětí lehce nakazit nadšením.
I díky našim sociálním
pracovníkům a rodičovským schůzkám, které
organizujeme, si uvědomují význam vzdělání.
Jsou velmi vděční, že jejich děti mají příležitost
se rozvíjet.


RITA TŮ
CHA KLIEN
MA
OČI

Člověk si nikdy neuvědomí, co to je DOMOV,
dokud ho NEZTRATÍ

V novém seriálu bychom vám rádi zprostředkovali pohled na
Charitu z jiného úhlu
pohledu než obvykle. Poznáte jednotlivé
sociální služby Arcidiecézní charity Praha
očima jejích klientů.
V prvním díle nového seriálu navštívíme
Azylový dům sv. Terezie v pražském Karlíně, kde se setkáme
s panem JOSEFEM. Položili jsme mu několik
otázek a děkujeme za
otevřenost, se kterou
na ně odpovídá.


Co vás přivedlo do
Azylového domu sv.
Terezie?

Pocházím z malé obce nedaleko Plzně, kde
jsem měl i zázemí a rodinu. Azylový dům jsem
využíval od roku 2005
jako levné přenocování, když jsem pracoval
brigádně v Praze jako
zedník či prováděl malířské práce. V roce 2010
jsem se dostal na ulici
a začal využívat služeb
Azylového domu v plné
šíři.


Pokud se mohu ze-

ptat, jak jste se dostal
na ulici?
Žil jsem 23 let s jednou ženskou, pomáhal
jsem jí vychovávat dvě
děti. Dával jsem jim naprosto vše, co jsem měl.

mov už neměl. Pak jsem
odešel do Prahy, kde
jsem žil rok pod mostem. Chodím na brigády
a snažím se sehnat práci
na hlavní pracovní poměr, v čemž mi pomáhají
i pracovníci Azylového
domu.


Můžete být konkrét-

nější? V čem vám Azylový dům pomohl?

Žil jsem pro rodinu. Když
mne začala žádat, abych
přepsal veškerý majetek
na dceru, odolával jsem.
Pak jsem podlehl. Ta chyba byla v tom, že jsem
nenechal zapsat věcné
břemeno. Jednoho dne
jsem se vrátil a nevlastní dcera mi vystrčila
kufr a řekla, že mi tam již
nic nepatří, a zabouchla dveře. Tak jsem přišel
o patrový barák, auto
a zahradu...



To musela být rána.
Co jste dělal pak?

To byla krutá sprcha.
Rodina je a byla pro mne
vždy prioritní, největší
hodnota v životě. Myslím, že to by měli být lidé,
na které je spoleh v nejhorších chvílích. U mne
to bylo bohužel naopak.
Praskly mi vředy, byl jsem
na operaci a po návratu
domů jsem vlastně do-

Můžu zde přespat, když
jsou venku mrazy. Mám
možnost teplého jídla
a místnost, kde si mohu
v klidu pokecat s ostatními. Velká pomoc je i to,
že si mohu zavolat kvůli
práci, poslat e-mail. Díky
poradně, kde mi pomohli vyplnit žádosti na Úřad
práce a kde jsem dostal
charitní jízdenku, jsem
se mohl registrovat na
Úřadě a zažádat o dávky.
Nyní mám aspoň nějaký
příjem jistý. Dříve jsem
lítal a sbíral papír, abych
měl na přespání a na jídlo.
 Pane Josefe, jaké

jsou nyní vaše plány?
Na co se těšíte?
AZYLOVÝ DŮM SV. TEREZIE (Pernerova 20, Praha 8 – Karlín) poskytuje lidem bez přístřeší krátkodobý azyl v noclehárnách i dlouhodobé ubytování
s maximální délkou pobytu půl roku. Nízkoprahové
denní centrum nabízí teplou polévku, pečivo a čaj,
dále možnost vysprchovat se, vyprat si nebo získat
oblečení z charitního šatníku. Sociální pracovníci
poskytují klientům sociální poradenství a podporují
je v nalezení východiska ze složité životní situace.

Těším se na komerční
ubytovnu. Že budu opět
ve svém. Mít svůj klid
a pohodu. Mít čas sám
pro sebe a možná najdu
i práci na plný úvazek.
Víte, člověk si nikdy neuvědomí, co to je DOMOV,
dokud ho neztratí.
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