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Milí přátelé, 
otevíráte nové 

vydání Bulletinu 
Arcidiecézní charity 
Praha s  novinkami 
z uplynulých týdnů. 
Duben je bohatý na 
nové události. Farní 

charita Beroun otevírá charitativní 
obchod, jmenovací dekrety převza-

li noví ředitelé farních Charit, děti 
z  azylových domů prožily několik 
výjimečných akcí. Podrobnosti spo-
lu s  dalšími novinkami se dočtete 
na následujících řádkách. Pokra-
čují také dva seriály, se  kterými se 
tento rok na stránkách Bulletinu 
pravidelně setkáváte. Seriál Chari-
ta očima klientů navštíví tentokrát 
Středisko Migrace, u  příležitosti 
20. výročí Adopce na dálku® jsme 

připravili anketu se zástupci tří 
partnerských organizací. 

Rád bych této příležitosti využil 
a  poděkoval všem dárcům a  pří-
znivcům Charity za jejich podpo-
ru. Umožňuje nám rozvíjet služby 
a  projekty pomoci pro potřebné, 
ať v  rámci naší arcidiecéze, nebo 
v partnerských diecézích v zahraničí.

Ing. Jaroslav Němec
ředitel  

Číslo 4
15. dubna 2013

FARNÍ CHARITA BEROUN 
otevírá benefi ční obchod

Občanům Hořovic na Berounsku se otevírá 
možnost pořídit oblečení a domácí potřeby 
z druhé ruky a zároveň tím podpořit činnost 

Charity. Charitativní obchod „Charity šop 
sv. Františka“ zahajuje svůj provoz 15. dubna 

na adrese Nerudova 113, Hořovice. 

Obchod můžete podpořit i darováním věcí. 
Na webu 

http://beroun.charita.cz/charity-sop
se dozvíte jak a najdete 

zde i více informací o projektu.

Anketu s pracovníky 
Adopce na dálku v Indii, 
Ugandě a Kongu 

Čtěte na str. 4.

Matky, které vyhledávají pomoc 
Charity, zažily často narušené ro-
dinné vztahy a  ve svém dětství 
nedostaly od svých rodičů dosta-
tek pozornosti a  lásky. Samy pak 
nemohou zvládat výchovu svých 
dětí, neumí jim naslouchat a  vě-
novat svůj čas. Projekt na podporu 
rodičovských kompetencí pomá-
há maminkám z azylových domů 
tyto problémy překonat. 

Socioterapeutka Pavla Němcová, 
jejíž úloha v projektu spočívá v ak-
tivizaci klientů, popisuje: „Zpočát-
ku je velmi důležité navázat s ma-
minkami vztah, získat jejich důvěru 
a  podpořit zájem o  společnou 

CHARITA POMÁHÁ 
RODIČŮM ZVLÁDAT VÝCHOVU DĚTÍ
Projekt na podporu rodičovských kompetencí osamělých matek 
v  azylových domech pokračuje i  v  letošním roce. Zaměřuje se 
na širší cílovou skupinu a také jeho obsah je na základě velkého 
zájmu maminek rozšířen. Arcidiecézní charitu Praha v této čin-
nosti podpořilo již druhým rokem Ministerstvo práce a sociálních 
věcí.

(Pokračování na str. 2)
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V  kapli Arcibiskupství pražské-
ho převzali z  rukou prezidenta 
Arcidiecézní charity Praha P. Eli-
áše 4 noví ředitelé farních Charit 
v  pražské arcidiecézi své jme-
novací dekrety. Jedná se o  farní 
Charitu Kladno a  3 pražské cha-

rity: Kobylisy, Černý Most a Řepy. 
Všechny tyto charity působí v  ži-
vých farnostech a  v  lokalitách, 
kde bydlí mnoho lidí. Mají tak 
příležitost ve svém okolí rozvíjet 
autentickou pomoc potřebným, 
založenou na principech křesťan-

ské lásky a  sociálního učení cír-
kve. 

Přejeme novým ředitelům, aby 
se jim tato mnohdy nelehká práce 
dařila a  farní Charity, kde budou 
pracovat, aby byly místem naděje 
a radosti. 

práci ve prospěch ro-
diny. Věnuji se jim jak 
formou společných 
přednášek a  sezení, 
tak individuálně. Za-

měřuji se na oblast zdravotní péče, 
stanovení režimu dne dětí, výživy, 
všestranného rozvoje osobnosti 
dítěte, podpory sebedůvěry a vý-
chovných problémů.“ 

VÍCE INDIVIDUÁLNÍ 
SOCIOTERAPIE NA 
PŘÁNÍ MAMINEK

V  letošním roce prošel projekt 
některými změnami, které umožní 
podpořit i matky, jež nejsou klient-
kami azylových domů. Pracovat 
na zlepšení vztahů a komunikace 

(Dokončení ze str. 1)

JMENOVÁNI 4 NOVÍ ŘEDITELÉ FARNÍCH CHARIT

Zleva: Kateřina Brandýská (FCH Praha 14 – Černý Most, Kyje), Palo Janto (FCH Praha 6 – Řepy), Pavel Šimek a P. Voj-
těch Eliáš (Arcidiecézní charita Praha), Štěpán Jenčík (FCH Kladno), Zuzana Řeháková (FCH Praha 8 – Kobylisy)

v  rodině budou moci i  maminky, 
které již azylový dům opustily, ne-
bo žadatelky o poskytnutí azylu.

Na základě přání maminek by-
ly letos rozšířeny i některé aktivity 
projektu. Socioterapie bude ve vět-
ší míře poskytována individuálně. 

POMOC ŠITÁ NA MÍRU
Výchova dětí klade na rodiče velké 
nároky. Pokud je rodina neúplná 
a  matka se zároveň musí naučit 
postavit se na vlastní nohy, je si-
tuace o  to náročnější. Arcidiecéz-
ní charita Praha má pro rodiče 
v těchto těžkých situacích projekt 
šitý na míru. Desítkám rodin po-
mohl v  loňském roce a  ani letos 
nebudou maminky ve svém pro-
blému osamoceny. 



MOZAIKA UDÁLOSTÍ Z ARCIDIECÉZE 
I ZE ZAHRANIČNÍCH MISÍ

Ve zkratce

KŘÍŽOVÁ CESTA PRACOVNÍKŮ 
CHARITY PRAHA

Pracovníci Arcidiecézní charity 
Praha se na Velký pátek zúčastnili 
křížové cesty v kostele Pany Marie 
Andělské na Loretánském náměstí. 
Pobožnost vedl P. Vojtěch Eliáš, pre-
zident Arcidiecézní charity Praha.

DĚTI Z AZYLOVÉHO DOMU 
NAVŠTÍVILY MATĚJSKOU POUŤ

Matějská pouť pořádá každoroč-
ně Den pro postižené děti, děti 
z  dětských domovů a  azylových 
domů. Této možnosti navštívit 
zdarma proslulou zábavní akci vy-
užily koncem března i děti z Azy-
lového domu Gloria. Děti odchá-
zely nadšeny a s dobrou náladou. 

NOVĚ ZREKONSTRUOVANÁ 
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 
PRO KLIENTY DOMOVA 
SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Téměř u  konce je rekonstrukce 
společenské místnosti v  Domově 
se zvláštním režimem, který pro-

vozuje Arcidiecézní charita Pra-
ha v  pražském Barrandově. Nově 
upravené prostory zajistí větší po-
hodlí a bezpečí klientů. 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: 
MŮJ NEJLEPŠÍ PŘÍTEL A JÁ

Zambijským školáčkům od 1. do 
7. třídy začala tradiční výtvarná 
soutěž, kterou pořádá Arcidiecéz-
ní charita Praha v rámci programu 
Adopce na dálku®. Letošním téma-
tem je „Můj nejlepší přítel a já“. Cel-
kem 21 kreseb postoupí do užší-
ho výběru. Z nich budou vybrány 
kresby tří nejlepších malířů, které 
odměníme. 

CHIRURGICKÝ TÝM CHARITNÍ 
NEMOCNICE V UGANDĚ 
NA SOUSTŘEDĚNÍ

Náš chirurgický tým se již podru-
hé zúčastnil soustředění, které se 
tentokrát zaměřilo na operaci pro-
staty a hemeroidů. Během sou-
středění tým odoperoval 11 paci-
entů a naučil se nové chirurgické 

techniky. Obě operace jsou v okolí 
Buikwe velice běžné a doposud 
je musel nemocniční tým trans-
ferovat do vyšších nemocničních 
celků.

CHARITA HLEDÁ ZDRAVOTNÍ 
SESTRU PRO DOMOV 
SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Domov se zvláštním režimem 
hledá registrovanou zdravotní se-
stru/všeobecného ošetřovatele. 
Domov poskytuje celoroční poby-
tovou sociální službu lidem trpí-
cím Alzheimerovou chorobou. 

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

NAJDĚTE SI NÁS 
NA FACEBOOKU! 

Již téměř 1 000 fanoušků se 

k nám připojilo. Získávejte 

i vy pravidelně informace 

o dění v naší Charitě. 

 www.facebook.com/praha.charita

3333333333

Maminky s dětmi pro-
žívaly období Velikonoc 
převážně v  tradičním 
stylu. Připomínaly si 
jednotlivé biblické pří-
běhy od Květné neděle 
po Boží hod. Nechyběly 
ani zvyklosti v  podobě 
pletení pomlázek, sáze-
ní osení, výroby kraslic 
nebo pečení jidášů. Bára 
Kadlecová z  Azylového 
domu Gloria říká: „Náš 
azylový dům není uza-
vřený zvyklostem z  ji-
ných krajů a kultur, proto 
jsme se rozhodli s dětmi 
vyrobit nejen velikonoč-
ního zajíčka, ale i hledat 

ukrytá vajíčka v  zahra-
dě.“

Také v Azylovém domě 
v  Kralupech nad Vltavou 
se snažili prožít svatý tý-
den výjimečným způso-
bem. „Atmosféru jsme 
dotvořili velikonoční 
výzdobou,“ říká Zdenka 
Dvořáková, „a protože ne-
ní nad to mít vlastnoruč-
ně vyrobenou dekoraci, 
užili si děti i dospělí tvoři-
vé dny při výrobě tradič-
ních i  netradičních věn-
ců a  kraslic. Děti našich 
klientek nemohly chybět 
ani při pečení perníčků, 
beránků a zajíčků.“  

VELIKONOCE V CHARITNÍCH AZYLOVÝCH DOMECH 

pro matky s dětmi
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Program Adopce na dálku® si le-
tos připomíná 20. výročí od své-
ho vzniku. Arcidiecézní charita 
Praha navázala partnerství s pě-
ti desítkami organizací, které se 
o  program starají v  místě jeho 
realizace. Zástupce těchto or-
ganizací jsme požádali o  účast 
v malé anketě. 

1.  Co považujete za největší 
úspěch Adopce na dálku®? Jak 
program ovlivnil děti, rodiny 
a komunity ve vaší oblasti? 

2.  Co bylo pro vás v  průběhu 
dosavadního fungování pro-
gramu největším překvape-
ním? Nejsilnější moment či 
zážitek?

1. Program má 
hluboký dopad na 
chudé a  strádající 
děti, přinesl pro-
spěch již mnohým 
z  nich. Mohou 
studovat, dostá-

vají studijní materiály, uniformu, 
navštěvují odpolední doučování 
a  mimoškolní aktivity. Co je však 
nejdůležitější, díky programu jsou 
motivovány k rozvoji své osobnos-
ti. 

Oproti minulosti je znatelný po-
sun v  zájmu rodičů o  vzdělávání 
svých dětí – stále více z  nich si 
uvědomuje význam vzdělání. Den-
ně k  nám docházejí noví zájemci 
o  zařazení do programu Adopce 
na dálku®.

2. Nejvíc mě překvapilo, jak dár-
ci z  Česka dokázali rychle zarea-
govat na přírodní katastrofy, které 
nás postihly v letech 2007 a 2009. 
Jednalo se o záplavy s devastující-
mi účinky. Prostřednictvím Charity 
Praha jsme byli schopni pomoci 
vybudovat bydlení pro padesát-
ku rodin, postiženým lidem dále 
zabezpečit oblečení, jídlo a  další 
nejnutnější věci. Oběti povod-
ní jsou dodnes velmi vděčné za 

pomoc, která přišla okamžitě, od 
vzdálených a neznámých lidí. 

P. Francis Fernandes, 
Honavar (Indie)

1.  Podařilo se nám 
docílit toho, že lidé 
pochopili podstatu 
programu Adopce 
na dálku® a  spolu-
pracují na naplňo-
vání jeho cílů. 

Kromě toho získáváme postup-
ně podporu místní samosprávy. 
Opatrovníci podporovaných dětí 
se prostřednictvím organizova-
ných rodičovských skupinek nau-
čili lépe starat o  své domácnosti, 

takže program má pozitivní dopad 
na celé komunity. 

2. Díky programu jsme se do-
zvěděli víc o životě českých dárců 
ochotných pomáhat potřebným 
a  zároveň jsme více do hloubky 
pochopili životní nesnáze podpo-
rovaných rodin.

 Paní Jenina, 
Nebbi (Uganda)

1. Většina dětí 
z programu pochá-
zí z  chudých čtvrtí 
Kinshasy. Můžete 
zde potkat spoustu 
dětí trávící celé dny 
na ulici, či dokon-

ce dětí, pro které je ulice jediným 
domovem. Děti tráví svůj čas v za-
hálce, živí se žebráním, drobnými 
krádežemi, sbíráním věcí ze země 
a  z popelnic. Na ulici jsou svědky 
mnoha zel: násilí, týrání, svévol-
ných zatýkání atd., každým dnem 
se tak děti „kazí“.

Díky Adopci na dálku® můžeme 
každý rok poskytnout vzdělání prů-
měrně 200 chudým dětem. Tyto 
děti jsou ušetřeny života na ulici, 
je jim navrácena lidská důstojnost. 
Program zachránil několik dět-
ských životů díky příspěvkům na 
zdravotní poplatky a  zejména za 
operace. Kromě individuální pod-
pory jednotlivých dětí program 
v Kongu přispěl i k výstavbě školy 
sv. Kristiny. 

2. Zkušenost s  individuálním 
dárcovstvím v  nás zanechala vel-
mi silný zážitek. Udivilo nás, kolik 
se našlo lidí ochotných pomáhat 
chudým, které neznají, kteří ne-
jsou z  jejich rodiny ani blízkého 
okolí. Je to citlivě vnímané i rodiči 
dětí z programu. Ti si v jistém mo-
mentu uvědomí, že někomu na 
nich záleží, že někdo má zájem na 
tom, aby se jim žilo lépe. Díky to-
mu se mění i jejich pohled na svět 
a na vlastní děti.

Pan Didier Kuma, Kinshasa 
(Konžská demokratická republika)



20 let programu 

ADOPCE NA DÁLKU®

ADOPCEADOPCE NA DÁLKU® navrací LIDSKOU DŮSTOJNOST 
a mění pohled na svět
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v požadované kvalitě, ale také jak 
podnikat. Pěstitelé proto prošli 
školením o  postupech udržitel-
ného pěstování kávy. Poté začali 
kávovníky kultivovat – hnojili, pro-
řezávali, pleli i sázeli nové rostliny. 

Dalším tématem školení pak byly 
základy podnikání. 

DOKÁZALI JSME TO SAMI
Ondřej Klípa popisuje zásady, 

které jsou při poskytování pod-
pory uplatňovány: „Stejně důleži-
tá jako výsledky celého projektu 
je pro nás participace samotných 
pěstitelů. Podíleli se proto na pří-
pravě, realizaci i hodnocení všech 
aktivit.“ Každá skupina pěstitelů 
vysílala na školení zástupce, kteří 
museli vědomosti předat ostat-
ním. Samozřejmostí byla i fi nanční 
spoluúčast pěstitelů při pořízení 
vybavení – nepromokavých pla-
chet pro sušení kávy či přiřezáva-
cích pil. „Ze zkušenosti víme, že je-
diná cesta k úspěchu komunitního 
rozvojového projektu je vědomí 
lidí, že na konci mohou prohlásit: 
„Dokázali jsme to sami!“, uzavírá 
Ondřej Klípa. 



ARCIDIECÉZNÍ CHARITA 
PRAHA

PODPORUJE V UGANDĚ 
PĚSTITELE KÁVY. 

PRVNÍ FÁZE PROJEKTU 
PŘINESLA NÁSLEDUJÍCÍ 

VÝSLEDKY:

�   63 % pěstitelů již zvládlo za-
vést postupy udržitelného 
pěstování do praxe.

�   70 % pěstitelů si osvojilo do-
vednosti v oblasti podnikání.

�   88 % pěstitelů bylo proško-
leno v  oblastech sanitace, 
hygieny a  zajištění výživy 
rodiny.

CHARITA 
POMÁHÁ

 DROBNÝM 

ZEMĚDĚLCŮM 

V UGANDĚ 

PĚSTOVAT 

A PRODÁVAT KÁVU
V  předloňském roce zahájilo 
Centrum zahraniční spoluprá-
ce dlouho připravovaný kom-
plexní program komunitního 
rozvoje. Pomáhá v ugandském 
kraji Buikwe zlepšit kvalitu ži-
vota v několika oblastech včet-
ně vzdělání, zdravotní péče či 
přístupu k  pitné vodě. Klíčo-
vou roli hraje podpora země-
dělství, konkrétně podpora 
pěstitelů kávy.

„V  zemědělství pracuje v  Ugan-
dě více než 80 % obyvatel, proto 
se náš program zaměřuje také na 
toto odvětví,“ říká Ondřej Klípa, ře-
ditel Centra zahraniční spolupráce, 
a vysvětluje dále: „Kávovník je ko-
merčně dobře využitelná plodina, 
která může chudým rodinám zajis-
tit fi nanční příjem.“ 

Do programu vybrala Charita 
5 vesnic v kraji Buikwe. Pod hranicí 
chudoby zde žije polovina oby-
vatel. V  okolí většiny domácností 
kávovníky již rostou a  lidé tak ne-
museli na úrodu, která přichází ně-
kolik let po sadbě, čekat. 

ABY KÁVOVNÍKY 
NEZŮSTALY LADEM

Od kávovníků k  prodeji kávo-
vých bobů vede ještě poměrně 
dlouhá cesta. K jejich komerčnímu 
využití je potřeba řada dovedností. 
Vědět nejen to, jak správně o rost-
liny pečovat, aby byla produkce 

AKTUÁLNĚ 

z Ugandy



Vydává Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, 120 00 Praha 2. Tel. a e-mail: 224 246 519,
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Paní Naiya využívá služeb Stře-
diska Migrace již několik let. 
Pochází z  Ukrajiny a  do České 
republiky přijela poprvé na 
kratší dobu za prací. Seznámi-
la se zde s  budoucím manže-
lem, původem také z Ukrajiny. 
Podruhé se vracela již kvůli 
sloučení manželů. 

Jak jste se dozvěděla o služ-
bách Střediska Migrace?

Byla to vlastně velká náhoda. 
Ve chvíli, kdy jsem čekala dru-
hou dceru a  potřebovala poradit 
s  pojištěním, kam všude nahlásit 
její narození a podobně, dozvědě-
la jsem se od známého, že zná ve-
doucí poradny, která mi informace 
může poskytnout. Obrátila jsem se 
na ni a od té doby využívám slu-
žeb Střediska Migrace. Obracím se 
na ně čas od času, když řeším ně-
co, s čím si nevím rady.

  Jaké služby Střediska Migra-
ce jste už využila?

Je jich hodně, myslím, že si už na 
všechny ani nevzpomenu. Týkalo 
se to především cizinecké pro-
blematiky, prodlužování pobytu. 
Toho, co doložit, protože pro člo-
věka, který řeší tyto věci jednou za 
dva roky, je to složité. Radila jsem 
se s paní právničkou, pomohli mi 
s tlumočením  a překladem doku-
mentů. Pomáhali mi také s hledá-
ním zaměstnání. Když se vše ne-
dařilo tak, jak mělo, podpořili mě 
i psychicky. 

Spolupracujete s  Charitou 
Praha i jinak?

V  posledním roce spolupracuji 
se Střediskem Migrace jako terén-
ní pracovnice. Snažím se vracet 
jim jejich podporu a předávat svo-
je zkušenosti dál. V  Praze je hod-

ně mých krajanů, kteří mají stejné 
problémy, které jsem já už vyřešila 
a  mám s  nimi zkušenost. Předá-
vám to, co jsem dostala, ostatním. 
Předávám kontakt na pracovníky 
Střediska Migrace a ti už lidem po-
radí. Díky tomu, že můžu Středisku 
pomáhat, cítím se tak trochu i  je-
ho součástí.

Pomáhala jste také při 
Tříkrálové sbírce.

Ano, je to tak. V loňském roce se 
na mne obrátily pracovnice Stře-
diska s prosbou, zda bych se neza-
pojila do Tříkrálové sbírky. Protože 
tímto způsobem mohu pomoci 

Středisku, souhlasila jsem. Koledo-
vala jsem spolu s dcerami. Hlavně 
ta mladší si korunku na hlavě uží-
vala. 

Co vám v  poslední době 
udělalo radost?

Dcery mi dělají samozřejmě ra-
dost pořád. Mladší chodí do prv-
ní třídy, takže pořád něco nového 
objevuje, a starší se daří jak ve ško-
le, tak i v tanečním kroužku, který 
navštěvuje. Já sama jsem si nedáv-
no udělala radost fl oristickým kur-
zem. Bylo pro mě příjemné vrátit 
se do školy a  zdokonalit se v  ně-
čem, co mě baví.  

TO, CO JSEM DOSTALA, PŘEDÁVÁM DÁL

STŘEDISKO MIGRACE (Pernerova 20, Praha 8 – Karlín) 
poskytuje cizincům zejména poradenské služby (na adrese poradny 
i terénně ve střediscích Správy uprchlických zařízení Ministerstva vni-
tra). Pomáhá např. při jednání s úřady, hledání bydlení, zaměstnání 
včetně vyřizování pracovních povolení či nostrifi kaci dokumentů. Po-
skytuje sociální a právní poradenství a v naléhavých případech i kri-
zovou a materiální pomoc. Činnost Střediska Migrace podporuje in-
tegraci cizinců, osvětové aktivity napomáhají překonávat předsudky 
v majoritní společnosti.

CHARITA 
OČIMA KLIENTŮ


