ARCIDIECÉZNÍ
CHARITA PRAHA
Pomáháte nám pomáhat!
Milí přátelé,
příprava a vydání
červnového Bulletinu Arcidiecézní
charity Praha probíhaly v nelehkém
období, v průběhu
kterého fungovala
část (nejen) naší Charity v krizovém

režimu. Někteří pracovníci byli pověřeni koordinací krizového centra,
sběrného místa humanitární pomoci a povodňové komise. Snažili
jsme se během co nejkratší doby
propojit nabídku pomoci s potřebami v jednotlivých regionech. Charita v České republice, jako síť více než
300 charitních organizací, jednala
jako celek ve prospěch společné věci.

Číslo 6
17. června 2013

Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům naší Charity a kolegům
z ostatních Charit za jejich velké
pracovní nasazení. Veřejnosti děkuji za solidaritu a ochotu pomoci.
Prosím v pomoci neustávejte.
Přeji všem, kteří museli kvůli povodni opustit své domovy nebo kterým poškodila majetek, hodně sil.
Ing. Jaroslav Němec, ředitel

Charita organizuje

POVODŇOVOU POMOC
Z ČECH I MORAVY

Foto: Charita ČR
Začátkem června zasáhla
všechny kraje v Čechách ničivá
povodeň. Bezprostředně poté
začala Charita Česká republika
organizovat pomoc v postižených oblastech. Využila přitom
vlastních materiálních, finančních a lidských kapacit a do
pomoci zapojila i veřejnost
v celé zemi.

Během několika hodin od vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity
vytvořila Charita krizové týmy jak
na centrální, tak na diecézní úrovni.
Zároveň začala shromažďovat informace o dostupné pomoci: „Máme
okamžitě k dispozici téměř 500 vysoušečů, elektrocentrály, čističe a vysavače na vodu a bahno, téměř 2 000 kusů různého nářadí a přes tisícovku
dezinfekčních a čisticích prostředků.
Nyní tedy v terénu zjišťujeme, kde je
tato pomoc potřebná,“ informoval
(Pokračování na str. 2)
Sbírkové konto Charity ČR:

11998822/0800, VS 906
DMS CHARITAPOMOC
na číslo 87 777
Více informací:
www.povodne.charita.cz
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Ministr zahraničních věcí
Karel Schwarzenberg
udělil Charitě ocenění
Gratias Agit.
Čtěte na str. 5.

7. ročník štafetového běhu
Praha – Řím – Orvieto
Již 7. ročník mezinárodního štafetového
běhu Praha – Řím – Orvieto spoluorganizovala Arcidiecézní charita Praha. Záštitu
nad ním převzal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP a setkáním s běžci
ji podpořili zástupci Magistrátu hl. m.
Prahy. Štafetový běh připomíná událost
z roku 1263, jejímž účastníkem byl český
kněz Petr z Prahy a která dala podnět pro
vznik svátku Božího Těla. Letos tak připomínáme 750. výročí od uplynutí této historické události.


(Dokončení ze str. 1)
během prvních krizových hodin
Vladislav Vik z Oddělení humanitární pomoci Charity ČR. Během
krátké doby nabídly své zásoby vysoušečů, šatstva či úklidového materiálu i Charity z Moravy.
a:
Tém Ě 2013
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KRIZOVÝ FOND POMÁHÁ
Do pomoci zapojila Charita
i veřejnost. Otevřela sběrná místa
materiální pomoci, koordinovala
pomoc dobrovolníků a zveřejnila
číslo sbírkového konta i dárcovské
SMS. Ředitel Charity ČR Lukáš Curylo oznámil uvolnění prostředků
z krizového fondu: „Charita ČR ve

spolupráci s Charitami v regionech
vyčlenila na pomoc 2,62 milionu korun.“ Pro pomoc postiženým byla
zřízena krizová linka na tel. č. 737
234 078. Do oblastí, kde velká voda
opadla, vyslala Charita psycho-sociální týmy i krizové koordinátory,
kteří organizují následnou pomoc.


CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI
POMÁHAJÍ V OBLASTECH ZÁTOP

Ihned po vzniku povodní se do organizace pomoci
postiženým zapojily i farní Charity v pražské diecézi. Spojily se s koordinačním centrem Arcidiecézní
charity Praha a začaly monitorovat situaci a rozvážet první humanitární pomoc.
K postiženým oblastem
v pražské arcidiecézi patří povodí řeky Berounky
(např. Černošice, Mokropsy, Všemíry, Třebáň aj.),
dále povodí Vltavy (Štěchovice, Kamýk, Lahvice,
Praha 6, Lužec nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou
aj.) a okolí Labe (Neratovice, Obříství, Zálezlice,

Libiš, Mlékojedy, Mělník
atd.)
V současné době probíhá také monitoring
domácností v těchto
obcích. Pavel Šimek,
koordinátor povodňové pomoci, upřesňuje:
„V domácnostech provádíme sociální šetření, které poslouží k distribuci

další povodňové pomoci.“
SBÍRKA MATERIÁLNÍ
POMOCI V PRAZE
POKRAČUJE
„Děkujeme všem dárcům, kteří věnovali materiální vybavení potřebné při pomoci v postižených oblastech. Nadále
potřebujeme vaši pomoc.
Charita má v Praze v současné době tři větší stanoviště, kde od veřejnosti
shromažďuje humanitární
pomoc,“ říká Pavel Šimek.

Potřeba jsou zejména čisticí prostředky, dezinfekční prostředky, prostředky
na odstraňování nečistot
(Savo, saponáty, hadry,
košťata, kýble, prací prášky apod.), dále věci pro
osobní hygienu (mýdla,
šampony, zubní pasty,
gumové rukavice apod.),
balená pitná voda, holínky. V případě, že můžete darovat větší množství materiální pomoci,
prosím kontaktujte Charitu na adrese kancelar
@praha.charita.cz.


Povodní byla zasažena také dvě střediska Arcidiecézní charity Praha. V Domově pro seniory Mukařov zaplavila voda
dvůr, sklep a kotelnu. Kritická situace nastala v budově ředitelství Arcidiecézní charity Praha, kde voda vystoupala do
výše 1,2 metru (viz fotografie).

SBĚRNÁ MÍSTA MATERIÁLNÍ POMOCI V PRAZE:
Praha 2, Londýnská 44 (sídlo Arcidiecézní charity Praha)
příjem věcí: pondělí–pátek 8.30–16.30 hodin (zde jsou přijímány především menší a kusové věci)
Praha 10, Záběhlická 72 (Penzion u sv. Kryštofa)
příjem věcí: pondělí–neděle NONSTOP (zde je možno přijmout i větší balení, např. na paletě)
Praha 4 – Chodov, U modré školy 1 (budova kostela)
sběrné místo zajišťuje Farní charita Chodov, příjem věcí: pondělí–pátek 9.00–16.00 hodin
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MOZAIKA UDÁLOSTÍ Z ARCIDIECÉZE
I ZE ZAHRANIČNÍCH MISÍ
CENTRUM FATIMA BUDE
POMÁHAT LIDEM TRPÍCÍM
ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU
Charitní Centrum pro tělesně
postižené Fatima mohou nově využít i lidé trpící roztroušenou sklerózou, kteří mají v důsledku tohoto onemocnění tělesné postižení.
Fatima jim nyní nabízí možnost
krátkodobých i dlouhodobějších
pobytů. Více informací najdete na
www.praha.charita.cz a v příštím
vydání Bulletinu.
VYCHÁZÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA
CHARIT V PRAŽSKÉ
ARCIDIECÉZI
Arcidiecézní charita Praha vydala
výroční zprávu za rok 2012. Obsahuje přehled činnosti všech Charit,
které působí na území pražské arcidiecéze. Společně poskytují celou řadu sociálních a zdravotních
služeb, které využije ročně více
než 15 tisíc klientů. Zprávu najdete na webových stránkách www.
praha.charita.cz/onas/dokumenty-charity-praha.

CHARITA POŘÁDÁ
KURZY ČESKÉHO
JAZYKA PRO CIZINCE
Středisko Migrace pořádá kurz
českého jazyka pro cizince, jejichž
rodným jazykem je mongolština.
Kurz je bezplatný a probíhá jednou týdně v Knihovně města Mladá Boleslav. Kurz navštěvuje deset
až patnáct studentů.
„Velikou výhodou pro návštěvníky kurzu je, že paní lektorka sama
pochází z Mongolska, takže zná
všechna úskalí spojená s osvojováním si českého jazyka,“ říká Michaela Bošková, sociální pracovnice Střediska Migrace.
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DÁRKY PRO BĚLORUSKÉ
DĚTI – VÝZVA DÁRCŮM
Obracíme se zvláště na firemní
dárce: Pro děti za sociálně slabých
rodin v Bělorusku, které přijedou
na návštěvu do České republiky,
sháníme praktické dárky (sportovní obuv, trička, teplákové soupravy apod.). Pokud byste mohli
nabídnout podobný sponzorský
dar (cca 50 ks) prosíme kontaktujte nás na e-mailové adrese belorusko@praha.charita.cz
(Kateřina Cveklová) nebo na mobilu 737 280 632. Dárcům předem
děkujeme.


DLOUHODOBÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY USILUJÍ
O TRVALOU ZMĚNU V MYŠLENÍ LIDÍ
práva a získávat postupně soběstačnost.

Podpora svépomocných skupin v indickém okrese Chikmagalur a protialkoholní projekt
v Bídaru budou pokračovat. Na
základě výsledků z předchozích
fází těchto projektů se na tom
dohodla Arcidiecézní charita
Praha s partnerskými organizacemi v Indii.
Oba projekty mají mnoho společného. Usilují o lepší životní úroveň v zaostalých vesnicích. „Trvalá
změna vyžaduje změnu v myšlení
lidí, opuštění dosavadních způsobů jednání, odmítnutí starých
předsudků a závislostí. Proto jsou
většinou rozvojové projekty dlouhodobé,“ vysvětluje Anna Smržová
z Centra rozvojové spolupráce.

PODPORA NEJSLABŠÍCH
V KOMUNITĚ
V Chikmagaluru probíhá komunitní program již šestým rokem.
Je zaměřen na zranitelné skupiny
obyvatel. Pomáhá negramotným,
ale i postiženým lidem. Pracuje
s ženami, které se prostřednictvím sdružování do svépomocných skupin učí lépe bránit svá
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KOMUNITA SE MUSÍ
POSTAVIT PROTI
ALKOHOLISMU
V Bídaru pokračují pracovníci
za podpory Charity v záchraně
lidských životů ohrožených alkoholismem. Léčbu podstoupí další
skupina pacientů. Nejprve absolvují pobyt v léčebně a poté individuální i skupinové terapie. Tím
podpora nekončí. Nezbytným krokem v léčbě je posílení životního
stylu v trvalé abstinenci, pomoc se
změnou zaměstnání a vybudovaní
silného a fungujícího protialkoholického hnutí v komunitě.


ROZVOD NESMÍ BRÁT DÍTĚTI PRÁVO NA OBA RODIČE
Téměř polovina sňatků dnes
končí rozvodem a zhruba u každého druhého je řešena otázka péče o nezletilé děti. Děti
neshodami rodičů trpí, ztrácejí
bezpečné zázemí, cítí nejistotu.
Situace dokáže být ještě složitější, pokud v rodině probíhalo
násilí. Rodiče projevují vůči sobě nenávist, vyslovují výčitky
a nejsou schopni neutrální komunikace ve prospěch zájmů
a potřeb dítěte. Matka a otec
v této porozvodové situaci neumí obvykle bez vnější pomoci
uspořádat budoucí vztahy tak,
aby dítěti zůstalo právo rozvíjet vztah s oběma rodiči.
Arcidiecézní charita Praha poskytuje v rámci Poradny Magdala
služby, které dokážou podpořit
schopnost rodičů domluvit se po
rozchodu na výchově svého dítěte. V zázemí charitní Poradny Magdala probíhají asistovaná setkávání
nezletilého dítěte s rodičem, který
ho nemá ve své péči, a dále asistovaná předávání dítěte mezi rodiči.
Odborní pracovníci – psycholog
a psychoterapeut, kteří jsou u setkání přítomni, dbají na jeho řádný
průběh a v případě nevhodného

Projekt nese název „Podporovaná komunikace v rodinách ohrožených násilím“ a ročně pomůže pěti desítkám rodin. Finančně jej podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.
nebo nežádoucího jednání rodičů
citlivým způsobem do interakce
zasahují a ukazují vhodnější a přiměřenější možnosti jednání.
HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:
NEJLEPŠÍ ZÁJEM DÍTĚTE
Rodiče se navíc účastní individuálních i párových konzultací,
tréninkových aktivit a nácviků ko-

munikace. Tím jsou rozvíjeny jejich
rodičovské kompetence natolik,
aby nebylo v budoucnu zapotřebí
asistence odborných pracovníků.
„Všechny služby v rámci projektu
usilují o ochranu nejlepšího zájmu
dítěte a zajišťují mu právo být vychováváno oběma rodiči,“ shrnuje
hlavní cíl projektu speciální pedagožka PaedDr. Drahomíra Šínová. 

DÍKY ASISTOVANÝM SETKÁVÁNÍM
UŽ NEŘEŠÍME KONFLIKTY,
ALE VÝCHOVU NAŠEHO DÍTĚTE
O službě asistovaného setkávání jsme hovořili se speciální
pedagožkou DRAHOMÍROU
ŠÍNOVOU z Poradny Magdala.
 Ve kterých situacích je pro
rodinu vhodné využít služeb
asistovaného setkávání?

Hlavním předpokladem je, že
služba bude prospěšná pro dítě. Je
na místě tehdy, když se spolu ro-

diče nejsou schopni domluvit bez
pomoci třetí strany. V těchto případech pak pomáháme s komunikací a umožňujeme setkání na neutrální půdě. Rodič, který nemá
dítě ve své péči, tak nepřichází
o šanci setkávat se s ním a podílet
se na jeho výchově.

dětí, z toho plyne, že o službu
vždy žádají oba rodiče. Většinou
ale v současnosti rodiče přijdou až
na doporučení pracovníků orgánu
sociálně-právní ochrany dětí nebo
příslušného soudu.
 Vybavíte si nějaký konkrétní

 Kdo o službu obvykle požádá?

příběh dítěte a jeho rodiny, se kterou v současné době pracujete?

Služba je poskytována rodičům

(Pokračování na str. 5)
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(Dokončení ze str. 4)
Napadá mě například případ, ve
kterém první kontaktoval poradnu otec, který uvedl, že mu matka
dlouhodobě neumožňuje setkávat se s dětmi. Paní nám sdělila,
že důvodem jejího rozhodnutí je,
že se cítí být obětí násilí ze strany
svého manžela.
Podařilo se nám uzavřít s oběma rodiči individuálně smlouvu
o asistovaném setkávání. Matka i otec požádali, aby po dobu
asistovaných setkávání s dětmi
nemuseli vzájemně přicházet do
kontaktu. Jejich požadavek jsme
respektovali a v průběhu posky-

tování služby probíhala veškerá
komunikace mezi rodiči přes odborné pracovníky. Otec s pomocí
psycholožky a speciální pedagogožky trénoval jednotlivé výchovné dovednosti, které dříve neznal
a neuplatňoval. Zajímal se o zdraví dětí, jejich režim, stravování, vaření a jejich potřeby.
Matka ve spolupráci s námi připravovala v domácím prostředí
děti na setkání s otcem, aktivně
se podílela na přípravě asistovaných setkávání. Sdělovala otci přes
pracovníky, jaké hračky mají děti
oblíbené, jaké dovednosti je třeba
u nich aktuálně rozvíjet nebo co
děti potřebují.

U obou rodičů jsme se zaměřili
mimo jiné na trénink dovednosti
nehodnotit vzájemně své jednání
a hovořit o tom druhém před dětmi neobviňujícím a neutrálním
způsobem. Matka přizvala otce
k výchově dětí a k diskuzi o jejich potřebách, na oplátku se postupně zbavovala obav a dostávala ujištění, že otec má děti rád
a chce se společně s ní učit o děti
pečovat. Na místo řešení konfliktů
mezi sebou se mohli zaměřit na
výchovu a aktuální potřeby svých
dětí a tím se jim podařilo za naší
podpory naplnit cíl asistovaných
setkávání.
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MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
KAREL SCHWARZENBERG
udělil Charitě ČR resortní ocenění GRATIAS AGIT

Zahraniční humanitární a rozvojová pomoc české Charity
šíří již 20 let dobré jméno České republiky v zahraničí – toto
ocenění vyjádřil ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg udělením ceny Gratias
Agit Charitě Česká republika.
Zástupci Charity ji převzali
z rukou pana ministra 7. června v Černínském paláci.
V roce 1993, před 20 lety, zahájila
Charita v České republice svoji zahraniční pomoc. Arcidiecézní charita Praha zahájila v Indii program
Adopce na dálku® a Charita Česká
republika vypravila první konvoj
humanitární pomoci do Bosny
a Hercegoviny. Obě zmíněné charitní organizace dnes patří mezi
největší realizátory zahraniční pomoci v naší zemi. V průběhu let se
k nim přidaly také ostatní diecézní
Charity.
Charita dnes pomáhá ve více
než 25 zemích světa. Působí v oblasti vzdělávání, zdravotní péče či
zemědělství. Při svém působení
v zahraničí klade Charita důraz na
úzkou spolupráci s místními komu-

Ministr Karel Schwarzenberg po předání ceny řediteli Charity ČR Lukáši Curylovi a prezidentovi Charity ČR Mons. Pavlu Posádovi. Foto: Robert Janás, MZV
nitami. V tom jí pomáhá i fakt, že je
členem sítě 165 národních katolických charit sdružených do Caritas
Internationalis, a může se tedy v cílových oblastech opřít o spolupráci
s místními partnery. „Za roky své
existence si Charita Česká republika získala na mezinárodním poli
5

vynikající renomé nejenom s ohledem na obsah své činnosti, ale
také s ohledem na profesionalitu
a nasazení, které svým projektům
věnuje,“ uvádí Ministerstvo zahraničních věcí v brožurce věnované
laureátům letošní ceny Gratias Agit.
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VZDĚLÁNÍ JE KLÍČEM K ÚSPĚCHU

V průběhu letošního roku
vás v pravidelném seriálu seznamujeme s jednotlivými
sociálními službami Charity
z pohledu jejích klientů. Jsme
uprostřed roku i našeho seriálu. Dnešní díl seriálu je trochu
netradiční. Zprostředkuje vám
pohled na zahraniční pomoc
Arcidiecézní charity Praha,
a to očima mladého chlapce
JOHNA CHEENDENDE, žáka
9. třídy ZŠ v zambijském Mukonchi, který je zařazen do programu Adopce na dálku®.
 Mohl by ses nám představit?

Jmenuji se John Cheendende, je
mi 15 let a pocházím z Mukonchi.
 Kde v Mukonchi žiješ? Pověz
nám něco o své rodině.

Naše rodina žije v největší chudinské čtvrti v Mukonchi, jmenuje
se Zambia compound. Je zde mnoho domků postavených z nepálených cihel, které mají doškovou
střechu. Není zde zavedena elektřina a pro pitnou vodu si chodíme do studny. V naší rodině je nás
5 sourozenců, 4 bratři a jedna sestra.

Často a rád hraji fotbal. Jsem útočník. Hodně času trávím s mým nejlepším kamarádem. Chodí do 8. třídy
stejné školy. Jmenuje se Youngson
Mutabo. Také ale spolu studujeme
a povzbuzujeme se navzájem k lepším výsledkům. Doma pomáhám
s nádobím, úklidem kolem domku
a vařením. Také chodím pro vodu.
 Jak dlouho jsi již v progra-

mu Adopce na dálku® a přinesl program nějakou změnu
ve tvém životě?

rád, protože mohu chodit do školy každý den. Dostáváme pravidelně všechny školní pomůcky,
školní uniformu, boty, máme
také školní oběd, na který jdu po
vyučování do Misie Mukonchi.
Během uplynulých let jsem se
zúčastnil mnoha různých aktivit
a soutěží v našem centru. A navíc
každou sobotu máme pravidelně
doučování. Chodí nás víc a víc,
také kamarádi, kteří v programu
nejsou. Pro mě a mou rodinu je to
velká pomoc.

Do programu jsem byl vybrán,
když jsem byl v 5. třídě. Jsem moc

 Čím bys chtěl být v budouc-

Program ADOPCE NA DÁLKU® (Centrum zahraniční spolupráce, Londýnská
44, Praha 2) podporuje vzdělávání nejchudších dětí v rozvojových zemí. Součástí programu je i pomoc komunitám,
v nichž tyto děti vyrůstají. Komunitní
programy se zaměřují zejména na šíření
osvěty, zpřístupnění zdravotní péče, podporu zemědělství a drobného podnikání.
Program Adopce na dálku® pomáhá
díky individuálním dárcům z České republiky. Jejich dar ve výši 4 900–8 500 Kč
ročně (podle cílové země) umožní jednomu konkrétnímu dítěti účast v programu
po dobu jednoho roku.

Učitelem, protože chci pomáhat
dalším dětem. Je to můj sen. Nejdříve ale musím dokončit základní
školu, potom střední a pak se dostat na univerzitu… až potom se
stanu učitelem.

nu?

 Chodíš rád do školy?

Ano, školu mám velmi rád. Chodím do 9. třídy a na konci tohoto
roku píši důležité zkoušky, díky kterým postoupím na střední školu
v roce 2014. Můj oblíbený předmět
je matematika, ale učíme se i další
předměty. Navíc také jak se chovat
k ostatním lidem, jak být poslušní
a jak se soustředit na učení, protože vzdělání je klíčem k úspěchu.
Dovednosti, které získáme, nám
pomohou být závislí sami na sobě.
 A co děláš ve volném čase?

 Chtěl bys na závěr něco říct

svému dárci v Česku?
Můj dárce se jmenuje pan Radko. Chtěl bych mu popřát vše nejlepší. Rád bych pozdravil i jeho
rodinu a velmi mu poděkoval za
podporu, které se mi dostává.
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