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Číslo 7
31. července 2013

Adopce na dálku® 
v Bělorusku pomáhá 
rodinám v sociální tísni

Čtěte na str. 4.

CHARITA LONI POMOHLA VÍCE 
NEŽ 100 TISÍCŮM KLIENTŮ

Z výroční zprávy Charity Česká republika 
vyplývá, že Charita loni provozovala 1 209 so-
ciálních a zdravotních služeb, evidovala 
86 558 klientů a dalším tisícům poskytla po-
moc anonymně. Zahraniční spolupráci reali-
zovala Charita ve 27 zemích světa. 

Sdružení Charita Česká republika je tvořena 
celkem 342 charitními organizacemi, mezi 
které patří 8 (arci)diecézních Charit a stovky 
Charit oblastních, městských a farních. Spo-
lečně jsou nejvýznamnějším poskytovatelem 
sociálních a zdravotních služeb v naší zemi. 

Více údajů najdete ve Výroční zprávě na 
webové stránce www.charita.cz.  

Nejnavštěvovanější výstava 
IVAN LEND: ALFONS MUCHA 

PODPOŘILA POVODŇOVOU POMOC 

Dar bude využit na likvidaci po-
vodňových škod prostřednictvím 
Farní charity Neratovice. 

Symbolický šek od Richarda Fu-
xy, jehož nadace výstavu organi-
zuje, převzal v  Obecním domě 
ředitel Arcidiecézní charity Praha 
Jaroslav Němec a  hlavní koordi-
nátorka povodňové pomoci Farní 
charity Neratovice paní Monika 
Waldmanová. 

Částka bude použita ve pro-
spěch nejpotřebnějších na Měl-
nicku v rámci povodňové pomoci 
Charity Česká republika. 



Výstava díla Alfonse Muchy ze sbírky tenisty Ivana Lendla v praž-
ském Obecním domě se stala nejnavštěvovanější výstavou vý-
tvarného umění v historii České republiky. V úterý 18. června ji 
navštívil 100 000. návštěvník. Při této příležitosti předali orga-
nizátoři výstavy  šek na částku 100 000 Kč Arcidiecézní charitě 
Praha. 

Milí přátelé, 
zvu vás ke čtení 

prázdninového Bul-
letinu Arcidiecézní 
charity Praha. Při-
pravili jsme pro vás 
novinky, které se 
v  naší Charitě ode-

hrály během uplynulého měsíce. 
Prázdniny pro nás rozhodně nejsou 
„okurkovou“ sezónou. 

Pokračuje provoz všech sociál-
ních služeb od poraden, nízko-
prahových center (tj. služeb am-
bulantních) přes azylové domy, 
domov pro seniory, dům na půl 
cesty, centrum pro tělesně postiže-
né (pobytová zařízení) až po pečo-
vatelskou službu, osobní asisten-
ci (služby poskytované terénně). 
Pokračuje také intenzivní pomoc 
domácnostem postiženým povod-
němi. 

V  Centru zahraniční pomoci by-
la pozornost věnována nejen za-
jištění chodu programu Adopce 
na dálku® a  dalších rozvojových 
projektů, ale během prázdnin také 
letnímu táboru v  Bělorusku a  plá-
novanému pobytu běloruských dětí 
v České republice. 

Přeji vám podnětné čtení a krás-
ný zbytek prázdnin.

Mgr. Eva Hradečná
metodička sociálních služeb
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Novou službu Arcidiecézní 
charity Praha pro lidi trpící 
roztroušenou sklerózou již vy-
užívají první klienti. V  charit-
ním zařízení v  Praze-Třebora-
dicích zůstávají na krátkodobé 
či dlouhodobější pobyty, při 
nichž jim jsou k dispozici služ-
by sociální rehabilitace, ergo-
terapie a osobní asistence. 

„Krátkodobější pobyty jsme na-
bídli proto, že byl o ně mezi klien-
ty zájem,“ vysvětluje Olga Petřivá, 
ředitelka Centra pro tělesně posti-
žené Fatima v  pražských Třebora-
dicích. „Nová služba je možná také 
proto, že máme nyní ve Fatimě vol-
nou kapacitu. Zájem o dlouhodo-
bé pobyty postupně klesá. Lidé po 
úrazech míchy, kteří jsou upoutaní 
na invalidní vozík a  kterým naše 
zařízení primárně sloužilo, mají to-

tiž nyní řadu dalších možností, jak 
při sociální rehabilitaci postupovat. 
Služby se v této oblasti během po-
sledního desetiletí velmi rozvinuly. 
Tato změna je pozitivní a my jsme 
rádi, že může Fatima uvolnit část 
své kapacity i pro jiný účel.“

POBYT VE FATIMĚ 
BĚHEM NEPŘÍTOMNOSTI 
PEČUJÍCÍ OSOBY

Roztroušená skleróza je neuro-
logické onemocnění a  má řadu 

forem s  příznaky, které v  různé 
míře pacienta omezují v  běžném 
životě. Mezi nejzávažnější projevy 
patří celková slabost, nekoordi-
novanost pohybů, záchvaty, po-
rucha vidění, potíže při mluvení. 
Pacienti proto potřebují pomoc 
druhé osoby. Mnohdy jsou závislí 
na využití invalidního vozíku. Podle 
Olgy Petřivé je typickým klientem, 
pro něhož jsou nové služby Fatimy 
určeny, muž nebo žena žijící mimo 
Prahu: „Doma o  ně pečují rodin-
ní příslušníci a  asistenční služba 
v místě bydliště. Klient se rozhodne 
spojit příjemné s  užitečným a  na 
dobu dovolené pečující osoby si 
naplánuje v  Praze aktivity (lékaři, 
návštěvy rehabilitačního zařízení, 
výstavu). Přijíždí do Fatimy, kde má 
bezbariérové prostředí a možnost 
využít služeb jak v objektu, tak do-
provodů mimo objekt.“ 

Světlana Porche, ředitelka Střediska Migrace, 
vysvětluje: „Žadatelům o azyl jsme poskytova-
li nejčastěji sociální a právní poradenství, asi-
stence, zajišťovali zdravotní či psychologickou 
péči a také tlumočení a překlady. Protože jsme 
se zaměřovali především na zranitelné skupi-
ny osob, bylo v  některých případech nutné 
poskytnout také po dobu azylové procedury 
bezpečné ubytování.“

Integrační projekt pracoval s cizinci, kteří žijí 
legálně v  naší zemi. Kromě poradenství a  asi-
stenčních služeb byl nově kladen větší dů-
raz na terénní práci. „Spolupracovali jsme se 

streetworkery z cizineckých komunit, protože právě svým krajanům kli-
enti důvěřují nejvíce,“ říká Světlana Porche. Tento způsob šíření pově-
domí o  projektu se velmi osvědčil, protože terénní pracovníci oslovili 
během 12 měsíců téměř 1 200 cizinců. 

STŘEDISKO MIGRACE VYHODNOCUJE DVA PROJEKTY 
PODPOŘENÉ EVROPSKOU UNIÍ

NOVOU SLUŽBU CENTRA FATIMA 
JIŽ VYUŽÍVAJÍ PRVNÍ KLIENTI

V případě dotazů či zájmu 
o službu kontaktujte 

Pavlu Peciválovou 
na tel.: 283 932 031 

nebo e-mailu: 
ergoterapeut.fatima@

praha.charita.cz.

Projekt „Asistenční služby 
příslušníkům třetích zemí 
na území Prahy a Středočes-
kého kraje“ byl spolufi nanco-
ván z  prostředků  Evropského 
fondu pro integraci státních 
příslušníků třetích zemí.

Projekt „Komplexní podpo-
ra žadatelů o  mezinárodní 
ochranu se zaměřením na 
zranitelné skupiny“ byl spo-
lufi nancován z prostředků Ev-
ropského uprchlického fondu.

Podpoře migrantů, kteří u  nás žádají o  mezinárodní ochranu, 
a integraci cizinců žijících v naší zemi se věnovalo v uplynulých 
dvanácti měsících Středisko Migrace. Oba komplexní projekty 
podpořily fondy Evropské unie a obě aktivity pokračují i v násle-
dujícím období.
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MOZAIKA UDÁLOSTÍ Z ARCIDIECÉZE 
I ZE ZAHRANIČNÍCH MISÍ

Ve zkratce

PODPORA DOMÁCNOSTEM 
ZASAŽENÝM POVODNĚMI

Necelé dva měsíce po ničivých 
povodních probíhá stále odstraňo-
vání následků a škod. Charita prová-
dí sociální šetření v domácnostech 
pro rozhodnutí o fi nanční podpoře. 
Šetření byla již dokončena v oblasti 
Roudnicka, kde máme vytipováno 
140 domácností, a Neratovicka, kde 
poskytneme pomoc 60 domácnos-
tem. V Arcidiecézní charitě Praha 
byla ustanovena komise, která bu-
de rozhodovat o přidělování fi nanč-
ní podpory jednotlivým domácnos-
tem. V současné době také jednáme 
s německou Charitou o fi nančním 
daru, který by umožnil poskytnout 
pomoc většímu počtu domácností 
a také odstranit škody, které vznikly 
v charitních střediscích. 

AZYLOVÝ DŮM SV. TEREZIE 
ZÍSKAL PODPORU 
OD UNICREDIT BANK

UniCredit Bank podpořila Azylo-
vý dům sv. Terezie darem získaným 

v  rámci programu Gift Matching 
Program. Zaměstnanci banky při-
spěli částkou, kterou poté banka 
zdvojnásobila. Dar ve výši 250 tisíc 
korun převzali zástupci Charity pří-
mo v Azylovém domě. Předání byl 
přítomen také pražský arcibiskup 
kardinál Dominik Duka. 

BĚLORUSKÉ DĚTI 
NA LETNÍM TÁBOŘE

Od 16. do 24. července se v bě-
loruské vesnici Sopockino neda-
leko polských hranic uskutečnil 
již druhý ročník tábora pro děti 

z  programu Adopce na dálku®. 
Zúčastnilo se ho 35 dětí, přičemž 
velká většina pocházela z  vý-
chodněji položené Vitebské ob-
lasti, kde je ekonomická situace 
oproti západnímu Bělorusku vý-
razně horší. Díky podpoře Charity 
Praha si letos děti mohly dovolit 
i  návštěvu akvaparku, grodenské 
ZOO a  dalších oblíbených atrak-
cí.  

FARNÍ CHARITA PŘÍBRAM 
ZAKOUPILA SCHODOLEZ

Plně imobilním klientům Farní 
charity Příbram slouží nově scho-

dolez. Zařízení pořídila Charita dí-
ky Tříkrálové sbírce a darům pod-
nikatelů z Příbramska. 

SETKÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ 
Z VITEBSKU 

Závěrem školního roku proběh-
lo ve Vitebsku (Bělorusko) setká-
ní dobrovolníků, na kterém jeho 
účastníci hodnotili uplynulý školní 
rok. Byli také odměněni nejaktiv-
nější z  nich. Jedná se o  šest mla-
dých lidí, kteří sami přijímají pod-
poru od dárců z  České republiky 
v rámci programu Adopce na dál-
ku®. 

OSLAVA SVĚTOVÉHO 
DNE UPRCHLÍKŮ

Středisko Migrace oslavilo tra-
dičně spolu se svými klienty z Při-
jímacího střediska Praha Ruzyně 
Světový den uprchlíků. Pro klienty 
bylo připraveno malé občerstvení 
a  hraní stolních her. „Podařilo se 
nám navodit neformální a příjem-
nou atmosféru a  dozvěděli jsme 
se spoustu zajímavostí o  zemích, 
ze kterých klienti pocházejí,“ říká 
Pavlína Jilečková ze Střediska Mi-
grace. 

 

Hledáme pracovníky
Hledáme SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA/PRACOVNICI 

(Farní charita Praha 14) 
a PRACOVNÍKA/PRACOVNICI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 

(Arcidiecézní charita Praha, Azylový dům Gloria). 
Pracovní náplně a profi ly uchazečů najdete 

na webu praha.charita.cz v sekci Práce.



4

Před 20 lety zahájila Arci-
diecézní charita Praha pro-
gram Adopce na dálku®. Nejpr-
ve pomáhal několika desítkám 
indických školáků, brzy se roz-
šiřoval do dalších vesnic a měst 
v  Indii. Začal podporovat i  ro-
diče těchto dětí, školy a  celé 
komunity. Dnes působí v  sed-
mi zemích světa a pomáhá de-
setitisícům lidí. Několik stovek 
jich pochází také z  Běloruska, 
jsou mezi nimi i dvě mladé dív-
ky ALEXANDRA ANTIPENKO 
a MARINA BUDAJEVA. 

Alexandra Antipenko byla do 
programu Adopce na dálku® za-
řazena již před lety, a  to hned ze 
dvou důvodů. Jedním z  nich je 
její neobyčejné nadání – píše bás-
ně a krásně maluje; její práce jsou 
vystavovány na mezinárodních 
uměleckých výstavách. Druhým 
důvodem je však bohužel její po-
stižení. Saša patří k  fyzicky handi-
capovaným mladým lidem – je 
upoutána na invalidní vozík. Pro 
chudé poměry, ve kterých vyrůs-
tá, bylo její postižení také příčinou 
opuštěnosti a  samoty, protože jí 
bránilo stýkat se s  vrstevníky. Sa-
ša našla spřízněnou duši v  paní 
Ivě z Humpolce. Díky pomoci dár-
kyně dostala mj. počítač a mobilní 
telefon, které jí pomáhají navazo-
vat a  udržovat kontakty s  přáteli 
a plnohodnotně se začlenit do ži-
vota společnosti. 

POMOC PŘIŠLA 
V NEJTĚŽŠÍM OBDOBÍ

Marina Budajeva se ocitla v  těž-
ké životní situaci, když po rozvo-
du rodičů musela pečovat o svou 
těžce nemocnou maminku. Síly 
začala ztrácet i  babička, která po 
nějakou dobu Marině pomáhala. 
Pomoc přišla od pana Josefa z Pra-
hy, který začal dívku podporovat 
v rámci programu Adopce na dál-
ku® právě v  tomto pro ni těžkém 
období. Díky jeho přispění bylo 

možné zaplatit služby sociálního 
pracovníka, který vypomohl s pé-
čí o matku v době, kdy se Marina 
musela intenzivně připravovat na 
zkoušky ve škole. 

VÝSLEDKY POMOCI 
JSOU VIDĚT

„Podobných příběhů by bylo 
možné uvést spousty,“ říká Alina 
Sorokina, koordinátorka progra-
mu Adopce na dálku® v Bělorusku, 
„své problémy má každá rodina 

zapojená do programu. Charita je 
pomáhá řešit díky podpoře rodin, 
jednotlivců i fi rem z České repub-
liky. S  velkou radostí blahopřeji 
Arcidiecézní charitě Praha k  jubi-
leu. Ušli jsme společně velký kus 
cesty a výsledky jsou vidět. Věřím 
a doufám, že spolu půjdeme i na-
dále. Naše cesta i  cíl – je služba 
lidem. Blahopřeji také všem, kdo 
se na tomto dvacetiletém jubileu 
podíleli. Děkuji, že jsme pracovali 
společně.“ 

ADOPCE NA DÁLKU® V BĚLORUSKU POMÁHÁ 
RODINÁM V SOCIÁLNÍ TÍSNI

Alexandra Antipenko je velmi nadaná, píše básně a maluje

Adopce na dálku® pomáhá v  Bělorusku dvěma stovkám dětí 
a jejich rodinám. Do programu byly vybrány sociálně slabé ro-
diny z oblasti Vitebska, Lyntup, Hlubokého a Grodna. Kulturní 
i geografi cká blízkost umožňuje osobní kontakt dárce s podpo-
rovanou rodinou, který se realizuje především formou pravidel-
né korespondence a letních pobytů dětí v Česku.

Na podporu čeká v současné době několik desítek dětí z Vitebské 
oblasti na severovýchodě země, která je nejméně rozvinutá a  kde 
bude Charita rozvíjet svou další činnost. 

Pokud máte zájem zapojit se do projektu 
Adopce na dálku® v Bělorusku, kontaktujte nás prosím na tel.: 

224 246 519 nebo na e-mailu: adopce@praha.charita.cz. 

SERIÁL: 

20 let programu

Adopce na dálku
®

ZAPOJTE SE
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Vesnička Katikamu nedaleko 
ugandského krajského města 
Luweera je jedním z  míst, ve 
kterém byly potřebné rodiny 
podpořeny programem Adop-
ce na dálku®. Jak vnímají po 
necelých 10 letech běhu pro-
gramu podporu Charity Praha 
místní obyvatelé a  komunitní 
představitelé?

SESTRA IMMACULATE, 
VEDOUCÍ ZDRAVOTNÍHO 
CENTRA GOOD 
SAMARITAN KATIKAMU

„Program Adopce na dálku® nám 
přináší mnoho dobrého. Jsme 
smluvním zdravotním centrem 
pro tuto oblast. Je jisté, že bez 
podpory Charity by většina rodičů 
děti k  nám do centra vůbec ne-
vzala. Velice často se stává, že rodi-
če nemocné děti do zdravotního 
centra nevezmou prostě proto, že 
nemají 2 000 šilinků na zaplacení 
konzultace (pozn. red.: 2 000 USh
= cca 16 Kč). Děti se k  nám pak 
dostávají, až když už je opravdu 
nejhůř, a  to bývá často pozdě. 
Podpora Charity je v oblasti zdra-
votní péče nedocenitelná.“

PROSSY, ZÁSTUPCE 
ŘEDITELE STŘEDNÍ ŠKOLY 
ST. KIZITO KATIKAMU

 „V  současné době máme v  na-
ší škole přes padesát studentů 
podporovaných Charitou Praha. 

Všechny je dobře znám a  jsem za 
jejich přítomnost v naší škole vel-
mi vděčná. Víte, když dříve přišlo 
na placení školného, museli tito 
studenti školu opustit, protože je-
jich rodiny si školné nemohly do-
volit. Jsem proto ráda, že nyní mají 
tyto děti z potřebných rodin školní 
docházku zajištěnu.“

RUTH, KONTAKTNÍ OSOBA 
ADOPCE NA DÁLKU® 
PRO OBLAST KATIKAMU

„Tady u  nás znají Charitu a  Čes-
kou republiku všichni. Pracuji pro 
Adopci jako kontaktní osoba. Pro-
tože jsem učitelka, dobře znám 
všechny podporované děti a jsem 
s nimi denně v kontaktu. Pro Cha-
ritu nepracuji dlouho, ale přesto 
už jsem poznala velké množství 
lidí, podílejících se na tomto pro-
gramu. Je to hodně o týmové prá-
ci. Kdybychom nespolupracovali, 
moc bychom dětem nepomohli.“

WILSON, OTEC JEDNOHO 
ZE SPONZOROVANÝCH DĚTÍ

„Jsem otec jednoho z dětí pod-
porovaných Charitou Praha. Proto-
že se staráme celkem o sedm dětí, 
jenom čtyři z nich mohou chodit 
do školy. Víc si bohužel nemohu 
dovolit. Kdybychom tuhle pod-
poru neměli, mohly by do školy 

chodit jen tři. Za tu podporu jsme 
opravdu vděční.“

BERNA, SOCIÁLNÍ 
PRACOVNICE CHARITA 
KASANA-LUWEERO

„Jako sociální pracovnice bývám 
v  Katikamu často. Všichni už mě 
tu znají, a  to mou práci výrazně 
usnadňuje. Myslím, že práci Chari-
ty Praha tady všichni moc oceňují. 
Je to jedna z  organizací, která tu 
za poslední desetiletí zanecha-
la nejvýraznější stopu. Dokonce 
tu už máme i první dospělé, kteří 
vyrostli v programu a  teď se sem 
vrací coby nová generace. Když 
komunita vidí jejich úspěch, může 
teprve docenit dlouhodobý efekt 
programu.“ 

U NÁS V KATIKAMU ZNAJÍ CHARITU 
A ČESKOU REPUBLIKU VŠICHNI...

Děti z Katikamu s dobrovolnicí Lucií 
Chladovou

Rodina pana Wilsona

AKTUÁLNĚ 

z Ugandy
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  Proč jste se rozhodla využít 
službu osobní asistence?

K využití vaší služby mě vlastně při-
vedlo několik událostí, které mě po-
stihly. Nejdříve jsem si asi před třemi 
roky zlomila nohu v tzv. krčku. I když 
jsem se poctivě věnovala rehabilita-
ci tak, i z důvodu mého pokročilé-
ho věku, na mě tento úraz bohužel 
zanechal určité následky, takže už 
nejsem tak soběstačná jako dříve. 

Potom se mi ještě na začátku toho-
to roku stalo, že jsem z nějakého dů-
vodu, který ale sama neznám, upad-
la a ztratila vědomí. Protože bydlím 
sama, našla mě až sousedka. Později 
mi v nemocnici zjistili poranění hla-
vy, naštěstí to nebylo nic vážného, 
nicméně jsem si uvědomila, že už 
nemůžu nadále být ve svém domě 
úplně sama a  že bych potřebova-
la někoho, kdo mi občas pomůže 
s věcmi, které obtížně zvládám. 

  Jak jste se o naší službě do-
zvěděla?

Službu pro mě hledaly moje děti, 
když jsem byla v nemocnici. I když 

teď můj syn i dcera žijí v Německu, 
vyrostli zde v Čechách, ve Staré Bo-
leslavi, a mají tu stále známé, takže 
se zeptali jich a oni jim doporučili 
vaši službu. 

Pak už jsme se dostali do kon-
taktu se slečnou Sylvou a dohodli 
jsme se co a jak.

  Jak vaše další spolupráce se 
službou osobní asistence pro-
bíhala?

Musím říct, že služba probíhá 
k mojí plné spokojenosti. Všichni asi-
stenti, kteří ke mně docházejí, jsou 
velice vstřícní. Nejvíce se mi líbí, že 
ke své práci přistupují velice poctivě, 

například co se týče dodržování času 
asistence, v tom jsou velice přesní. 

Dříve jsem občas využívala po-
moc známých nebo sousedů, a po-
kud bych to měla porovnat, tak se 
mi zdá profesionální služba příjem-
nější. Proto jsem také teď požádala 
o  rozšíření služby o  další činnosti 
jako je pomoc s úklidem a nákupy.

Moje situace je obtížná také pro-
to, že bydlím ve vesnici několik 
kilometrů za Starou Boleslaví, kde 
není kromě hospody žádná ob-
čanská vybavenost a kam jezdí au-
tobus jen několikrát za den. Jsem 
tedy trochu odříznutá od okolního 
světa, takže mi přijde vhod nejen 
pomoc, ale i přítomnost asistentů 
– nejsem pak osamělá.

  Proč je podle vás osobní asi-
stence příjemnější než pomoc 
sousedů a známých?

Nejvíce vnímám rozdíl v „nasaze-
ní“ pracovníků Charity. Je na nich 
vidět, že mají svoji práci oprav-
du rádi, asi ji vnímají jako poslání. 
Z toho pak vyplývá, že se nestydím 
říci pracovníkům služby o pomoc, 
což se mi někdy se známými stáva-
lo – měla jsem pocit, že je obtěžuji. 

Další, pro mě velice podstatná 
věc je, že se na to, že ve stanove-
nou dobu dorazí pracovník Chari-
ty, můžu spolehnout. To totiž není 
úplná samozřejmost…  

NA PRACOVNÍKY CHARITY SE MŮŽU SPOLEHNOUT. 
VNÍMAJÍ SVOU PRÁCI JAKO POSLÁNÍ 

 Ilustrační foto

SERIÁL: 

Charita očima 

klientů

STŘEDISKO BRANDÝS NAD LABEM (Na 
Prádle 192, Brandýs n. Labem – St. Bole-
slav) poskytuje dvě sociální služby. V Azy-
lovém domě sv. Gerarda nachází dočasné 
ubytování a podporu ženy a matky s dětmi, 
které se nacházejí v tísni. Osobní asistence 
pomáhá seniorům a  lidem se zdravotním 
postižením v  každodenním životě. Navíc 
nabízí zapůjčení zdravotnických kompen-
začních pomůcek jako je polohovací postel, 
invalidní vozík, toaletní křeslo aj.

Paní MILENĚ je 87 let, žije sama v  malé vesnici za Starou Bole-
slaví. Má za sebou pohnutý životní osud. Před časem začala vy-
užívat osobní asistenci Arcidiecézní charity Praha. Požádali jsme 
paní Milenu, aby s námi sdílela své zkušenosti s využíváním této 
služby.  


