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Milí přátelé,
doba prázdnin 

a  odpočinku je před 
námi a  čas jako by 
se v  těchto dnech 
zrychlil. Úkolů je 
skoro víc, než se dá 

zvládnout, všechno důležité v prá-
ci chce každý do dovolených do-
končit. Nabitý zprávami je i  náš 
předprázdninový Bulletin. Najdete 
v  něm novinky z  Arcidiecézní cha-
rity Praha i z farních Charit v praž-
ské arcidiecézi. Mnohé se do jeho 
obsahu nevešlo. Věřím, že vás náš 

výběr toho nejzajímavějšího zauj-
me. 

Krásné léto a  na shledanou na 
konci července v  prázdninovém 
dvojčísle.

Mgr. Eva Hradečná
metodička sociálních služeb
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Kardinál Duka zahájil 
8. štafetu Praha – Orvieto

Čtěte na straně 2

Letištní halou odbavovacího 
terminálu 2 letiště Václava Hav-
la v  Praze-Ruzyni zněly 6. června 
oslavné verše. Ukrajinský básník, 
režisér a  vysokoškolský profesor 
Stanislav Chernilevskyi zde před 
skupinou novinářů recitoval ze 
svých básní, které sepsal během 
svého léčení. „Díky pomoci z České 
republiky jsme se z očistce dostali 
přímo do ráje,“ uvedl básník, který 
chce své verše v blízké době vydat 
knižně pod názvem „Český sešit“.

PĚT STŘELNÝCH ZRANĚNÍ
Profesor Chernilevskyi byl zraněn 

v noci z 18. na 19. února na Majda-
nu. Na náměstí přišel za svými 
studenty, kteří se zapojili do pou-
ličních protestů. Chtěl jim pomoci 
a varovat je před nebezpečím. Utr-
pěl pět střelných zranění.

Program MEDEVAC Ukrajina si 
při odletu profesora Chernilev-
skyiho připomněl tři měsíce od 
svého trvání. Pomohl 39 zraněným 

MEDEVAC Ukrajina: 
BÁSNÍKOVA ÓDA NA ČESKO

Ukrajincům. V léčení jich zůstává 5. 
Program organizuje Ministerstvo 
vnitra a  výrazně se na něm podílí 
Arcidiecézní charita Praha, která 
pacientům poskytuje sociální asis-
tenci. „Byl to nejnáročnější a emoč-
ně nejsilnější projekt ze všech 
dosavadních MEDEVACů,“ uvedla 
jeho koordinátorka za Arcidiecézní 
charitu Praha Světlana Porche.  

Sbírkou oslavných veršů na český národ, jeho vládu, lékaře a Cha-
ritu poděkoval ukrajinský básník Stanislav Chernilevskyi za pé-
či, kterou Česká republika poskytla v  rámci  programu MEDEVAC 
zraněným z kyjevského Majdanu.

Nový
benefi ční obchod 

DOBRÉ DÍLO
Plzeňská třída 34, Beroun

Provozuje 
Farní charita Beroun

Pomůžete nákupem 
nebo věcným darem. 

Více informací: 

www.beroun.charita.cz
/charitni-obchod 
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V pátek 6. června zahájil arcibis-
kup pražský kardinál Dominik 
Duka v Praze na Hradčanech již 
8. ročník štafetového Běhu Pra-
ha – Orvieto. 

Kardinál Duka nejprve přijal 
v Arcibiskupském paláci účastníky 
běhu, delegaci z  italského města 
Orvieto a pořadatele z Arcidiecéz-
ní charity Praha. Poté na Hradčan-
ském náměstí slavnostně zapálil 

pochodeň a  symbolicky ji předal 
prvnímu z běžců.

Štafeta přiběhne do Orvieta 
v  sobotu 21. června v  předvečer 
oslav slavnosti Božího Těla. Její 
trasa vede cestou, kterou putoval 
do Itálie kněz Petr z  Prahy v  roce 
1263. Během cesty byl svědkem 
tzv. Eucharistického zázraku, který 
se stal důvodem pro vznik církev-
ního svátku Božího Těla. Na oslavu 
v  Orvietu přijedou také zástupci 
Magistrátu hlavního města Prahy. 
 

Pracovníci a dobrovolníci Chari-
ty ČR poskytli lidem zasaženým 
loňskými povodněmi mnohdy 
neocenitelnou a  dlouhodo-
bou pomoc.  Od českých dárců 
a  s  podporou od německých 
partnerů se jednalo o  částku 
přes 40 milionů Kč. 

Povodně v  roce 2013 postih-
ly téměř tisíc obcí. Charita začala 
hned v prvních dnech jednat: vy-
hlásila veřejnou sbírku na pomoc 
obětem povodní a  začala organi-
zovat pomoc.  Otevřela evakuač-
ní místa, poskytovala materiální 
pomoc v podobě dezinfekce, čis-
ticích prostředků, nářadí a dalších 
pomůcek pro úklid. 147 pracov-
níků a  dobrovolníků pomáhalo 
s  úklidem domů a  bytů. Zapůj-

čeno bylo 309 vysoušečů. Z  ve-
řejné sbírky a dalších darů získalo 
1 002 domácností přímou fi nanční 
pomoc na nutné opravy. 

U  příležitosti připomenutí prv-
ního výročí od povodní obdrželi 
diecézní povodňoví koordinátoři 

Charity čestná uznání z rukou ge-
nerálního sekretáře České biskup-
ské konference Tomáše Holuba za 
jejich mimořádné nasazení přesa-
hující povinnosti i pracovní zařaze-
ní.  Zdroj: Charita ČR



Sociální byty Arcidiecézní cha-
rity Praha pomohly k  návratu 
dvou dětí z  ústavní péče zpět 
k rodině. 

 „Dvouletý chlapec a tříleté děvče 
byli umístěni v ústavním zařízení ze-
jména z  důvodu nevyhovující by-
tové situace rodiny. V  předchozích 
dnech nabylo právní moci soudní 
rozhodnutí, na jehož základě se teď 
děti mohou vrátit zpět do rodinné-
ho prostředí. Byly svěřeny do péče 

dědečkovi, který za naší plné pod-
pory má teď možnost zvládnout 
situaci tak, aby děti byly na blízku 
své matce a  svým sourozencům 
a  nebyly zbytečně stresovány z  po-
bytu v  ústavních zařízeních,“  říká 
sociální pracovnice Vanda Vajshaj-
plová.  „Jsem ráda, že rodina díky 
Charitě dostala šanci na normální 
život.“

Z dětského centra, kde byly děti 
dočasně umístěny, si je dnes přišel 
vyzvednout dědeček. Až se jejich 

matka po šestinedělí  vrátí  k  rodi-
ně s  novorozenými dvojčaty,  bu-
dou  mít díky sociálnímu bydlení 
možnost být zase všichni pohro-
madě. Už teď je zřejmé, že tato 
početná rodina bude potřebovat 
další podporu. Připraveni pomoci 
jsou sociální pracovníci, ale i dob-
rovolníci, kteří budou rodině k dis-
pozici nejen s běžnou péčí o děti 
a  domácnost, ale budou rodině 
také pomáhat „postavit se na vlast-
ní nohy“.  

ZPÁTKY DO RODINY! Díky sociálnímu bydlení

KARDINÁL DUKA ZAHÁJIL 8. ROČNÍK 
ŠTAFETY PRAHA – ORVIETO

POVODNĚ 2013 – ROK POTÉ
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MOZAIKA UDÁLOSTÍ Z ARCIDIECÉZE 
I ZE ZAHRANIČNÍCH MISÍ

Ve zkratce

Z WÜSTENROT 
NA SKOK DO CHARITY: 
CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY

Pracovníci z Wüstenrot přicháze-
jí pravidelně do Domova se zvlášt-
ním režimem a vyprávějí o zemích, 
které navštívili. Klienti již vyslechli 
povídání o  západě USA, Kubě či 
Thajsku. Podobná setkání je moc 
baví, a tak jsou již nyní v plánu dal-
ší zajímavé destinace. 

SENIOŘI Z PŘÍBRAMSKÉHO 
STACIONÁŘE V ČESKÉM RÁJI

Čtyřdenní relaxační pobyt v Čes-
kém ráji uspořádala pro dvacet 

seniorů, klientů svého stacionáře, 
Farní charita Příbram. Program byl 
velmi pestrý a  speciálně „ušitý na 
míru“ všem zúčastněným. Pobyt 
byl fi nančně podpořen výtěžkem 
Tříkrálové sbírky.

BENEŠOVSKÁ FARNÍ CHARITA 
MÁ NOVOU ŘEDITELKU

Do čela Farní charity Benešov 
byla jmenována Jitka Wágnerová. 
Velké poděkování za obětavou 
práci patří dosavadní dlouholeté 
ředitelce Blance Novotné.

VII. SETKÁNÍ KLIENTŮ 
A PŘÁTEL FARNÍ CHARITY 
NERATOVICE 

V libišské Sokolovně se v polovi-
ně května sešlo 220 klientů, přátel 

a zaměstnanců Farní charity Nera-
tovice. 

Na programu bylo mj. vyhlášení 
nejlepší zdravotní sestry a pečova-
telky roku 2014. 

Ocenění získaly paní Vladislava 
Kalná ze střediska Říčany a  paní 
Šárka Vébrová ze střediska Obří-
ství.



Koncem května za-
vítala do Farní chari-
ty Roudnice nad La-
bem skupina českých 
a amerických studentů 
se svými pedagogy. 
Mladé lidi z  Pittsbur-
ské univerzity a  Fakul-
ty humanitních stu-
dií Karlovy univerzity 
v Praze zajímalo, jakým 
způsobem pracujeme 
s  dětmi, mládeží a  ro-
dinami, které žijí na 
pokraji společnosti. 

V  Roudnici dlouhodo-
bě intenzivně pracujeme 
s místní romskou komu-
nitou – provozujeme 
klub pro děti a  mládež, 

chodíme v rámci terénní 
služby do jejich domovů 
a  romské matky často 
ubytováváme i  v  našem 
azylovém domě. 

Hosté si prohlédli 
prostory Nízkopraho-
vého zařízení pro děti 
a  mládež Bota, vyslech-
li zkušenosti sociálních 
pracovnic a  následně 
vedli živou diskusi se za-
městnanci a dětmi, kteří 
v  tom čase byli v  klubu. 
S  nadšením zhlédli vy-
stoupení tanečnic rom-
ského souboru Benga 
čhaja a ochutnali specia-
lity romské kuchyně. 

 

STUDENTI Z USA NA ZKUŠENÉ V ROUDNICKÉ CHARITĚ

CHARITA A PRAHA 8 PŘEDSTAVÍ OBČANŮM ZÁMĚR 
NOVÉHO AZYLOVÉHO DOMU V PROSECKÉ ULICI

Debata s Markétou Adamovou
(radní městské části pro sociál-
ní oblast), Stanislavem Fialou 
(ředitel Azylového domu sv. Te-
rezie) a  veřejností proběhne 
16. června 2014 od 18 hodin 
v  Grabově vile, Na Košince 1, 
Praha 8.

Během léta projde rekonstrukcí 
bytový dům, který městská část 
vyčlenila pro azylový dům. Jeho 
otevření je plánováno na začátek 
roku 2015. Azylový dům bude 
sloužit více cílovým skupinám, 
především lidem bez přístřeší 
včetně seniorů v bytové nouzi.  



O vzdělání mají v Zambii zájem 
nejen děti, ale i  jejich rodiče. 
Arcidiecézní charita Praha pro 
ně organizuje vzdělávací kurzy. 
Dospělí se naučí číst a psát a zís-
kají základní vědomosti z něko-
lika oborů. Jednou z  absolven-
tek je paní Regina Chanda.

Paní Regina je vdaná a  její ro-
dina je opravdu široká. Má 9 dětí 
a 21 vnoučat! „Naše rodina žije ve 
vesnici Nsokoshi, která je vzdálená 
5 km od Mukonchi. „Do vzděláva-
cího kurzu pro dospělé jsem se 
přihlásila již před třemi lety. Nejdří-
ve pro začátečníky a  později pro 
pokročilé,“ říká paní Regina.

Paní Regina to považovala za 
skvělou příležitost, jak se naučit 
číst a  psát. A  to i  přesto, že už je 
jí 53 let. „Život je dnes velice těžký, 
když nemá člověk žádné vzdělání. 
V  minulosti jsem nedokončila zá-
kladní stupeň. Moji rodiče neměli 
peníze a  škola byla tehdy daleko 
od místa mého bydliště,“ dodává 
paní Regina.

PRÁCE KUCHAŘKY MĚ BAVÍ
„V  lednu 2010 začal program 

Adopce na dálku® vydávat v  Misii 
Mukonchi obědy pro všechny děti 
v  programu a  pro dalších 70 dětí 
z  farní školy. Mají tak pravidelné 
obědy po celou dobu školního ro-
ku. Paní Regina byla zaměstnána 
jako jedna ze dvou kuchařek,“ do-
plňuje Aleš Vacek, pracovník Cha-
rity Praha v Zambii.

S  přípravou oběda se začíná 
hned ráno. Vaří se „nshima“ (kuku-
řičná kaše), která se podává buď 
se špenátem, fazolemi, nebo se 
smaženými rybami. Oběd je ho-
tový kolem 11. hodiny. Nejdříve 
přichází děti, kterým začíná škola 
odpoledne, a  později ty, kterým 
vyučování končí po 12. hodině. 
A  mezitím se podává oběd dě-
tem ve školce. „Vařím ráda a  mé 
oblíbené jídlo je „nshima“ s  fazo-
lemi. Než jsem začala pracovat ja-
ko kuchařka, neměla jsem žádné 
zaměstnání. Teď již pracuji čtvr-
tým rokem a  můj život se velmi 
změnil. Jsem soběstačná a mohu 
podporovat svou rodinu v mnoha 

věcech. Mé děti chodí do školy, 
protože jim mohu platit škol-
ní poplatky. Je to pro mne velká 
motivace. Tato práce mne upřím-
ně baví,“ říká vděčně paní Regina.

PRO BUDOUCNOST 
JE DŮLEŽITÉ VZDĚLÁNÍ

„Jsem matkou a babičkou záro-
veň, takže jsem v  podstatě mezi 
dětmi po celý den. Beru je všech-
ny jako své vlastní. Děti jsou rády, 
že mají možnost pravidelného 
stravování. Také doufám, že se 
v budoucnu podaří v misii posta-
vit jídelnu.“

„My ženy nesmíme zapomínat, 
že v našich rodinách hrajeme důle-
žitou roli. Proto bychom měly pod-
porovat vzdělání našich dětí, zvláš-
tě pak dívek. Je opravdu důležité 
plánovat svou budoucnost a k to-
mu je zapotřebí právě vzdělání.“

Paní Regina nerezignovala na 
vlastní sebevzdělávání, a  pro-
to by ráda v  příštím roce zkusila 
podstoupit státní zkoušky, které 
děti skládají v  7. třídě. „Děkuji Ar-
cidiecézní charitě Praha za mož-
nost mít práci a také všem českým 
dárcům, kteří podporují děti v Mu-
konchi. Ať vám všem žehná Bůh za 
vaši dobrotu,“ loučí se paní Regina.
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S  přípprararavou obědědědaaa sesese začínnná
hned ránnno.o.o. VVVaří se „nshihihimamama“ (kuku-uu
řičná kašeee),),), kkkteteterá se podádádává buďďď 
se špenátetetem,m,m, fazazazolololemee i, nebo se 
smss aženýmmmiii ryryrybaaamimim ... ObObOběd je ho-
tototový kolemmm 11111.1 hhhodododinininy.y.y NNNejdříve
přpřpřicicichází děttti,i,i, kkkteteterýrýrýmmm zazazačíčíčínánáná školaaa
odododpopopoledne, aaa pozozozdědědějiii ty,yy kteeerým
vyvyvyučučučovovování kooončnnčí íí ppop 1112.22 hhhodininině.
AAA mememezizz tím seee pppodoo ávávává oběd dě-ěě
tetetemmm veveve školce.. „„„VaVaVařím rárárádadada aa  mé
oboboblílílíbebebené jídlo jeee „nshima“aa sss ffazazazo-o
leeemimimi.. NeNN ž jsjsjsememem začačačala prrracaa ovat ja-
kokoko kkkucucuchahahařkřkř a, nemělěě aaa jsem žádné
zazazaměměměstststnánánánííí. Teď jižžž praaacuji čtvr-
týtýtýmmm roookekkem a  můj živott se velmi
zmzmzměnnnililil. Jsem soběstaaačnná a momomohu
ppopodpdpdpooro ovat svou rodididinununu vvv mmmnononohahaha

věvěvěcececechchch. Mé děti chodí do školyyy,
protototoožo e jjjim mohuhuhu plalalatittt škškškololl-
ní popopoplalalattkt y. JJJeee tototo pro mmmnenene vvvelelelkákáká
motivavavacecece. TaTaTatototo prácecece mmmnenene uuupřpřpřímímím--
něnn  bavví,í,í,“““ říkááá vvvděčněěě papapaníníní RRRegegegina.

PRPRPRO BUUDDOD UCNONONOSTSTST
JEJEJE DŮLEŽEŽEŽITÉ VZVZVZDĚDĚĚLÁLÁLÁNÍNN

„J„J„Jsem maaatkkkououou a bbbabababičičičkokokouuu zázázárror --
veeň,ň,ň, takže jseeemmm vv v  popopodsdsdstaaatětětě mmmezezeziii
děěětmtmtmi po celý den.n.n. BBBerereruuu jejeje vvvšechhh---
nynyny jjjaaka o své vlvlvlasaa tnnní.íí. DDDětětětiii jsjsjsououou rrrádáá y,y,y,
žežeže mmmajajají íí momomožnžnžnososost prprpravavavididdeele nénn hooo
stststraaavooování. Takékéké dddouououfáfáfámm,m žžže seee
v v v budododoucnu podaří vvv mimimissisii ii ppop staa-a
vivivit jííídedd lnnnu.“

„M„M„My žeeeny nesmíme zapppomomomínatt,
žežeže vvv našich rodinách hrajeeemememe důleee-
žižižitototouuu rororoli. Proto bychommm mmměly pod---
popoporororovavavattt vzděd lání našašašicicichhh dědědětí, zvláš---
těě pppakakak dddívívívekekek. JeJeJe opravvvdududu důležitééé

lpláánovat svou budododoucuu noosts  a kkk ttto-o-o-
mu je zapopp třtřtřebebebí í í prprprávěěě vzvzvzděděděláláláníí.“.“.“

PaPaPanínín RRReggginini aaa nenenereeezizz gngg ovalaaa naaa
vlvlvlasasastntntnííí sesesebebebevzvzvzdědědělálálávávávání, aaa pppro-oo
tototo bbbyy y rárárádadada vvv ppříííštštštímímím rrrocococeee zkzkzkusuu ili a
popopodsdsdstototoupu it státní zkzkzkouououškkky, kteeerér
dědědětitt  skládají v  7. třííídědědě. „D„D„ ěkujuu i ArArAr-
cidiecézní charitě PPPrararahahaha za mooož-ž-ž-
nost mít práci a tttaaka é všvšvšememem českýkkým
dárcům, kteří popopoddpd orororujujují í í dědědětititi vvv MMMu-uu
kookoncnn hihh . Ať vámámám vvvšešešemmm žežežehnhnhná á á BůBůBůhhh zazz
vavavašišiši dddobrotu,“““ louououčíččí ssse ee papp níníní RRRegegegininina.a.a.
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ZE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ DO LAVICE
Příběh 

ze Zambie



Od poloviny května se rozsáhlá 
území v Srbsku a v Bosně a Her-
cegovině ocitla pod vodou. 
Charita Česká republika stej-
ně jako řady dalších národních 
Charit poskytly ze svých krizo-
vých zdrojů okamžitou fi nanč-
ní pomoc a  současně vyhlásily 
veřejné sbírky. V  těchto dnech 
už jsou plány konkrétní pomoci 
jasnější, stejně jako fi nanční ná-
roky.

Charitní pomoc v  Srbsku
představují dodávky tisíce potra-
vinových a  hygienických balíčků 
pro 23 500 rodin z  obcí Obreno-
vac, Ub, Valjevo, Krupanj a Šabac. 
Potravinové balíčky zahrnují napří-
klad 2 l oleje na vaření, 2 kg cukru, 

Porodnická píštěl je zranění, 
kterým je postiženo více než 
2 milióny žen v rozvojových ze-
mích. Trpí zbytečně, protože ne-
mají přístup ke zdravotní péči. 
Na tuto skutečnost upozornil  
23.  květen – Mezinárodní den 
za odstranění porodnické píště-
le. 

Píštěl vzniká při protrahovaném 
porodu. Zkušenost je pro ženu 
velmi traumatizující. Dítě porod 
obvykle nepřežije a žena je v jeho 
důsledku postižena inkontinencí. 
Jde o velmi stigmatizující postiže-

Centrum zahraniční spolupráce 
Arcidiecézní charity Praha bilan-
cuje výsledky své činnosti v uply-
nulém roce. Pomoc se dostala 
více než 67 tisícům potřebných.

„Naše pomoc je možná jen díky 
podpoře tisíců dárců z  České re-

publiky,“ uvedl ředitel Arcidiecéz-
ní charity Praha Jaroslav Němec, 
„vedle spolupráce s individuálními 
dárci je pro nás klíčové rozvíjet 
také spolupráci s důvěryhodnými 
partnerskými organizacemi v  za-
hraničí.“

  

POMOC PRO 67 TISÍC POTŘEBNÝCH V ZAHRANIČÍ 

ZEMĚ POČET PŘÍJEMCŮ POMOCI

Zambie 600

Bělorusko 650

Kongo 1 100

Uganda 32 000

Indie 33 000

CELKEM 67 350

5 plechovek masa, 5 plechovek 
zeleniny, 10 instantních polévek, 
2 kg rýže, 10 multivitaminových 
prášků, dále kávu, čokoládu atd. 
V  hygienických balíčcích dosta-
nou lidé 3 kg pracího prášku, jar 
na nádobí, mýdlo, 4 zubní kartáč-

ky a  3 pasty atd. Zasažena byla 
převážně území, kde se lidé živí 
farmařením, chovem dobytka. 
Proto pomoc Charit bude spočí-
vat také v dovozu drůbeže, prasat 
a krav.

Pomoc Charit v Bosně a Herce-
govině  se rovněž zaměří na 
dodání potravinových balíčků, 
speciálních balíčků pro rodiny 
s  malými dětmi, dodávky pitné 
vody, balíčky pro čištění vody, léky 
a také potřeby pro úklid. Sem patří 
například gumové rukavice (2 000 
ks), lopaty (1 200 ks) či gumáky 
(450 ks). Veškerá pomoc bude 
rozdělena mezi 8 000 rodin.

Zdroj: Charita ČR

CHARITY POMÁHAJÍ NA BALKÁNĚ

ní, které ženu prakticky vyloučí ze 
společenského života.

V  březnu tohoto roku se lékaři 
České nemocnice sv. Karla Lwangy 
naučili operovat močovou porod-
nickou píštěl. Pod vedením zku-
šeného chirurga si osvojili teorii 
a  praxi potřebnou pro zvládnutí 
tohoto operačního zákroku. Bě-
hem tohoto roku se nemocnice 
s  podporou australského Rotary 
klubu věnuje osvětě ve vesnicích. 
Představuje ženám možnost ope-
race porodnické píštěle, o níž do-
sud neměly informace, a poskytuje 
tuto operaci zdarma. 

MEZINÁRODNÍ DEN OSN UPOZORNIL 
NA PORODNICKOU PÍŠTĚL
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Nízkoprahové centrum pro li-
di v  nouzi v  Brandýse nad La-
bem – Staré Boleslavi otevřela 
Arcidiecézní charita Praha před 
dvěma lety. Od začátku zde ja-
ko dobrovolnice pomáhají sest-
ry ze Společnosti Dcer křesťan-
ské lásky sv. Vincence de Paul. 
Požádali jsme je o rozhovor.

Popište prosím, co předchá-
zelo otevření Nízkoprahového 
centra Na Dolíku? 

Lidé v nouzi se obraceli o pomoc 
na nás. Kam jinam se měli obracet 
než na řeholní sestry… Zvonili na 
Charitní domov ve Staré Boleslavi, 
kde pracujeme i bydlíme. U dveří 
domova jsme jim dáv aly teplou 
polévku s  chlebem a  teplý čaj. 
Když tito lidé potřebovali výměnu 
oblečení nebo teplejší oblečení, 
z  připravených zásob jsme jim je 
mohly poskytnout. 

Z jakého důvodu byla ke spolu-
práci přizvána Arcidiecézní cha-
rita Praha?

Zlomovým obdobím byl leden 
2012, kdy začínaly velké mrazy 
a  trvaly delší dobu. Bezdomovci 
nám říkali, že je to velmi náročné 
období, a prosili o pomoc. Věděli, 
že pokud nemají místo, kde je tep-
lejší zázemí, nemají šanci přežít. 
Reagovaly jsme na tuto jejich vý-
zvu. Nebylo nám jedno, jak zimu 
přežijí. V ten leden jsme telefono-
valy do všech ubytoven v  okolí 
a poptávaly jsme volné místo pro 
bezdomovce Petra, který bydlel ve 
velmi chatrném přístřeší. Podařilo 
se nám zajistit pro něj místo na 
období největších mrazů. Zaplati-
ly jsme mu pobyt na několik dnů 
a čekaly jsme, jaké bude počasí – 
zda budou mrazy přetrvávat. Za-
platily jsme mu i další dny. 

V tu chvíli jsme si ale řekly, že tak-
to to dál nepůjde. 

Pracujeme v  Charitním domově 
a  službu lidem v  nouzi provozu-
jeme pouze jako dobrovolnice ve 
volném čase. Bylo zapotřebí, aby 
tuto službu zaštiťoval někdo jiný. 

Město se rozhodlo situaci řešit 
aktivně, poskytlo prostory, po-
třebné fi nance na rozjezd a  při-
zvalo ke spolupráci Arcidiecézní 
charitu Praha. Jaké byly začátky 
nově vzniklého Nízkoprahového 
centra Na Dolíku? 

V  největších mrazech mohli lidé 
bez domova a  lidé v  nouzi pobýt 
jednu hodinu v  teplém prostředí 
a najíst se tam. Byl to začátek dal-
ší spolupráce s  Městským úřadem 
a Arcidiecézní charitou Praha. 

Co všechno může Centrum 
Na Dolíku klientům nabídnout 
nyní, jaké druhy podpory?

Především je to přijetí. Přijetí 
každého takového, jaký je. Je to 
podstatnější než polévka, čaj, tep-
lá místnost. Není dobré žít v před-
stavě, že člověk je člověkem pou-
ze tehdy, když je slušně oblečený, 
umytý, upravený apod. Uvědomu-
jeme si, že mnohdy je pro tyto li-
di důležitější osobní kontakt s  ně-
kým, kdo je přijímá, naslouchá jim, 

má o ně zájem a bere je i s  jejich 
slabostmi, než právě teplá polév-
ka. Před jídlem se s  lidmi v  nouzi 
modlíme… i  to má pro ně vý-
znam. Nachází rozměr nebeského 
Otce, který je objímá a  projevuje 
jim lásku v konkrétní podobě.

V centru nabízíme po celý týden 
v  pravidelném čase 16.30–17.30 
hod. teplou polévku s  chlebem, 
teplý nápoj, možnost výměny špi-
navého oblečení za čisté. 

Kromě vás je s  klienty v  pří-
mém kontaktu i  pracovník Ar-
cidiecézní charity Praha. Jaká je 
jeho role?

V  pondělí, středu a  pátek je 
v  daném čase v  centru přítomný 
sociální asistent, který umožňu-
je lidem v  nouzi osprchovat se 
a  pobýt v  teplé místnosti. Lidem 
je dána i možnost sociálního pora-
denství, informování o  sociálních 
dávkách, pomoc s vyplněním do-
tazníků a  vyhledání potřebných 
informací apod. 

Jak hodnotíte spolupráci s Arci-
diecézní charitou Praha?

Jsme rády za spolupráci s panem 
Fialou, s panem Houškou a dalšími 
lidmi z pražské Charity, se kterými 
je skvělá spolupráce. Děkujeme 
jim za to touto cestou. 

Sestra 
Damiána 

má za 
s. vincentky 

Nízkoprahové 
centrum 

na starost.

LÁSKYPLNÉ PŘIJETÍ JE DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ POLÉVKA, 
ČAJ A TEPLÁ MÍSTNOST




