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Milí přátelé,
dnešní Bulletin 

otevíráme zprávou 
o našem projektu 
sociálního bydlení 
a uzavíráme jej roz-
hovorem se dvěma 

výjimečnými slečnami z Indie, které 

zasvětily svůj život pomoci chudým. 
Obě zprávy, byť jsou tak odlišné, 
mají něco společného. Ukazují, že 
Charita jde ve své práci do hloubky 
a rozvíjí pomoc dlouhodobě a kom-
plexním způsobem. V Indii vytvořila 
Shamitha a Renita vzdělávací cent-
rum, které zahrnuje jak základní, tak 
střední školu, v budoucnu je doplní 

učňovské učiliště. Sociální bydlení 
je dalším dílkem v mozaice charitní 
pomoci lidem v tíživé životní situa-
ci. Navazuje na pomoc azylových 
domů a představuje pro potřebné 
rodiny další krok v osamostatnění.

Mgr. Eva Hradečná
metodička sociálních služeb
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Zasvětily život 
vzdělávání venkovanů

Čtěte na straně 6

Kardinál Dominik Duka a  ředi-
tel Charity Česká republika Lukáš 
Curylo prezentovali 21. října 2014 
na společném tiskovém setkání 
připravenost církve podílet se na 
procesu tvorby nových pravidel 
pro sociální bydlení a  zároveň 
připravenost následně smysluplně 
realizovat  tuto pomoc jako svoji 

prioritu. S  využitím dlouholetých 
charitních zkušeností, jedinečné 
celorepublikové sítě a  v  rámci 
městského či krajského plánování. 
Tento záměr vyjádřil kardinál Do-
minik Duka i  v  dopise adresova-
ném předsedovi vlády ČR.

„Smyslem sociálního bydlení je 
nabídnout fi nančně dostupné by-

Církev a Charita připraveny pomoci 

V OBLASTI SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ 

Nenechte si ujít jedinečnou 
příležitost poznat program 

Adopce na dálku® 
z první ruky

Biskup Charles Kasonde z diecéze Solwezi 
v Zambii navštíví Českou republiku. 

25. listopadu od 18 hodin 
bude celebrovat mši svatou v kostele 

sv. Václava v Praze 10 
(nám. Svatopluka Čecha), 

po níž se uskuteční 
beseda s dárci a veřejností 

o programu Adopce na dálku®. 

ty, kde mohou lidé opět ‚nastarto-
vat‘ svůj život, do kterého jim za-
sáhla ztráta zaměstnání, exekuce 
či pobyt ve vězení. My je při jejich 
snaze doprovázíme a  někdy zno-
vu pomáháme najít smysl živo-
ta,“ uvedl Lukáš Curylo. Charita již 
první sociální či „startovací“ by-
ty otevřela např. v  Ostravě nebo 
v Praze.  

Zdroj: cirkev.cz

Římskokatolická církev představila svůj plán aktivně se podílet na 
tvorbě podmínek a  následném provozování sociálního bydlení. 
Nabízí vládě České republiky své zkušenosti v této oblasti, které 
nabyla především díky bohaté činnosti Charity.
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SETKÁNÍ S BISKUPEM 
DIECÉZE SOLWEZI V ZAMBII 

Českou republiku navštíví otec 
biskup Charles Kasonde z partner-
ské diecéze Solwezi v Zambii. Již os-
mým rokem zde čeští dárci podpo-
rují potřebné studenty v programu 
Adopce na dálku® a jejich další po-
moc směřuje místním komunitám. 
V úterý 25. listopadu od 18 hodin bu-
dou biskup Kasonde a P. Stanislaw 
Gora sloužit mši svatou za dárce 
i děti z programu Adopce na dál-
ku® v kostele sv. Václava v Praze 10.
Po mši proběhne beseda s otcem 
biskupem. 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
CHARITNÍHO ŠATNÍKU 
V KOLÍNĚ

Farní charita Kolín (Zengrova 356, 
Kolín IV.) vás srdečně zve na slav-
nostní otevření nového charitního 
šatníku, které proběhne 19. listo-
padu 2014 ve 14.30 hodin za účasti 
pomocného biskupa pražského 
Mons. Karla Herbsta SDB. 

BENEFIČNÍ KONCERT 
PRO STROM 
SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Farní Charita Žižkov pořádá Bene-
fi ční koncert pro Strom splněných 
přání. Uskuteční se 23. listopadu 
v 18.00 hodin v kostele sv. Prokopa 
v Praze 3. Sólisté Národního divadla 
uvedou výběr z  opery Giuseppa 
Verdiho Jana z Arcu. Během koncer-
tu si můžete z připravených sezna-
mů vybrat konkrétní vánoční dárek, 
který chcete věnovat konkrétní 
potřebné osobě. Strom splněných 
přání se koná již po třinácté.

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ 
SBÍRKA

Druhý ročník Národní potravinové 
sbírky proběhne v sobotu 22. listo-
padu. Ve vybraných obchodech po 
celé zemi budou lidé moci nakou-
pit potraviny pro sbírku a odevzdat 
je přímo na místě dobrovolníkům. 
V pražské arcidiecézi se aktivně do 

Mše svatá a setkání 
s biskupem diecéze 
Solwezi v Zambii 

25. listopadu, 18 hodin
kostel sv. Václava 
v Praze 10

Slavnostní otevření 
charitního šatníku v Kolíně

19. listopadu, 14.30 hodin Zengrova 356, Kolín IV.

Benefi ční koncert 
pro Strom splněných přání

23. listopadu, 18.00 hodin
kostel sv. Prokopa 
v Praze 3

Národní potravinová sbírka
22. listopadu, 
otevírací doba obchodů

Tesco Národní třída Praha 1; 
Tesco Zruč nad Sázavou; Tesco 
Roudnice nad Labem, Penny 
Market na třídě Míru v Berouně; 
Kaufl and Kolín; 
Charitní obchůdek Vlašim

Noc venku
od večera 20. listopadu 
do rána 21. listopadu

Gymnázium J. Barranda 
v Berouně

PĚT LISTOPADOVÝCH POZVÁNEK – PĚT PŘÍLEŽITOSTÍ, 
JAK POZNAT ČI PODPOŘIT CHARITU

sbírky zapojuje několik Charit, které 
budou akci koordinovat v konkrét-
ních obchodech (viz tabulka): Arci-
diecézní charita Praha, Farní charita 
Vlašim, Farní charita Roudnice nad 
Labem, Farní charita Beroun, Farní 
charita Kolín, Farní charita Příbram. 
Vybrané potraviny podpoří napří-
klad klienty Azylového domu pro 
ženy a  matky s  dětmi v  Domově 
sv. Josefa  v  Roudnici nad Labem 
či Občanské poradny Vlašim, kteří 
si potraviny vyzvednou v nedávno 
otevřeném charitním obchůdku. 

NOC VENKU V BEROUNĚ
Noc venku je počin na podporu li-

dí bez domova, který vznikl ve Velké 
Británii a třetím rokem se koná také 
v České republice. Ve 14 městech 
po celé zemi se může veřejnost 
20. listopadu (od večera do rána 

21. listopadu) seznámit s problema-
tikou bezdomovectví, zakusit, jaké 
to je spát a  probouzet se venku, 
a zároveň podpořit lidi bez domova. 

Farní charita Beroun pořádá Noc 
venku s podporou Římskokatolic-
ké farnosti Beroun a ve spolupráci 
s Gymnáziem J. Barranda, na jehož 
dvoře se akce uskuteční. Od setmě-
ní je připravena přednáška, hudeb-
ní vystoupení a  promítání filmu 
s  problematikou bezdomovectví. 
Všem bude nabízen teplý guláš či 
polévka a po celou dobu akce bude 
k dispozici teplý čaj, káva, voda i so-
ciální zařízení. Na zakončení setkání 
je plánovaná modlitba za zemřelé 
bezdomovce. Během akce proběh-
ne také sbírka trvanlivých potravin, 
kterou Farní charita Beroun využije 
jako krizovou pomoc lidem bez do-
mova.  

Charita se spolupodílí na Národní potravinové sbírce, která pomůže potřeb-
ným lidem po celé zemi.



novou sbírku básní Český sešit. 
Vznikla za neobvyklých okolností 
během básníkova pobytu v  Čes-
ké republice, kdy se v  rámci pro-
gramu MEDEVAC léčil ze zranění, 
která utrpěl při bojích na Majdanu 
z února tohoto roku.

PROJEKTY FARNÍ CHARITY 
ROUDNICE NAD LABEM 
V NOVÝCH PROSTORÁCH

Mons. Karel Herbst požehnal 
nově zrekonstruované prostory 
Farní charity Roudnice nad Labem 
v Jungmannově ulici 670, kde bu-
dou probíhat služby nízkopraho-
vého zařízení pro děti a  mládež 
a  sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s  dětmi. Slavnostního se-
tkání se zúčastnil starosta města 
pan Vladimír Urban, P. Stanislaw 
Gora, prezident Arcidiecézní cha-
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23. BENEFIČNÍ KONCERT 
ZAPLNIL SMETANOVU 
SÍŇ OBECNÍHO DOMU

Obecní dům v  Praze  hostil dne 
31. října 2014 benefi ční koncert 
Arcidiecézní charity Praha. Podpoří 
Českou nemocnici v Ugandě. Plná 
Smetanova síň vyslechla Janáčko-
vu Glagolskou mši v podání Sym-
fonického orchestru hl. m. Prahy 
FOK a  Českého filharmonického 
sboru Brno. Benefi ční koncert se 
konal pod záštitou kardinála Do-
minika Duky a  navštívila ho řada 
významných osobností, mezi ni-
miž byli apoštolský nuncius v Čes-
ké republice Mons. Giuseppe Le-
anza, kardinál Miloslav Vlk, biskup 
Václav Malý, ministryně spravedl-
nosti Helena Válková, velvyslanci 
Itálie, Lucemburska, Peru, Mexika, 
Iráku, Bosny a  Hercegoviny, Ja-
ponska, Filipín a Suverénního řádu 
maltézských rytířů, dále poslanci 
Parlamentu ČR a  zástupci státní 
správy a samosprávy.

BÁSNÍK Z MAJDANU VYDAL 
V PRAZE SBÍRKU BÁSNÍ

Ukrajinský básník, režisér a  pro-
fesor Kyjevské divadelní národní 
univerzity Stanislav Chernilevskyi 
představil v  Praze veřejnosti svou 

rity Praha, Jaroslav Němec, ředitel 
Arcidiecézní charity Praha a  další 
hosté. 

MULTIKULTURNÍ AKCE 
V MLADÉ BOLESLAVI 
POTĚŠILA VŠECHNY SMYSLY

Středisko Migrace Arcidiecézní 
charity Praha uspořádalo ve spo-
lupráci s Komisí pro integraci etnik 
a národnostních menšin statutár-
ního města Mladá Boleslav, Řec-
kokatolickou farností a  Kulturou 
města Mladá Boleslav multikul-
turní akci zaměřenou na pozná-
vání kultur Ukrajiny a  Mongolska. 
V průběhu odpoledne měli ná-
vštěvníci možnost zhlédnout hu-
dební a taneční vystoupení, verni-
sáž obrazů, poslechnout si recitaci 
a  prohlédnout si kroje a  výrobky 
obou národů. Nedílnou součás-
tí byla ochutnávka ukrajinských 
a mongolských pokrmů. 

 

Ubytování v nově zrekonstru-
ovaných pokojích, školicí pro-
story pro 24 a 14 osob a rozleh-
lou zahradu pro vaši soukromou 
či firemní akci nabízí penzion 
u sv. Kryštofa. Nachází se v klid-
né části Prahy 10 ve vzdálenosti 
20 minut od centra města a ve 
snadné dostupnosti z  dálnice 
D1 i  ze zastávky MHD. Penzion 
vlastní a provozuje Arcidiecézní 
charita Praha.  

Kontakt: Záběhlická 72, Praha 10,
tel.: 272 769 371, 

e-mail: penzion@krystof.cz,
www.krystof.cz. 

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY 
V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI  

Ve zkratce

VYUŽIJTE PŘI SVÉ NÁVŠTĚVĚ PRAHY 
PENZION U SV. KRYŠTOFA
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Ve škole svatého Fran-
t i š k a  X a v e r s k é h o 
v  Shenbaganuru se 
17. října rozeznělo na-
pětí a  ruch. Studenti 
prezentovali výsledky 
svých projektů a poku-
sů z  oblasti přírodních 
věd na výroční vědecké 
výstavě. 

Učitelé školy usilují 
o to, aby talenty různého 
druhu u  jejich studentů 
nezůstaly ležet ladem. 
Pohonným motorem 
je přirozená zvědavost 
a  kreativita mladých lidí. 
Studenti se prostřednic-

PROJEKT NA PODPORU RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ 
UZAVÍRÁ TŘETÍ ROK SVÉHO TRVÁNÍ

Matka a  dítě jsou nej-
pevnějším, a  přitom 
křehkým spojením. To, 
co maminka do dítěte 
v dětství „vloží“, to je pro 
jeho budoucnost základ-
ní a  jedinečné. Některé 
maminky nejsou vinou 
sociální zanedbanosti, 
kterou si přinášejí z  dět-
ství ze své vlastní rodiny, 
schopny dítěti poskyt-
nout láskyplné a přijíma-
jící rodičovské vedení. To 
může dále umocnit tíživá 
životní situace spojená 
v  mnohých případech 
i se ztrátou bydlení. 

Ve zvládání rodičovské 
role pomáhá efektivně 
již třetím rokem projekt 

Škola svatého Františka Xaver-
ského se nachází v  malé vesničce 
Shenbaganur na úpatí Kodai-
kanalských hor ve výšce 2133 m n. 
m. Kraj Dindigul, pod který vesnice 
spadá, se řadí mezi nejméně 
rozvinuté oblasti v Indii. Podle sta-

tistik je negramotná třetina oby-
vatel. Škola sv. Františka usiluje 
o  to zpřístupnit vzdělání zejména 
znevýhodněným dětem – sirot-
kům, dětem z nižších kast a tradič-
ních kmenů, dětem přistěhovalců 
ze Srí Lanky. 

Malá rozvinutost oblasti a  sou-
středění na potřebné jsou důvody, 
proč sem již 14 let směřuje podpo-
ra Charity Praha prostřednictvím 
Adopce na dálku® a dalších rozvo-
jových projektů. 



Podpora a posilování rodi-
čovských kompetencí osa-
mělých matek – klientek 
Arcidiecézní charity Praha.

Jeho součástí je sociote-
rapeutické poradenství 
včetně nácviku modelo-
vých situací, videotrénink 

interakcí i  skupinová te-
rapie. Jednotlivé aktivity 
jsou provázané a  reagují 
na individuální potřeby 
maminek. 

„Na základě dobrých 
výsledků, které projekt 
zaznamenal v  předcho-
zích letech, jsme letos 
nabízeli nově podporu 
nejen klientkám  našich 
azylových domů, ale také 
maminkám v  jejich při-
rozeném prostředí, tzn. 
v  jejich vlastní domác-
nosti,“ říká Jana Fránová, 
koordinátorka projektu. 
„Nově pracujeme také 
s  rodinami v  sociálních 
bytech Arcidiecézní cha-
rity Praha.“  

tvím přípravy projektů 
učí efektivní spolupráci 
v  rámci týmu a  prezen-
tačním dovednostem. 

Jejich projekt musí za-
ujmout a  obstát v  kon-
kurenci spolužáků. Učite-
lé poukazují i na další, ne 

tolik viditelný, „vedlejší 
efekt“ výstavy. 

Díky přípravě vědec-
kých návrhů pozorují 
u  studentů značný roz-
voj kritického myšlení. 

Věří, že tím přispíva-
jí k  zdravému základu 

a  životaschopnosti no-
vé indické generace. 
Její součástí je i  90 žáků 
a  studentů z  programu 
Adopce na dálku®, kteří 
studují na škole svatého 
Františka.



ABY TALENTY DĚTÍ NEZŮSTALY LEŽET LADEM
AKTUÁLNĚ Z INDIE
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V  hlavním městě Konžské de-
mokratické republiky žije podle 
odhadů více než 20 tisíc dětí na 
ulici. Arcidiecézní charita Praha 
se tomuto tématu věnuje již řa-
du let. Poukazuje na palčivost 
problému, hledá v České repub-
lice fi nanční zdroje a podporuje 
ve spolupráci s komunitou Che-
min Neuf v  Kinshase centrum 
Ndako Ya Biso, kde děti ulice 
nacházejí útočiště.  

V  roce 2011 vybudovalo cent-
rum Ndako Ya Biso ambulantní kli-
niku, která ošetřuje pouze děti uli-
ce. Každý měsíc přijímá v průměru 
250 pacientů. V běžných klinikách 
jsou děti ulice zpravidla přijímány 

neochotně a  nevlídně, pokud jim 
není ošetření úplně odmítnuto. 
Důvodem je jejich vzhled, nečisto-
ta a  špatná pověst. Poznat místo, 
kde jsou akceptovány, pozorně 
ošetřeny a  vyslyšeny v  soukromí, 
je pro tyto děti něco zcela nového. 
Zkušenost ukazuje, že často právě 
na základě vztahu důvěry se 
zdravotní sestrou začínají děti sdí-
let své životní příběhy. 

„Arcidiecézní charita Praha pod-
poruje centrum Ndako Ya Biso již 
pátým rokem. Letos naše podpo-
ra putovala na pomoc ambulant-
ní klinice,“ říká Natálie Podolcová 
z  Centra zahraniční spolupráce. 
„Kliniku tvoří pět částí – vstupní 
místnost, ošetřovna, izolace  pro 

infekčně nemocné pacienty, labo-
ratoř a  lékárna. Naše podpora se 
týkala technického vybavení klini-
ky. Dosavadní spalovna odpadu na 
klinice vypověděla službu. Bez to-
hoto zařízení nemůže zdravotnic-
ké centrum dobře fungovat, proto 
byla z  prostředků českých dárců 
vybudovaná nová spalovací pec,“ 
vysvětluje Natálie Podolcová.  

Výjimečnou a  charismatickou 
osobností je FRANCIS ODONG, 
mladý učitel na střední škole 
v severní Ugandě. Vzdělání zís-
kal díky programu Adopce na 
dálku®. A má velké plány do bu-
doucna.

Francis byl prvorozeným ze tří 
dětí a  zároveň jediným synem. 
Rodiče na něj proto pohlíželi jako 
na toho, který by měl v budoucnu 
převzít veškerou starost o  rodinu. 
„Jednoho večera, když jsme šli 
nasbírat dříví, se mne otec zeptal, 

čím bych chtěl být. Odpověděl 
jsem, že knězem,“ říká Francis.

Ve škole se Francis učil dobře. Po 
dokončení prvního stupně střední 
školy však již otec nebyl schopen 
platit všechny poplatky spojené se 
studiem. „Rok jsem zůstal doma. 
Ztratil jsem naději, že budu moci 
dokončit své vzdělání. Jednoho 
dne jsem se dozvěděl o  progra-
mu Adopce na dálku®. Měl jsem 
ohromnou radost, když jsem byl 
do programu vybrán!“

UNIVERZITNÍ VZDĚLÁNÍ 
A MÍSTO UČITELE

Po dokončení střední školy po-
kračoval Francis ve studiu na uni-
verzitě. Zde si dokonce našel svou 
životní lásku Betty, se  kterou žije 
doposud. Mají spolu krásného 
chlapce Josepha. Na ubytování 
a stravu během studia na univerzi-
tě si Francis přivydělával fotografo-
váním. Po dokončení školy se mu 
vzápětí podařilo nalézt práci učite-
le na střední škole. „Pracuji zde se 
svou ženou. Bylo to jako sen, když 
jsem dostal svou první výplatu. 
10 % jsem ihned věnoval do míst-

ního kostela jako poděkování Bo-
hu za vyslyšení mých modliteb.“

DÁRCE Z ČESKA INSPIRACÍ
Francis má mnoho plánů do 

budoucnosti. Jedním z nich je vy-
budovat ve vesnici kapli. „Podpora 
mého dárce z České republiky pro 
mne byla inspirací k  tomu, abych 
se sám stal dárcem. Proto se svou 
ženou podporujeme pět dětí ve 
vzdělání. Naším největším snem 
je postavit základní školu, kde by-
chom mohli pomoci mnohem ví-
ce potřebným dětem.“   

PODPORA AMBULANTNÍ KLINIKY PRO DĚTI Z ULICE
Aktuálně 

z Konga

V  případě vašeho zájmu podpo-
řit další aktivity Centra Ndako Ya 
Biso pro děti ulice využijte mož-
nost posílat své fi nanční dary na 
číslo účtu 749011/0100, variabilní 
symbol 20900 (projekty v Kongu). 
Děkujeme.

VYSTUDOVAL DÍKY ADOPCI NA DÁLKU®. 
NYNÍ SÁM PODPORUJE VZDĚLÁVÁNÍ PĚTI DĚTÍ

PŘÍBĚH Z UGANDY
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ROZHOVOR

Fascinace venkovským prostře-
dím a  zapálení pro vzdělává-
ní přivedlo dvě mladé Indky 
s  čerstvým vysokoškolským 
diplomem do vesnice Shan-
karnarayana. V  roce 1998 v  ní 
založily základní školu, kterou 
začalo navštěvovat 12 dětí. Po-
stupně se jejich projekt rozšiřo-
val. Dnes stojí v  čele mateřské 
školy, základní i  střední školy. 
Rozvíjí projekty na pomoc celé 
komunitě. Zeptaly jsme se SHA-
MITHY a RENITY, tak se tyto dvě 
mladé ženy jmenují, co je při-
vedlo k  jejich práci a  jaké jsou 
jejich další plány.

Obě pocházíte z  města. Co 
svedlo vaše cesty dohromady 
a jak jste se najednou ocitly na 
vesnici?

Potkaly jsme se po ukončení ma-
gisterských studií. Obě jsme se na 
univerzitě profi lovaly spíš huma-
nitním směrem, i  když v  prvních 
letech jsme se v rámci studií věno-
valy i podnikovému managementu. 
V letech 1995–1998 jsme se zapojily 
do projektu rozvoje venkova na ves-
nické škole v oblasti Kundapur v jižní 
Indii. Tam jsme byly poprvé v životě 
přímo konfrontovány se životem na 
vesnici, tam jsme také začaly sbírat 
zkušenosti s  učením a  s  fungová-
ním školy jako instituce. Poznávaly 
jsme podmínky venkovských škol, 
bídu vesničanů i  bídu tamního 
vzdělávání. Bylo nám zatěžko ak-
ceptovat, v  jakých podmínkách se 
učí dětí chudých. Obě jsme cítily, že 
se musíme i nadále angažovat v té-
to oblasti, zasazovat se o  zlepšení 
kvality vyučování na vesnicích. 

Co pro vás představuje mo-
tivaci k další práci? Co vás žene 
ve vašem snažení dál?

Cíl a směr našeho snažení je přá-
ní zpřístupňovat kvalitní vzdělání 

chudým vesnickým dětem a  mla-
dým lidem. Poskytnout jim stej-
nou výchozí pozici, jakou mají děti 
z  měst. Co nám dodává motivaci 
a  sílu do další práce, je zejména 
vědomí toho, co všechno jsme již 
dosáhly. Navíc, každý rok v okamži-
ku vyhlášení výsledků celostátních 
zkoušek cítíme hrdost na naše stu-
denty, zadostiučinění, naplnění, ale 
také nával energie a inspirace k re-
alizaci dalších plánů. Oddanost po-
volání a odhodlání považujeme za 
základní kameny nevyhnutelné pro 
naši práci. A konečně, neméně dů-
ležitá je víra. Abychom to vyjádřily 
slovy našeho otce biskupa, je-li to 
práce boží, přetrvá. 

Co považujete za nejzávaž-
nější problémy v oblasti vzdělá-
vání na indické vesnici?

V  první řadě postoj rodičů ke 
vzdělávání. Bohužel pořád mno-
zí z nich nedoceňují jeho význam. 
Volí raději posílat dítě na pole, aby 
rodina vydělala každý den o  pár 
rupií více na své živobytí. Snažíme 
se je přesvědčit, že vzdělání může 
formovat život dítěte a  napomoct 
k  překonání chudoby efektivněji 
než prostřednictvím těch několika 
rupií. I  když každý vzdělaný člověk 
nezíská práci snů, jeho obzory jsou 
díky vzdělání rozšířené, dokáže kon-
struktivněji budovat svou budouc-
nost. Je si vědom i jiných alternativ 
kromě práce na poli či ve fabrice.

Jaké jsou vaše plány do bu-
doucnosti?

Momentálně uvažujeme nej-
častěji o  potřebě praktických vý-
učních oborů a odborných kurzů. 
Ne všichni studenti se mohou stát 
inženýry a  lékaři. Rádi bychom 
jim dopřály možnost profi lovat se 
i v  jiných oborech, u kterých je co 
nejvyšší šance uplatnění v profes-
ním životě.  

Od roku 2006 podporuje 
Arcidiecézní charita Praha 
práci Shamithy a  Renity. 
V  jejich vesnických školách 
studuje 319 dětí díky Adop-
ci na dálku®, Charita fi nan-
covala výstavbu a  vybave-
ní základní a  střední školy 
a dále komunitního centra. 
V  roce 2011 se podílela na 
opravách škol po povod-
ních. 

Renita a Shamitha


