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Milí přátelé,
únorový Bulletin 
chci uvést poděko-
váním všem dárcům 
a koledníkům Tříkrá-
lové sbírky. Podpora 
tolika lidí, kteří svým 
darem do tříkrálové 

kasičky vyjádřili důvěru Charitě, je 
pro nás velkým povzbuzením. 

Nové vydání Bulletinu informu-
je o novinkách z  činnosti Charity 
v  pražské arcidiecézi i v  zahraničí. 
Chceme s vámi sdílet události, kte-
rými Charita v posledních týdnech 
žije. Výjimečnou akcí je ozdravný 
pobyt ukrajinských dětí, který z po-
věření Ministerstva zahraničních 
věcí zajišťujeme. Stále trvají mimo-
řádná opatření na pomoc lidem 
bez domova během zimy. Vstoupili 

jsme do nového mezinárodního 
projektu na pomoc obětem obcho-
du s  lidmi; připravujeme vzděláva-
cí projekt v Bělorusku a letní pobyt 
běloruských dětí v České republice. 
Zajímají-li vás další novinky, čtěte 
následující stránky.

S přáním všeho dobrého

Mgr. Eva Hradečná
metodička sociálních služeb
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Běloruské děti letos 
opět navštíví ČR.

Čtěte na straně 4.

PROGRAM OZDRAVNÉHO POBYTU 
V ČECHÁCH ZAJIŠŤUJE CHARITA

Do hotelu Solenice u  Příbrami, 
rekreačního zařízení Minister-
stva vnitra, dnes přijela skupina 
třiceti ukrajinských dětí. Na čtr-
náctidenní ozdravný pobyt je 
pozvalo Ministerstvo zahranič-
ních věcí. Zastoupeny jsou děti 
s krajanskou vazbou na Českou 
republiku i  uprchlíci z  konfl ikt-
ních oblastí na východě země. 
Volnočasový program zajišťuje 
pro děti Farní charita Příbram.

Na ozdravný pobyt přijede ve 
třech turnusech dohromady devět 
desítek dětí. První skupina dětí dora-
zila 2. února a v Solenicích je osobně 
přivítal ministr zahraničních věcí Lu-
bomír Zaorálek. Včera odcestovala 
první skupina dětí zpět na Ukrajinu. 

„Byla jsem už na několika táborech, 
ale takový program jako tady jsem 
nezažila nikde,“ říká s  rozzářenýma 
očima desetiletá Viktoria. 

(Pokračování na str. 2)

Děkujeme všem dárcům a  dobrovolníkům, 
kteří letos podpořili Tříkrálovou sbírku. „Lidé 
dokázali, že mají otevřená srdce pro potřeby 
spoluobčanů, kteří se ocitli ve složité životní 
situaci,“ říká ředitel Charity ČR Lukáš Cury-
lo. „Je to dobrá zpráva o  naší společnosti 
a  jsme vděčni každému, kdo přispěl. Získa-
né peníze jsou pro nás současně závazkem, 
s  jejich pomocí chceme zmírnit utrpení 
a potíže lidí v nouzi.“

Více o sbírce a využití 
jejího výtěžku: 

www.trikralovasbirka.cz 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
2015. 

DĚKUJEME!
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Nouzovou noclehárnu otevřela 
Arcidiecézní charita Praha 9. led-
na 2015 v  rámci mimořádných 
zimních opatření, která probíhají 
v součinnosti s Centrem sociálních 
služeb Praha, příspěvkovou orga-
nizací hlavního města Prahy. Spolu 
s obdobnými zařízeními na Vacko-
vě, ve Vysočanech a v Michli bude 
noclehárna v  Hostivaři doplňovat 
až do konce března stálou kapa-
citu lůžek pro krizové přenocování 
lidí bez domova v Praze. 

„Noclehárna v Hostivaři pojme až 
sto osob a  každý večer je plně ob-
sazena,“ říká Stanislav Fiala, ředitel 
Azylového domu sv. Terezie, který 
má projekt na starosti. „Pro hosti-
vařskou noclehárnu jsme vyčlenili 
několik zkušených pracovníků z pří-
mé péče, ať už z  našich ambulant-
ních, či terénních služeb.“

Během měsíce ledna prošlo no-
vou noclehárnou již více jak tři sta 
osob, z  toho pak přibližně deseti-
na žen, a  celkem bylo poskytnu-

Papírové pokladničky Postní al-
mužny, tzv. postničky, je možné 
vyzvednout v kontaktní kance-
láři Arcidiecézní charity Praha 
v  Londýnské ul. 44 v  Praze 2 
každý všední den od 8–16.30 
hodin.

Postničky využívají lidé, kteří se 
během postní doby zřeknou ně-
kterých požitků, a částku v hodno-
tě odřeknutého požitku chtějí vě-
novat na pomoc lidem v nouzi.  

Více: www.postnialmuzna.cz

POSTNÍ ALMUŽNA 2015

Lidem bez přístřeší pomáhají 
i další služby Charity:

  V  Azylovém domě sv. Tere-
zie nachází každý den azyl 
60 osob.
  Nízkoprahové denní cen-
trum při Azylovém domě 
sv. Terezie rozšířilo v  zimě 
svoji provozní dobu. Je ote-
vřeno dvanáct hodin denně, 
sedm dní v týdnu. 

NOUZOVÁ NOCLEHÁRNA V HOSTIVAŘI 
PRO LIDI BEZ PŘÍSTŘEŠÍ 

to téměř sedmnáct set noclehů. 
Službu využívají lidé ve věku od 
18 do 70 let . Celková sociální situ-
ace těchto osob je velice rozdílná, 
přestože vždy krizová.

Sociální pracovník Matouš Měš-
ťánek hodnotí přístup klientů: 
„Lidé, kteří noclehárnu vyhledávají, 
jsou za pomoc vděčni. Je vidět, že 
se snaží vytvořit z  krizového pří-
střeší alespoň dočasný zdroj klidu 
a bezpečí. Oceňují náš profesionální 
a  přátelský přístup, kdy se snažíme 
zajistit hladký chod noclehárny, a je-
-li k tomu příležitost, i povzbudit ra-
dou či vlídným slovem.“ 



Na začátku ledna otevřela Arcidiecézní charita Praha v  Hostivaři 
novou noclehárnu pro lidi bez domova. Bude otevřena do konce 
března. Zároveň trvají i další zimní opatření a rozšířeny zůstávají 
služby, které Charita lidem bez přístřeší nabízí celoročně. 

Děti podnikaly výlety po okolí, 
ale podívaly se také do Prahy, na 
Svatou Horu či do nedalekého 
akvaparku. Co se dětem líbilo 
nejvíc? Tatiana Kandratovich 
z Arcidiecézní charity Praha, která 
program koordinuje, odpovídá: 
„Dětem se líbí snad úplně všechno. 
Nezapřou vřelou vazbu k České re-
publice. Chtějí se učit nové a nové 
české písničky. Zajímají je vrstevní-
ci z příbramského gymnázia, kam 
každé dopoledne docházejí.“  

Program 
ozdravného 

pobytu...
(Dokončení ze str. 1)

Děti si letos mohou 
postničku vyzdobit 
podle svého vkusu.
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STŘEDISKO MIGRACE NA 
KOORDINAČNÍ SCHŮZCE 
MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU

V polovině ledna se konala v Bu-
kurešti koordinační schůzka v rám-
ci nového mezinárodního pro-
jektu, který za fi nanční podpory 
Evropské komise realizuje spolu se 
zahraničními partnery Arcidiecéz-
ní charita Praha. Aktivity směřují 
k  pomoci dětem a  mladistvým 
obětem obchodu s lidmi. 

ČINNOST FARNÍ CHARITY 
PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO 
ZASTŘEŠÍ AZYLOVÝ 
DŮM SV. TEREZIE

Farní charita Praha 1 – Nové 
Město pomáhá prostřednictvím 
terénního programu ženám bez 
přístřeší. Z provozních důvodů zís-
kal  Program Máří dočasné zázemí 
pro své aktivity v Pernerově ul. 20 
v objektu Azylového domu sv. Te-
rezie, který provozuje Arcidiecézní 
charita Praha. Charitní služby pro 
lidi bez domova tak mohou lépe 
spolupracovat při naplňování své-
ho poslání. 

TŘÍKRÁLOVÝ DAR 
OD FIRMY EBAY

Společnost eBAY spolupracuje 
dlouhodobě s  Azylovým domem 
sv. Terezie.  Charitě nyní věnovala 
dar ve výši 5  000 USD. Symbolic-
ké předání daru proběhlo v pátek 
16. ledna přímo v Azylovém domě 
sv. Terezie. Ředitel Arcidiecézní cha-

rity Praha Jaroslav Němec a ředitel 
Azylového domu Stanislav Fiala 
(na fotografi i) se setkali s koordiná-
tory fi lantropie z fi rmy eBay Minou 
Halilovic (na fotografi i) a Martinem 
Hoff manem. Děkujeme ještě jed-
nou za fi nanční pomoc, která bude 
využita na podporu služeb pro lidi 
v tíživé životní situaci.

DLOUHODOBÁ 
SBÍRKA OBLEČENÍ

Arcidiecézní charita Praha se 
obrací na veřejnost se  žádostí 
o  podporu dlouhodobé sbírky 
oblečení. Pro osoby v nouzi, mezi 
nimiž jsou lidé bez přístřeší i mat-
ky s dětmi a  rodiny v  tísni, potře-
bujeme zejména zimní oblečení, 
spodní prádlo, mikiny, čepice, ru-
kavice, šály a boty na denní noše-
ní. Vyprané a  vyžehlené oblečení 
prosím odevzdávejte v  Azylovém 
domě sv. Terezie v Pernerově ul. 20 
v Praze-Karlíně. Služba ve vrátnici 
objektu je přítomna 24 hodin den-

ně. Pro případné dotazy využijte 
prosím telefonní kontakt: 224 815 
995.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO 
ZÁSTUPCE NEZISKOVÝCH 
ORGANIZACÍ A VEŘEJNÉ 
SPRÁVY V BĚLORUSKU

Arcidiecézní charita Praha při-
pravuje vzdělávací program, kte-
rý seznámí zástupce neziskových 
organizací a veřejné správy s  fun-
gováním občanské společnosti. 
Školení, jehož se zúčastní 30 účast-
níků, si klade mj. za cíl zvýšit zájem 
o  dění ve společnosti a  ochotu 
zapojit se do veřejného života. Na 
programu budou přednášky např. 
na téma Dobrovolnictví, Zapojo-
vání veřejnosti do rozhodovacích 
procesů, Sociální podnikání, Or-
ganizace občanské společnosti 
a další.  

FARNÍ CHARITA 
STODŮLKY 

vypisuje 
výběrové řízení 

na pozici VRCHNÍ SESTRY 
pro zajištění vedení 

Charitní ošetřovatelské 
služby. 

Více na 
www.stodulky.charita.cz. 

ZNÁTE TY DVA NĚMCE? 
aneb 
NEBOJME SE ALZHEIMERA A PARKINSONA

Farní charita Vlašim zve na besedu.
Termín: 26. února 2015 od 16.00 do 17.30 hodin
Místo: Besídka Vlašim

VÝLET DO PELHŘIMOVA
Farní charita Vlašim zve seniory na výlet do Pelhři-
mova, na programu bude prohlídka historického 
jádra města, návštěva muzea rekordů a další. Cena 

cca 200 Kč (zahrnuje 104 Kč jízdné, 90 Kč vstupné). 
Více: www.vlasim.charita.cz/akce.
Termín: 11. března 2015, 8.10–15.11 
(odjezd a příjezd linkového autobusu)
Místo: sraz na zastávce č. 1 vlašimského nádraží

VIII. CHARITNÍ PLES V LIBIŠI
Farní charita Neratovice pořádá VIII. charitní ples, 
hraje skupina Plus, vstupné 200 Kč. 
Více www.neratovice.charita.cz.
Termín: pátek 20. března 2015, 20.00 hodin
Místo: Sokolovna v Libiši 

POZVÁNKY

MOZAIKA UDÁLOSTÍ Z ARCIDIECÉZE 
I ZE ZAHRANIČNÍCH MISÍ

Ve zkratce
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Více než tisícovka indických stu-
dentů ze sociálně slabých pomě-
rů se díky Charitě učí pracovat 
s počítačem. Rozšiřují si tak své 
obzory a  získávají dovednosti, 
které bude řada z nich potřebo-
vat v budoucím zaměstnání. 

Statistiky říkají, že počítač s připo-
jením k internetu mají v Indii k dispo-
zici tři domácnosti ze sta. Pro vesnic-
ké oblasti platí čísla ještě nižší, v nich 
počítač s  internetem vlastní pou-
hých 0,7 % domácností.  Techno-
logické trendy se však rozvojovým 
zemím rozhodně nevyhýbají. Glo-
balizace přináší nové výzvy zejména 
v pracovní oblasti. Lidí, kteří ke své 

Tradiční letní pobyt běloruských 
dětí v ČR se letos uskuteční v červ-
nu. Děti se zúčastní společného 
programu připraveného Charitou 
Praha v Krkonoších a v Praze a pro-
žijí prodloužený víkend v rodinách 
svých dárců. Letošní novinkou je 
výzva dárcům, aby kromě podpo-
rovaného dítěte pozvali buď jed-
noho z jeho sourozenců, nebo jiné 
dítě zapojené do programu Adop-
ce na dálku®. Snažíme se tak umož-
nit návštěvu České republiky co 
největšímu počtu dětí z programu 
a současně vyjít vstříc dárcům, kteří 

práci nutně potřebují mít alespoň 
minimální počítačové dovednosti, 
i v  Indii přibývá. Charita Praha pro-
to dlouhodobě podporuje projekty 
pomáhající šířit počítačovou gra-
motnost v nejchudších oblastech.

S POČÍTAČI SE UČÍ DĚTI 
RODIČŮ, KTEŘÍ NEMAJÍ 
ANI ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ

Letošní rok se díky čtyřem nově 
podpořeným projektům učí praco-
vat s počítači 1 027 dětí a mladých 
lidí, kteří by jinak takovou příležitost 
neměli. Každým rokem budou no-
vě založené počítačové studovny 
sloužit dalším uživatelům, jejichž 
řady se tak znásobí. „Díky našemu 
projektu se mohou s počítači sezna-
movat děti, jejichž rodiče se teprve 
učí přisuzovat vzdělání vůbec nějaký 
význam,“ říká sestra Sheela, koordi-
nátorka projektu ve vesnici Gund-
lupet. „Důvodem není ignorance, ale 
to, že se musejí soustředit na napl-
nění základnějších životních potřeb, 
mezi něž vzdělání nepatří. Oni sami 

často žádné nemají.“  V Gundlupetu 
se práci s počítači díky naší podpo-
ře učí žáci 5.–7. třídy. 

POČÍTAČE OBOHACUJÍ VÝUKU 
I VOLNÝ ČAS STUDENTŮ

V  dalších dvou oblastech jsme 
podpořili nákup počítačů pro starší 
studenty. Mají možnost navštěvo-
vat pravidelné vyučování či vyu-
žívat počítačové učebny ve svém 
volném čase. Připravují se v  nich 
na zkoušky, dohledávají informace 
na internetu, chystají projekty. „Pří-
nos počítačů vidíme nejen v nabývá-
ní konkrétních technických znalostí 
a  dovedností, ale celkově v  rozšiřo-
vání obzorů. Studenti sami objevují, 
k čemu všemu jim může počítač a in-
ternet posloužit či pomoct. Počítače 
dávají studentům prostor, přesouvají 
aktivitu a  těžiště vyučování z  osoby 
učitele na samotného studenta,“ říká 
bratr Sesu, který vede projekt pro 
chudé děti a  studenty z vesnické-
ho okolí Bangalore.  

BĚLORUSKÉ DĚTI LETOS OPĚT NAVŠTÍVÍ ČR
by podporované dítě rádi pozvali, 
ale z  jakéhokoli důvodu je nemo-
hou přijmout u sebe doma.  

Velice nás těší, že jsme díky podpoře českých dárců mohli 
pomoci indickým žákům v nabývání počítačové gramotnosti. 

Díky minulým zkušenostem víme, že podobné projekty 
mají pro mladé lidi zásadní význam. DĚKUJEME! 

Více informací o jednotlivých projektech je k dispozici 
na našich webových stránkách www.praha.charita.cz.

Podpořte prosím prázdniny 
běloruských dětí 
ze sociálně slabých rodin

číslo účtu: 749011/0100
variabilní symbol: 20550
specifi cký symbol: 
vaše registrační číslo 
v databázi dárců

CHARITA PRAHA POMÁHÁ ŠÍŘIT 
POČÍTAČOVOU GRAMOTNOST

AKTUÁLNĚ z Indie
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Lékaři České nemocnice absol-
vovali v březnu a v prosinci uply-
nulého roku dva praktické tréninky 
zaměřené na operaci porodnické 
píštěle. Vzdělávání probíhalo za 
přítomnosti zkušeného lékaře z fa-
kultní nemocnice, a  to přímo na 
operačním sále České nemocni-
ce. V  průběhu obou tréninků od-
operovali lékaři úspěšně 55 žen, 
které trpěly porodnickou píštělí. 
V  průběhu tréninků probíhá také 

intenzivní práce s komunitami ži-
jícími v okolí nemocnice. Zdravot-
níci vyjíždějí do okolních vesnic 
a  informují o  tom, jak předcházet 
zdravotním komplikacím v průbě-
hu těhotenství a po porodu.

Podle sestry Laury, ředitelky Čes-
ké nemocnice sv. Karla Lwangy, je 
již naplánován další praktický tré-
nink. Lékaři tak budou své doved-
nosti dále zdokonalovat. 



Paní Namusisi Namuyige byla jed-
nou z  25 žen operovaných během 
prosincového chirurgického trénin-
ku v  České nemocnici. Problémy 
s  inkontinencí se u  ní objevily brzy 
po porodu jejího prvního dítěte ve 
14 letech. Tři dny strávila doma v po-
rodních bolestech, než ji příbuzní 
vzali do nemocnice. Zde podstoupila 
císařský řez. Bohužel miminko porod 
nepřežilo. O své rodiče paní Namusisi 
přišla v dětství. Přesouvala se tak od 
jedněch příbuzných k druhým. Kvůli 
nedostatku ochoty příbuzných se jí 
nepodařilo dostat se na první chirur-
gický trénink v březnu. To se nakonec 
podařilo v tom následujícím. Nyní je 
vyléčená a šťastná. Operaci považu-
je za Boží zázrak. 

CHIRURGOVÉ ČESKÉ NEMOCNICE V UGANDĚ 
OPERUJÍ PORODNICKOU PÍŠTĚL

Operaci považuje za Boží zázrak 

CO JE PORODNICKÁ 
PIŠTĚL

 Porodnická píštěl vzniká 
při protrahovaném porodu, 
kdy se v  průběhu první doby 
porodní nezačne ani během 
sedmi hodin otevírat děloha 
a  žena se během této doby 
nedostane do nemocnice pro 
odbornou pomoc. Na ugand-
ském venkově k tomu dochá-
zí poměrně často vzhledem 
k tomu, že 60 % porodů probí-
há doma a cesta do nemocni-
ce není vždy snadná. Hlavička 
dítěte při takto komplikova-
ném porodu tlačí na močový 
měchýř a  naruší ho. Vzniká 
píštěl (trhlina), která způsobuje 
inkontinenci. Dítě porod ob-
vykle nepřežije.

JAKÉ JSOU PŘÍZNAKY
ONEMOCNĚNÍ

 Projevy nemoci jsou velmi 
nepříjemné a  stigmatizující. 
Pacientky nemohou zadržet 
moč. Mnohé proto takřka ne-
vycházejí z  domu, jsou vyřa-
zeny ze společenského a pra-
covního života. 80 % žen je 
následně opuštěno svými 
partnery.

ONEMOCNĚNÍ PRAMENÍCÍ
Z CHUDOBY

 Porodnická píštěl postihuje 
zejména chudé ženy na ven-
kově. Na celém světě trpí po-
rodnickou píštělí více než dva 
miliony žen. Většina z nich po-
chází z Afriky. V Ugandě je pak 
postiženo okolo 200 tisíc žen. 
Přitom pouze 2 500 z nich má 
každý rok šanci být operová-
no.  



Česká nemocnice sv. Karla Lwangy se zařadila ke třem zdravotnic-
kým zařízením v celé Ugandě, které provádějí operaci porodnické 
píštěle. Jde o těžké zranění způsobené komplikovaným porodem, 
při němž ženě nebyla poskytnuta adekvátní porodní péče. 

Ilustrační 
foto
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V  pražské arci-
diecézi působí 
čtyři desítky 
farních Charit. 
Poskytují celou 
řadu sociálních 
a  zdravotních 
služeb a ve svých 

regionech jsou nenahraditel-
nou pomocí tisícům seniorů, lidí 
s postižením, maminkám v tísni 
a  dalším znevýhodněným sku-
pinám obyvatel. S MILOSLAVOU 
MACHOVCOVOU, ředitelkou 
Farní charity Neratovice, se 
chceme ohlédnout za uplynulým 
rokem.

Farní charita Neratovice se 
významně zasloužila o  rozvoj 
charitní ošetřovatelské služby. 
Věnujete se jí od počátku de-
vadesátých let, tedy od samot-
ných počátků vzniku farní Cha-
rity. Jak služba probíhá? 

Zdravotní sestřičky navštěvují 
pacienty v jejich domovech, na zá-
kladě indikace praktického lékaře 
aplikují injekce, odebírají krev, pře-
vazují rány a poskytují i komplexní 
péči pacientům, kteří chtějí zůstat 
se svými blízkými ve své nemoci 
co nejdéle. 

Vedle této zdravotní služby 
poskytujete i  řadu sociálních 
služeb. Jaké to jsou? 

Seniorům a  lidem s  postižením 
nabízíme ucelenou řadu terénních 
programů péče. Každý si v  naší 
nabídce dokáže najít typ služby, 
která mu dokonale vyhovuje. Jde 
o  pečovatelskou a  odlehčovací 
službu, osobní asistenci a  sociál-
ně aktivizační služby pro seniory 
a osoby s postižením. 

Nabídku uzavírají ambulantní 
služby – denní stacionáře v  Obří-

ství a  Odoleně Vodě, kam senioři 
za službou každý den docháze-
jí. 

 Jaký byl uplynulý rok pro Far-
ní charitu Neratovice?

Naše Charita se stále rozvíjí. Prošli 
jsme certifi kací a obhájili certifi kát 
ISO 2009/9006 za vysokou kvali-
tu péče. Uplynulý rok považuji za 
úspěšný především proto, že se 
klientům opět dostala kvalitní pé-
če. A to nejen v oblasti zdravotních 
a  sociálních služeb. Snažíme se 
seniorům a  lidem se zdravotním 
postižením zpříjemnit život i  jinak. 
V  loňském roce se nám podařilo 
zorganizovat řadu společenských 
akcí.

Jaké akce to byly?

Májová veselice, Mikulášská be-
sídka, Adventní koncert, Vánoční 
posezení, Vánoční tancovačka a tr-
hy. Účastnili jsme se výstav v  Ly-
sé nad Labem – Senior handicap, 
dále pak výstavy v Praze na úřadu 

Středočeského kraje a  na radnici 
v  Mělníce. S  našimi klienty jsme 
byli na výletě v  Hrusicích a  okolí, 
navštívili jsme Pivovar Velké Po-
povice, zavítali na zámek Štiřín, 
prohlédli jsme si skanzen Zubrni-
ce a viděli jsme zámek Ploskovice 
s umělými jeskyněmi.

Již tradicí se stal Charitní ples 
a  Společné setkání klientů a  přá-
tel Farní charity Neratovice v Libi-
ši, kde se setkávají klienti ze všech 
středisek, kde naše organizace pů-
sobí. 

Aktuálním tématem v  životě 
Charity je Tříkrálová sbírka. Jak 
probíhala u vás?

Všechna naše střediska se svými 
zaměstnanci se sbírky tradičně zú-
častnila. Výtěžek činil 107  375 Kč 
a  podpoří služby naší Farní chari-
ty. Všem ochotným dárcům, kteří 
letos v  prvních lednových dnech 
přispěli našim koledníkům do kasi-
ček, chci za jejich podporu srdečně 
poděkovat.



Senioři na ochutnávce v pivovaru během jednoho z výletů organizovaných 
Farní charitou Neratovice

Farní charita Neratovice: 
CERTIFIKÁT ZA VYSOKOU KVALITU PÉČE


