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Milí přátelé,
ti z  vás, kdo sledují 
práci Charity, nebo 
ji dokonce finanč-
ně či dobrovolnou 
prací podporují , 
ví, jak pestrá je její 
náplň. Zdaleka ne-

končí poskytováním sociálních 
a  zdravotních služeb a  pomocí 
v  zahraničí. Dobrým příkladem 

byl festival Popenec, který v  prv-
ním červnovém víkendu organi-
zovala Farní charita Vlašim. Není 
snadné uspořádat dvoudenní 
program pro stovky lidí s  celo-
denním hudebním programem, 
bohatými aktivitami pro děti, 
zajistit dobré jídlo a  pití a  mno-
ho dalšího. Vlašimská Charita 
to zvládla na jedničku. Celé akci 
vtiskla navíc hlubší smysl – výbě-
rem poutního místa, v  němž se 
festival odehrával, zapojením de-

sítek dobrovolníků, jejichž nadšení 
pro věc spoluutvářelo výjimečnou 
atmosféru. A navíc, Popenec 2015 
přinesl i  trvalou hodnotu. Výtěžek 
přispěje k zakoupení zvedáku pro 
mladíka upoutaného na lůžko po 
úraze.

Přeji vám krásné léto a věřím, že 
vás Bulletin i Charita svou pestrostí 
zaujmou.

Ing. Jaroslav Němec
ředitel 

Arcidiecézní charity Praha
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Setkání s bídou a beznadějí.
Rozhovor s dobrovolnicí 
v Ugandě.

Čtěte na straně 6.

Obchod spolu s šicí dílnou a mandlem je prvním sociálním podni-
kem v Kralupech nad Vltavou. Vznikla v něm čtyři pracovní místa 
pro dlouhodobě nezaměstnané. Obchod nabízí zejména oblečení, 
hračky a potřeby pro domácnost, které Charitě lidé věnují. 

Farní charita Kralupy nad Vltavou 

ZALOŽILA SOCIÁLNÍ PODNIK
Slavnostní otevření sociálního pod-
niku sídlícího v ulici Sokolská 139
proběhlo v pátek 12. června za pří-
tomnosti prezidenta Arcidiecézní 
charity Praha P. Stanislawa Gory 
a vikáře P. Martina Brousila. 

Obchod dostal název Šuplík. Při-
pomíná dárcům, že věci, které do-
ma přesunují z šuplíku do šuplíku 
a  nakonec je obvykle stejně vy-
hodí, mohou darovat na dobrou 
věc. Zisk z  prodeje a  zakázek bu-
de přednostně investován zpět do 
Šuplíku, tzn. do udržitelnosti soci-
álního podniku. Vydělané peníze 
investuje Farní charita do vybavení 
podniku, vzdělávání a rozvoje pra-
covních kompetencí pracovníků 
tak, aby v budoucnu nebyli závislí 
na dávkách sociálního systému. 

V pražské arcidiecézi provozují charitní obchody také Farní charita Beroun 

(www.beroun.charita.cz) a Farní charita Vlašim (www.vlasim.charita.cz). 
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Štafeta z Prahy do italského Orvieta 
připomíná cestu kněze Petra z Prahy 
do Říma v  roce 1263, na základě 
které se dnes po celém světě slaví 
svátek Těla a krve Páně. Do italské-
ho Orvieta doputovali mladí lidé 
z  Čech a  Itálie v  sobotu 6. června 
ve večerních hodinách. Následoval 

kulturní a  sportovní program ko-
naný přímo na náměstí v  Orvietu 
před hlavní katedrálou, která byla 
postavena na počest tohoto svátku. 
Vyvrcholením svátku byl následný 
velkolepý průvod městem (neděle 
7. června 2015), který na televizních 
obrazovkách sledovala celá Itálie. 

Mladí lidé opouštějící dětské 
domovy a  výchovné ústavy 
se mohou stát obětí různých 
podvodníků a  trestné činnos-
ti. Mnohé dívky a chlapci často 
uvěřili slibům svých „známých“ 
a  využili nabídku slibující za-
městnání u nás v Čechách ane-
bo v  zahraničí. Čekalo je však 
násilí, nucená prostituce, nu-
cená práce, podvod a  bezna-
děj. 

Podobným situacím se Arci-
diecézní charita Praha rozhodla 
předcházet. Přímo v dětských do-

movech a  výchovných ústavech 
bude mladým lidem představo-
vat rizika, se  kterými se mohou 
později setkat. Pracovníci Charity 
jim nabídnou prostřednictvím 
interaktivních setkání nejen mož-
nosti, jak mohou uchopit svůj ži-
vot a  zvolit svobodnou a  zodpo-
vědnou cestu ve svém životě, ale 
i možnosti, kam se obracet v pří-
padě nouze. 

Projekt TVÁŘE LÁSKY proběhne 
v  období od 1. května 2015 do 
30. dubna 2016 za podpory Nor-
ských fondů a ve spolupráci s Na-
dací Open Society Fund. Arcidie-
cézní charita Praha dále přizvala
ke spolupráci dětské domovy, vý-
chovné ústavy, vysokou školu, OS-
POD a neziskové organizace.



PORADNA MAGDALA ZAHÁJILA PROJEKT TVÁŘE LÁSKY

POZVÁNKY
POZVÁNKA DO DOMOVA 
PRO SENIORY MUKAŘOV
Dovolujeme si vás pozvat do 
Domova pro seniory Mukařov. 
V  pátek 19. června 2015 zde 
ve 14 hodin kardinál Dominik 
Duka odhalí a požehná pamět-
ní desku na upomínku kardiná-
la Josefa Berana. 

BENEFIČNÍ AKCE 
MÉĎA PRO CHARITU 
Farní charita Beroun pořádá 
20. června 2015 na Seydlově 
náměstí zábavné odpoledne 
spojené s  pokusem o překo-
nání českého rekordu v  počtu 
plyšových medvědů na jednom 
místě. Více na www.beroun.
charita.cz.

ZA SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI 
NA STŘELECKÝ OSTROV
Zveme vás na Veletrh poskyto-
vatelů sociálních služeb Prahy 
1, který se uskuteční 18. červ-
na 2015 od 14 do 20 hodin na 
Střeleckém ostrově. Akci dopro-
vodí kulturní program. Vstup je 
zdarma. 

Letošní již dvanáctý ročník štafety odstartoval ve středu 20. květ-
na od Arcibiskupství pražského. Letos poprvé se konala formou 
pěšího putování, nikoli běžecké štafety. Akci spolupořádala Arci-
diecézní charita Praha a záštitu nad ní převzal pražský arcibiskup 
kardinál Dominik Duka.

Štafeta z Prahy do Orvieta 
připomněla historii 

SVÁTKU TĚLA A KRVE PÁNĚ

Zahajovací konference 
k projektu 

TVÁŘE LÁSKY 
proběhne ve čtvrtek 

25. června 2015 
v 11.00–14.00 hod. 

v Penzionu U sv. Kryštofa, 
Záběhlická 72, Praha 10. 

Zájemci o účast se mohou 
registrovat na adrese: 
socialni.magdala@

praha.charita.cz. 
Účast na konferenci je 

zdarma, počet míst omezen. 
Registrace je možná 
do 20. června 2015.



MOZAIKA UDÁLOSTÍ Z ARCIDIECÉZE 
I ZE ZAHRANIČNÍCH MISÍ

Ve zkratce
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CARITAS INTERNATIONALIS 
MÁ NOVÉHO PREZIDENTA

V  polovině května proběhlo 
v Římě Valné shromáždění Caritas 
Internationalis – organizace, která 
stojí v čele celosvětové sítě Chari-
ty. Shromáždění se zúčastnilo přes 
400 zástupců z  více než 160 svě-
tových Charit. Po úvodním slovu 
papeže Františka přišel čas na de-
batu o dalším směřování organiza-
ce a volbu nového prezidenta. Jím 
se stal arcibiskup z Manily, kardinál 
Luis Antonio Tagle. Další rozvoj 
Caritas Internationalis chce zamě-
řit na lidskou důstojnost a rodinu. 

FARNÍ CHARITA VLAŠIM 
ZORGANIZOVALA 
POPENEC 2015

Jubilejní desátý ročník multižán-
rového festivalu Popenec proběhl 
první červnový víkend na pout-
ním místě v  Hrádku u  Vlašimi. 
Festival přilákal stovky hostů. Za-

žili dvoudenní hudební program 
doplněný bohatými aktivitami pro 
děti, prezentaci činnosti Charity 
i  dalších neziskových organizací. 
Popenec vynikal svou atmosférou 
– díky poutnímu místu, progra-
mu i přístupu všech organizátorů 
a dobrovolníků. Patří jim velký dík 
za jejich nasazení a čas, které festi-
valu Popenec věnovali.

DALŠÍ KRAJANÉ Z UKRAJINY 
ZÍSKAJÍ PODPORU 
PŘI PŘESÍDLENÍ

Na konci května se Světlana Por-
che, ředitelka Střediska Migrace, 
vrátila z  mise Ministerstva vnitra 
ČR na Ukrajině. Cílem této mise 
bylo jednání s  dalšími potomky 
českých krajanů, kteří mají zájem 
o přesídlení do České republiky. 

V uplynulých měsících přicesto-
valo do Česka devět desítek kraja-
nů. Arcidiecézní charita Praha jim 
poskytuje sociální asistenci. Polo-
vina z nich již našla práci a  trvalé 
bydliště.  

MEZINÁRODNÍ PROJEKT 
NA POMOC UPRCHLÍKŮM 
OSLOVIL ODBORNOU 
VEŘEJNOST V BRATISLAVĚ

Závěrečný seminář k mezinárod-
nímu projektu na pomoc uprch-
líkům se uskutečnil v  Bratislavě. 
Odborníci ze Slovenska, České 
republiky a  Rumunska zabývají-
cí se migrací vyslechli přednášky 
o  životním koučinku,  interkultur-
ní komunikaci a  traumatu, které 
prožívají uprchlíci, a měli možnost 
vyzkoušet různá cvičení k  těmto 
tématům. 

Projekt „Koučování – inovativní 
přístup k lepší integraci uprchlíků“ 
byl realizován v  období od srpna 
2013 do července 2015 s fi nanční 
podporou Evropské komise, Pro-
gramu Grundtvig – Projekt part-
nerství. 

CHARITA NA DNECH VÍRY 
V prvním červnovém týdnu pro-

běhly v Praze Dny víry. Cílem této 

ekumenické akce bylo představení 
života církve lidem, kteří v  Praze 
bydlí či pracují. Arcidiecézní chari-
ta Praha se ke Dnům víry připoji-
la. V centru pražského Barrandova 
umístila stánek a  během celého 
týdne se zde pracovníci Charity 
setkávali s veřejností a představo-
vali svou práci. 

V INDII ZAČAL NOVÝ 
ŠKOLNÍ ROK

V Indii začal žákům a studentům 
nový školní rok. Právo na vzdělání 
garantované řadou mezinárodních 
úmluv však stále není v  rozvojo-
vém světě samozřejmostí, a  tak 
školní lavice zůstává pro mnoho 
dětí v Indii jen snem. Díky českým 
dárcům a  programu Adopce na 
dálku® mohou školní docházku 
absolvovat tisíce indických dětí ze 
sociálně slabých rodin.

  

Ředitel Charity ČR Lukáš Curylo (vle-
vo) s nově zvoleným prezidentem CI 
kardinálem Luisem

Foto: benesovsky.denik.cz
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Od zemětřesení v  Nepálu uply-
nuly téměř dva měsíce. Pomoc 
Charity neustává. 

Zpočátku se zaměřila na poskyt-
nutí jídla, vody, hygienických po-
třeb, později zajišťovala přístřeší 
pro lidi, jimž zemětřesení zničilo 
domovy nebo kteří se ze strachu 
před dalšími otřesy obávali pře-
bývat v  uzavřených bytech či do-
mech. 

Aktuálně pracovníci Charity 
pomáhají v  odlehlých vesnicích 
a  poskytují lidem zdravotní po-
moc. 



Mnoho studentů v  Indii nedo-
končí školní docházku. V diecézi 
Šimoga proto Arcidiecézní cha-
rita Praha podpořila rekvalifi-
kační kurzy pro stovku mladých 
lidí. 

V  diecézi Šimoga je mnoho mla-
dých lidí ve věku 17–30 let, kteří 
nedokončí střední školu a  těžko 
hledají pracovní uplatnění. Na vi-
ně je nedostatek škol, špatná do-
pravní infrastruktura i  nízká mo-
tivace školu dokončit. Jen méně 
než 10 % mladých lidí získá vyšší 
vzdělání. 

KURZY V PLNÉM PROUDU
„Řešením jsou neformální výuční 

kurzy, v nichž absolventi nezískají 
maturitu či výuční list, ale naučí se 
konkrétním dovednostem potřeb-
ným pro budoucí pracovní uplat-
nění,“ vysvětluje P. Veeresh Moras, 
ředitel Diecézní charity v  Šimo-
ze. 

Charita Praha podpořila v tomto 
roce rekvalifi kační kurzy pro stov-
ku mladých lidí. 

„Aktuálně jsou v  plném prou-
du kurzy v  oborech kosmetiky 

a krejčovství,“ informuje P. Veeresh
Moras. V  následujících týdnech 
bude zahájen kurz opravy jízdních 
kol.



REKVALIFIKAČNÍ KURZY POMOHOU 
STOVCE MLADÝCH LIDÍ V INDII

12 šicích strojů využívají studenti krejčovských kurzů v Šimoze. Po jejich skon-
čení přesune Charita stroje do dalších oblastí, kde poslouží dalším studen-
tům.

SBÍRKA CHARITY ČESKÁ REPUBLIKA NA POMOC NEPÁLU POKRAČUJE 

Finanční dary lze zasílat na charitní účet číslo 55660022/0800, variabilní symbol 107. 
Pomoci lze rovněž zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS CHARITASVET na číslo 87 777. 

POMOC NEPÁLU NEUSTÁVÁ

Aktuálně 

z Indie



5

Arcidiecézní charita Praha pro-
školila v Bělorusku zástupce místní 
samosprávy a  neziskových orga-
nizací. Témata se týkala demokra-
tizace, činnosti neziskových orga-

nizací, dobrovolnictví, sociálního 
podnikání a dalších témat souvise-
jících s občanskou společností. 

Školení proběhla v městě Vitebsk 
ve dnech 13.–15. května 2015 

a  zúčastnilo se ho 21 zástupců 
místní samosprávy a  neziskových 
organizací z  různých měst Bělo-
ruska. 



ČEŠTÍ ODBORNÍCI PŘEDÁVALI 
SVÉ ZKUŠENOSTI V BĚLORUSKU

Na závěr prvního školního tri-
mestru jsme s pracovníky zam-
bijských center Adopce na dál-
ku® zorganizovali celodenní 
výlet pro žáky s výborným pro-
spěchem. 

Se studenty ze Solwezi jsme se 
vydali do záchranné stanice pro 
šimpanze poblíž města Chingola. 
Na pozemku o  rozloze 470 hek-
tarů je umístěno 100 šimpanzů, 
kteří se v  Zambii běžně v  divoči-
ně nevyskytují. Studenti vyslechli 
poutavou přednášku o  jejich ži-
votě a seznámili se také s dalšími 
zvířaty, které se podařilo zachránit 
ze spárů pytláků. Záchranná sta-
nice byla založena v  roce 1983 
Davidem a  Sheilou Siddleovými. 
Za svou celoživotní práci získali 
manželé řadu významných oce-
nění.

Skupina středoškoláků z Mukon-
chi zavítala do Národního muzea 

v hlavním městě Lusace. Vyslechli 
mimo jiné přednášku o migracích 
afrických kmenů. Historii i součas-
nosti afrického kontinentu se vě-
novaly další expozice. Odpoledne 
následovala návštěva ZOO s  při-
lehlou botanickou zahradou. 

Studentům z  Mukonchi i  Sol-
wezi se školní výlet moc líbil, vět-
šina z  nich navštívila tato místa 
poprvé. Děkujeme dárcům, bez 
jejichž obětavé pomoci bychom 
výlety nemohli uskutečnit. 



PREMIANTI TŘÍDY NAVŠTÍVILI MUZEUM I ŠIMPANZE
Aktuálně 

ze Zambie

Během třídenního 
vzdělávacího programu 
zaznělo šest témat:

  Zapojování veřejnosti 

do rozhodovacích procesů

 Dobrovolnictví

  Sociální podnikání 

a družstevnictví

  Organizace občanské 

společnosti

  Etika práce v neziskových 

organizacích 

a veřejné správě

 Systém sociální péče v ČR

Aktuálně 

z Běloruska
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SETKÁNÍ S BÍDOU A BEZNADĚJÍ
Od února do července pomáhá 
v  Ugandě dobrovolnice Eliška 
Juříčková. Položili jsme jí něko-
lik otázek.

Jaká je Uganda?

Uganda je země plná protikladů. 
Blízko sebe můžete vidět krásné 
sídlo s luxusním bazénem a dom-
ky poskládané ze starých cihel 
a  plechů. Jeden má za plotem 
anglický trávník, druhý plot nemá. 
Jeden nakupuje v  Baťovi, druhý 
chodí bos po udusané hlíně. 

 Jak žijí lidé na vesnici? 

Lidé, kteří na tom jsou malinko 
lépe, mají v  jakž takž prostorném 
domku podlahu pokrytou beto-
nem, měkkou sedačku, stůl, obrázky 
na stěnách a  ti „nejbohatší“ z  nej-
chudších mají i zasklená okna. Hned 
vedle ale stojí domek z hlíny. Uvnitř 
je na několika hromádkách veške-
rý majetek – oblečení, kufry, v rohu 
nádobí, někde židle nebo lavička, za 
plentou postel, v níž rozhodně nespí 
jen jeden člověk. A tu nemá každý. 
V  některých domcích jsem viděla 
jen kus molitanu na prašné zemi. 

Navštěvujete děti z  progra-
mu Adopce na dálku®. Jak vy-
padá typická rodina? 

Mnoho dětí žije jen s  matkou. 
Otec je buď opustil, pracuje v cizí 
zemi, či je rybářem u Viktoriina jeze-
ra. Peněz jim posílá velmi málo nebo 
vůbec nic. Setkala jsem se i s těmi, 
s nimiž otec bydlí, ale je alkoholik. 
Jedna z domácností, již jsem navští-
vila, ovšem jedna z milionů v Ugan-
dě, je vedena starou ženou. Babič-
kou starající se o čtyři nebo i více 
dětí, jejichž rodiče podlehli viru HIV.

Jak je to se školní docház-
kou? 

ze které se pak vyrábí cukr. Bylo mi 
smutno, když jsem viděla zhruba 
dvanáctiletého chlapce, z  něhož 
doslova vyzařovala touha chodit 
do školy. Je těžké popsat jeho po-
hled, to se prostě musí zažít. Stejně 
tak rezignovaný pohled šestnác-
tileté dívky, jež celý život strávila 
doma. Nevím, zda umí číst a psát. 
Spíš ne, neměla se kde učit. 

 Jaký je to pocit vidět situaci 
těchto dětí?

Po návštěvě jejich domácností 
jsem cítila beznaděj a bídu. Ale zá-
roveň mě to motivovalo – chci ně-
co udělat. Právě proto mě zřejmě 
osud zavál na humanitární školu. 
Příběhy lidí se mě dotkly tím víc, 
protože nebyly jen převyprávěné, 
ale mohla jsem konkrétní aktéry 
poznat, povídat si s nimi, vidět je-
jich tváře plné starostí. 

 Co byste vzkázala lidem 
v České republice? 

Věřím, že by většina z vás při po-
znání ugandského venkova reago-
vala stejně jako já – rozhodnutím 
něco pro dítko postávající před 
chatrčí udělat. Je to snadné. Odpo-
vědí je Adopce na dálku.  

Do školy chodí jen jedno dí-
tě z  celé rodiny, které je zařazeno 
v  programu Adopce na dálku®. 
Rodina nemá peníze na školní po-
platky, proto když je alespoň jedno 
z dětí zapojeno v programu, je to 
štěstí. Docházet na základní školu 
se totiž v  Ugandě docela prodra-
ží – poplatky za školné, uniformu, 
učebnice a  sešity, jídlo, dokonce 
i  materiály pro učitele, pokud na 
ně nezbydou peníze od státu. 

Adopce na dálku® se stará 
i  o  zdraví dětí a  pomáhá jejich 
rodičům. Jak konkrétně?

Díky programu je dětem placena 
zdravotní péče a  celá domácnost 
je zapojena do komunitních roz-
vojových projektů, a tak si mohou 
přilepšit pěstováním kávy či baná-
nů, jejichž sazenice se v rámci pro-
jektu distribuují. 

 Oslovil vás příběh nějakého 
konkrétního dítěte? 

Myslím na děti, které zůstávají 
doma. Pomáhají s  chodem do-
mácnosti a  pracují na poli. Jako 
například děti od staré ženy, o níž 
jsem se zmínila výše. Ty skládají 
na nákladní auta cukrovou třtinu, 


