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Milí přátelé,
prázdniny patř í 
především dětem 
a  náš červencový 
Bulletin uvádíme 
zprávou o  novém 
projektu Arcidiecéz-
ní charity Praha 

Tváře lásky, který je pro děti.

Už za týden budou lektoři z  řad 
našich pracovníků mluvit s dětmi 
a  mladistvými z  dětských domo-
vů o mnoha podobách vztahů, se 
kterými se mohou ve svém životě 
potkat. Doposud to s  láskou ne-
měly jednoduché a  naším cílem 
je seznámit děti bezpečnou zážit-
kovou cestou s  tvářemi laskavý-
mi i  odvrácenými. Domácí násilí 
a obchod s lidmi jsou nejtemnější-

mi stránkami mezilidských vztahů 
a my věříme, že nadšením a nasa-
zením pomůžeme dětem, aby tyto 
hrozby rozpoznaly a  tuto zvráce-
nou tvář vztahů nikdy nespatřily. 
Protože láska je krásná.
Přejeme vám krásné prázdniny pl-
né příjemných zážitků.

Bc. Šárka Martinovská
 ředitelka projektu Magdala
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Léčíme nemoci 
i pověry a neznalost

Čtěte na straně 6.

Nový projekt  Tváře 
lásky  usiluje o  sní-
žení počtu  obětí 

a pachatelů násilí z řad dětí, kte-
ré prošly dětskými domovy a vý-
chovnými ústavy. 

Projekt vznikl na základě zkuše-
nosti Projektu Magdala, služby Arci-
diecézní charity Praha, který pracuje 
s oběťmi domácího násilí a obcho-
du s lidmi. Klienti, kteří se do péče 
sociální služby dostávají s  trauma-
tizujícími zážitky, jsou ve většině 

případů lidé, kteří prošli nějakým 
druhem ústavní péče a nemají fun-
gující rodinné zázemí. Právě na tyto 
mladé lidi se nový projekt zaměří. 
Vybaví je informacemi, které jim 
pomohou rizikové situace rozeznat, 
aby se po opuštění chráněného 
prostředí ústavní péče dokázali vy-
hnout nucené práci, nucené prosti-
tuci anebo násilným vztahům.

Zahajovací konference se usku-
tečnila 25. června v Praze. Zúčast-
nilo se jí sedm desítek posluchačů 
z  různých institucí. Ředitel Arci-

diecézní charity Praha Jaroslav Ně-
mec uvedl konferenci: „Oceňuji, že 
se věnujeme prevenci na poli domá-
cího násilí a  obchodování s  lidmi. 
Prevence zapadá do širšího kontex-
tu práce naší organizace.“ 

Projekt Tváře lásky je realizován 
od května 2015 do dubna 2016 
za podpory Norských fondů a  ve 
spolupráci s Nadací Open Society 
Fund Praha.  

PROJEKT TVÁŘE LÁSKY 
byl zahájen konferencí v Praze

31. ŘÍJEN 2015 
Smetanova síň 

Obecního domu v Praze 1  

Symfonický orchestr 
hl. m. Prahy FOK, 

Prague Cello Quartet

www.praha.charita.cz

BENEFIČNÍ KONCERT 
Arcidiecézní charity Praha



V polovině července přijalo Čes-
ko v  rámci programu MEDEVAC 
devět Ukrajinců z  oblastí zasaže-
ných válečnými střety. Arcidiecéz-
ní charita Praha poskytuje pacien-
tům sociální asistenci. 

V úterý 14. července v podvečer 
dopravil armádní speciál na letiště 
Kbely devět pacientů z  Ukrajiny. 
Díky programu Ministerstva vnitra 

MEDEVAC podstupují v Česku léč-
bu ve špičkových zdravotnických 
pracovištích. „Pacienti se léčí na kar-
diochirurgii, ortopedii, dva pacienti 
utrpěli těžké popáleniny,“  přibližuje 
druhy zranění Světlana Porche, 
ředitelka Střediska Migrace Arci-
diecézní charity Praha. 

Středisko Migrace je dlouhodo-
bým partnerem Ministerstva vnitra 

nesou nákup nebo klienta do-
provodí například k  lékaři či na 
procházce. „Naše služba umožňuje 
klientům bydlet v  jejich domácím 
prostředí a  neměnit navyklý způ-
sob života a  společenské zázemí 
i v situaci, kdy je jejich soběstačnost 
snížena a  potřebují pomoc dru-
hé osoby,“ vysvětluje Olga Petři-
vá. 

Pečovatelskou službu posky-
tují v  pražské arcidiecézi také 
Farní charity Starý Knín, Nerato-
vice, Příbram, Beroun, Praha 4 
– Chodov, Roudnice nad Labem 
a  od roku 2014 nově také Farní 
charita Vlašim. Jejich pečovatel-
skou službu využívá každý rok na 
1 500 seniorů.

 

a  v  programu MEDEVAC zajišťuje 
pacientům sociální asistenci.  „Na-
še asistence zahrnuje tlumočení 
a  zprostředkování kontaktu mezi 
pacientem a lékařským personálem. 
Během rekonvalescence zajišťuje-
me volnočasové aktivity a  během 
celého pobytu pacienty provázíme 
tak, aby jejich léčba probíhala hlad-
ce,“ vysvětluje Světlana Porche.  

U příležitosti slavnostního odha-
lení pamětní desky kardinála Jose-
fa Berana byl mukařovský Domov 
pro seniory přejmenován. 

Nově nese jméno Domov pro 
seniory kardinála Berana jako vzpo-
mínku na jeho zdejší internaci 
v letech 1963–64. 

Přejmenování a odhalení pamět-
ní desky proběhlo za účasti kar-
dinála Dominika Duky 19.  června 
tohoto roku. 

 

DOMOV PRO SENIORY ponese jméno kardinála BERANA

CHARITA PROVÁZÍ PACIENTY V PROGRAMU MEDEVAC

2

Do  sídla Arcidiecézní charity 
Praha v  Londýnské ulici v  Pra-
ze 2 se přestěhovala z nedaleké 
Jugoslávské ulice pečovatel-
ská služba. Zázemí pro 8 pe-
čovatelek tvoří nově kancelář 
uvolněná po reorganizaci pros-
tor.

„Pečovatelky pracují převážnou 
většinu své pracovní doby v  teré-
nu,“ říká Olga Petřivá, ředitelka 
pečovatelské služby. „V  kanceláři 
zpracovávají nutnou administrativu, 
která je s poskytováním služby spo-
jena.“ 

Pečovatelky docházejí do do-
mácnosti klienta zpravidla několi-
krát týdně a pomáhají při osobní 
hygieně, úklidu domácnosti, do-

Pečovatelská služba Arcidiecézní charity Praha 
PŘESTĚHOVÁNA



MOZAIKA UDÁLOSTÍ Z ARCIDIECÉZE 
I ZE ZAHRANIČNÍCH MISÍ

Ve zkratce
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ARCIDIECÉZNÍ CHARITA 
PRAHA NOVĚ ČLENEM 
POTRAVINOVÉ BANKY

Arcidiecézní charita Praha vstou-
pila do  Potravinové banky Praha, 
která je součástí České federace 
potravinových bank. Členství při-
nese větší vliv na příjem a distribu-
ci potravin pro osoby v tísni a po-
skytne větší prostor pro jednání se 
státní správou a  dárci z  řad fi rem 
v oblasti hospodárného nakládání 
s potravinami.  

SETKÁNÍ V MADRIDU NAD 
PROBLEMATIKOU OBĚTÍ 
OBCHODU S LIDMI

Druhá koordinační schůzka pro-
jektu  Šance a  výzva – zlepšení po-
moci dětským a  mladistvým obě-
tem obchodu s  lidmi vytvořením 
inovativních podpůrných programů
proběhla v  Madridu. Arcidiecézní 
charita Praha spolu se zahranič-
ními partnery připravuje manuál 
k  tématu projektu a  plánuje další 
aktivity, které povedou ke zkvalit-
nění pomoci. 

FARNÍ CHARITA PRAHA 3 
– ŽIŽKOV DAROVALA 500 
KILOGRAMŮ POTRAVIN 
POTŘEBNÝM NA UKRAJINĚ

500 kilogramů potravin darova-
la Farní charita Praha 3 – Žižkov 
potřebným na Ukrajině. Potraviny 
jsou v  těchto dnech rozdělovány 

mezi nemocné a sociálně slabé ro-
diny s více dětmi ve městech Pe-
rečín, Svaljava a Dovhe. Konkrétní 
rodiny vybírají a  kontaktují sestry 
vincentky, které v této oblasti pů-
sobí a potřebné rodiny dlouhodo-
bě podporují. Materiální pomoc 
potřebným na Ukrajině putovala 
z žižkovské farnosti již loni o Váno-
cích. Díky fi nančnímu daru Farní 
charity byly pro potřebné nakou-
peny potravinové balíčky a  zimní 
boty pro děti.

CIZINCI ŽIJÍCÍ V ČESKU SE 
ZAPOJILI DO POMOCI PŘI 
INTEGRACI MIGRANTŮ 

V týmu pracovníků Střediska Mi-
grace Arcidiecézní charity Praha 
působí terénní pracovníci, kteří sa-
mi pocházejí z cizineckých komu-
nit. Daří se jim navazovat kontakt 
s  migranty a  provázet je v  jejich 
integraci. Jejich prostřednictvím 
nabízí Charita sociální a právní po-

radenství, tlumočení či asistenci 
na úřadech. 

Projekt  Zapojení streetworkerů 
z  řad cizineckých komunit do inte-
grace cizinců  podpořilo Minister-
stvo vnitra v  rámci svého progra-
mu Integrace cizinců 2015. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
ARCIDIECÉZNÍ 
CHARITY PRAHA

Arcidiecézní charita Praha zve-
řejnila výroční zprávu za rok 2014. 
Informuje o službách a projektech 
na pomoc potřebným, kterým se 
v  uplynulém roce věnovaly Cha-
rity v  pražské arcidiecézi. Zprávu 
najdete na webových stránkách 
www.praha.charita.cz v sekci O nás
– Dokumenty Charity.  

Nová adresa: 
Maria Kripa Provincialate, No. 84, 1st Cross, Near Puthali Park

Head Offi  ce Post, Mysore – 570 001, Karnataka, India

OZNAMUJEME ZMĚNU ADRESY PRO DOPISOVÁNÍ S DĚTMI 
Z PROGRAMU ADOPCE NA DÁLKU® V MAISÚRU (MYSORE)
Rádi bychom informovali dárce, kteří podporují děti v  programu 
Adopce na dálku® prostřednictvím naší partnerské organizace Ur-
suline Franciscan Society/Maria Kripa Provincialate v  indickém 
Maisúr, že u této organizace došlo ke změně korespondenční adresy. 
Důvodem je zařazení organizace pod jinou poštu. Zaznamenejte si 
prosím novou adresu pro dopisování s podporovaným dítětem. 
Děkujeme.
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Zvýšit zájem o  ochra-
nu životního prostředí. 
S  tímto cílem pořáda-
la Arcidiecézní charita 
Praha v  Ugandě oslavu 
Světového dne život-
ního prostředí i  vydání 
nové encykliky papeže 
Františka Laudato si. Do 
místních škol a  komunit 
věnovala 3 000 sazenic 
stromů. Hlavního progra-
mu se zúčastnily stovky 
lidí: žáci a učitelé několika 
škol, místních organiza-
cí, farmáři a  široká veřej-
nost.

 „Oslava Světového dne 
životního prostředí byla 
výjimečnou událostí,“  říká 
sestra Shashikala, která 
je duší ugandského 
programu Adopce na 
dálku®. „Všechny rozvojové 
projekty pražské Charity 
pracovaly společně na pří-
pravách oslav. Bylo skvě-
lé vidět nadšení a  snahu 
všech zúčastněných rozší-
řit osvětu o ochraně život-
ního prostředí. Oceňujeme, 
že se nová papežova ency-
klika věnuje právě tomuto 
tématu.“ 

V programu Adopce na 
dálku® dáváme potřeb-
ným dětem příležitost 
chodit do školy a vzdělá-
vat se pro budoucí povo-
lání. Věříme, že důležité 
jsou i mimoškolní aktivity, 
a  tak pro děti pořádáme 
zájmové kroužky, výlety 
i tábory.

V  zambijském Mukon-
chi jsme nedávno uspo-
řádali Den dětí. Hrát 
a  soutěžit přišlo více 
než tři sta školáků.  Ne-
chyběly odměny a  ceny 
pro všechny zúčastně-

né. V  Ugandě zase děti 
z  oblasti Buikwe vyrazily 
v  polovině července na 
výlet do hlavního města, 
letiště a  zoologické za-

hrady. Výletu se zúčast-
nilo pět stovek dětí. Vět-
šina z nich navštívila tato 
místa poprvé ve svém ži-
votě. V Indii se děti z pro-

gramu Adopce na dálku® 

pravidelně účastní tábo-
rů, jejichž náplní jsou hry, 
soutěže, ale i vzdělávání.

Pro děti jsou podobné 
aktivity velikou událostí 
a  výjimečnou příležitostí 
poznat nová místa a zažít 
nevšední zážitky. Děku-
jeme „adoptivním rodi-
čům“ za jejich podporu, 
díky níž můžeme dát dě-
tem nejen šanci na lepší 
budoucnost, ale i zážitky, 
na které se mohou těšit 
a  dlouho na ně vzpomí-
nat.  

Čtyři desítky bělorus-
kých dětí z  programu 
Adopce na dálku®  a  je-
jich sourozenců navštívili 
v druhé polovině června 
Českou republiku. Někte-
ří zažili podobný pobyt 
již v předchozích letech, 

jiné vyrazily za hrani-
ce Běloruska poprvé ve 
svém životě.

„Pro děti jsme připra-
vili pestrý program,“  říká 
Tatiana Kandratovich 
z Centra zahraniční spo-
lupráce,  „nechyběl víken-

dový pobyt v  Krkonoších, 
návštěva parku Mirá-
kulum, prohlídka Prahy 
a Karlštejna.“ Závěr svého 
pobytu strávily děti pří-
mo v „adoptivních rodi-
nách“.

 

3 000 NOVÝCH STROMŮ KE SVĚTOVÉMU DNI 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Aktuálně 

z Ugandy

NA VÝLET ČI TÁBOR 
S PROGRAMEM ADOPCE NA DÁLKU®

Aktuálně z programu 

Adopce na dálku ®

Poprvé za hranicemi Běloruska
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ší náklady spojené se studiem,“ říká 
karmelitánka sestra Carmel Rita. Ve 
spolupráci s  její kongregací a díky 
podpoře dárců v programu Adop-
ce na dálku® se Arcidiecézní charitě 
Praha daří mnoha dětem z indické-
ho venkova pomoci školu dokončit. 

KVALITA VZDĚLÁNÍ DEVÁTÝM 
MILÉNIOVÝM CÍLEM

Rozvojové cíle tisíciletí jsou for-
mulovány pomocí jednoduchých 
měřitelných statistik. Kdyby by-
lo možné vyjádřit jedním číslem 
kvalitu vyučování, je možné, že 
by se stala devátým miléniovým 
cílem. Kvalita vzdělání je dnes to-
tiž větším problémem než jeho 
dostupnost. Spíše pravidlem než 
výjimkou jsou na indickém venko-
vě přeplněné třídy, nedostatek po-
můcek, nedostatečná kvalifi kace 
učitelů a frontální styl výuky zalo-
žený na memorování faktů. 

„Do naší školy v chudinské čtvrti Jyo-
thinagar věnovala Arcidiecézní cha-

rita Praha pět nových počítačů spolu 
s modely, mapami a dalšími pomůc-
kami na zeměpis, fyziku, chemii a bio-
logii,“ informuje sestra Carmel Rita . 
Podobným způsobem Charita in-
vestuje do kvality výuky na mnoha 
školách. Nakupuje vybavení, 
přispívá na platy učitelů angličtiny 
a  dalších předmětů, podporuje 
participativní styly výuky. 

ZLEPŠENÍ KVALITY 
VÝUKY JE PRO ADOPCE 
NA DÁLKU® PRIORITOU

Rokem 2015 skončila lhůta pro 
naplnění miléniových rozvojových 
cílů. Státníci mají před sebou ně-
kolik zásadních konferencí, kde se 
pravděpodobně domluví na dal-
ších cílech a  závazcích. Ať už se 
jejich pozornost zaměří na zvyšo-
vání kvality výuky v  rozvojových 
zemích, nebo ne, tento cíl zůsta-
ne pro Arcidiecézní charitu Praha 
a  její program Adopce na dálku®

prioritou i v dalších letech.  

Zmodernizovaná učebna s pomůckami ve škole v chudinské čtvrti Jyothina-
gar.

Rozvojové cíle tisíciletí přijaté 
v  roce 2000 Organizací spoje-
ných národů přispěly ke sníže-
ní chudoby ve světě. Mnoho 
problémů však přetrvává. Mezi 
nimi jsou dostupnost vzdělání 
a  kvalita výuky ve vesnických 
školách v  rozvojových zemích. 
Na řešení těchto problémů se 
zaměřuje řada projektů Arci-
diecézní charity Praha. 

Před patnácti lety podepsaly 
členské státy OSN Miléniovou de-
klaraci, v níž stanovili osm základ-
ních cílů pro odstranění největ-
ších problémů rozvojového světa 
do roku 2015. Společným úsilím 
chtěli odstranit extrémní chudo-
bu a hlad, snížit dětskou úmrtnost 
a také dosáhnout základního vzdě-
lání pro všechny děti na světě. 

Od roku 2000 se podařilo zlep-
šit řadu dílčích problémů, některé 
konkrétní cíle byly naplněny už 
před termínem. Nicméně hodno-
cení úspěšnosti Rozvojových cílů 
tisíciletí je velmi odlišné v různých 
částech světa. Vzdělání, které si 
vzala za svou prioritu Arcidiecézní 
charita Praha, není zdaleka dostup-
né pro všechny děti ve venkov-
ských oblastech rozvojových zemí. 

Tuto zkušenost potvrzují pracov-
níci pražské Charity a  jejích míst-
ních partnerských organizací v  In-
dii. „V některých oblastech školy úplně 
chybí. Děti musejí docházet mnoho 
kilometrů, což se později stává jed-
ním z důvodů, proč školní docházku 
předčasně ukončí. Překážkou jsou 
v řadě případů i školní poplatky a dal-

POMOZTE NÁM ZLEPŠOVAT KVALITU 
VÝUKY VE ŠKOLÁCH NA INDICKÉM 

VENKOVĚ, KTERÉ NAVŠTĚVUJÍ 
DĚTI Z NEJCHUDŠÍCH RODIN. 

Vaše dary proměníme v konkrétní 
pomoc: pomůcky, knihy, učebnice 
a platy kvalifi kovaných pedagogů. 

Číslo účtu Arcidiecézní charity Praha 
749011/0100 (Komerční banka), 

variabilní symbol 20960. Děkujeme.

Venkovská škola 
bez investic, které 
do škol v Indii míří 
z pražské Charity

DOSTUPNOST NESTAČÍ. USILUJEME O KVALITU
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Mnoho pacientů přichází do 
České nemocnice sv. Karla 
Lwangy v  Ugandě s  vážnými 
zdravotními problémy, které 
způsobila předchozí léčba ve 
zdravotnických zařízeních bez 
školených zdravotníků. Ve ves-
nicích kraje Buikwe je také vel-
mi rozšířená víra v  léčivou sílu 
místních šamanů.

Nedávno navštívila Českou ne-
mocnici pětadvacetiletá Hadija 
z  vesnice Seruti. Byla slabá, bez 
chuti k  jídlu, měla silné bolesti 
břišní dutiny a podle dalších pro-
jevů vážné gynekologické problé-
my trvající řadu týdnů. Paní Hadija 
lékaře informovala o tom, že před 
šesti měsíci prodělala gynekolo-
gický zákrok v zařízení, jehož jmé-
no odmítla sdělit. Léčba v  tomto 
zařízení ji málem stála život. 

BYLINKY VÁŽNÁ 
ONEMOCNĚNÍ NEVYLÉČÍ

Nebezpečné léčebné postupy 
praktikují díky neznalosti obyvatel 
i někteří léčitelé a šamani. Přestože 
tradiční léčení bylinkami může být 
u některých lehkých onemocnění 
úspěšné, nelze se na něj spoléhat 
v případě onemocnění vážnějších. 
Lékaři České nemocnice zažívají 
mnoho případů, kdy postupy ša-

manů nemocnému nejen nepo-
mohly, ale jeho stav naopak výraz-
ně zhoršily.

KOMPLIKACÍM 
PŘEDCHÁZET

Paní Hadije zachránila život gy-
nekologická operace. Dalším že-
nám a mužům v okolních vesnicích 
chtějí zdravotníci pomoci podob-
ným situacím předcházet. „Chodíme 

LÉČÍME NEMOCI I POVĚRY A NEZNALOST

do vesnic a mluvíme s lidmi o tom, jak 
mohou chránit své zdraví. Varujeme 
je před návštěvou zdravotnických za-
řízení, v  nichž nepracují kvalifi kovaní 
lékaři,“ popisuje sestra Laura Surma-
nová, ředitelka České nemocnice sv. 
Karla Lwangy. „Změna myšlení lidí je 
běh na dlouhou trať. Často se lidem 
otevřou oči, až když vidí konkrétní po-
stupy a výsledky naší práce, které ve-
dou k záchraně životů.“ 

AKTUÁLNĚ z České nemocnice v Ugandě
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