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Od března loňského roku přesídlilo do Česka přes 260 Ukrajinců 
s krajanskou vazbou na Českou republiku. Podporu při integraci 
jim poskytuje Arcidiecézní charita Praha. Většina z krajanů již našla 
nové zaměstnání, bydlení i přátele. Čtěte celý článek 

 Probíhá duchovní formace 
s  názvem Postní almužna. Li-
dé v ní spojují prožitek postní 
doby s  pomocí potřebným. 
Více…  Arcidiecézní charita 
Praha získala akreditaci MPSV 
pro kurz o Individuálním plá-
nování v pečovatelské službě. 

 U  příležitosti MDŽ uspořá-
dala Farní charita Roudnice 
nad Labem Den otevřených 
dveří v  Azylovém domě pro 
ženy a matky s dětmi v Domo-
vě sv. Josefa.  Novou ředitel-
kou Farní charity Praha 14 se 
stala paní Kateřina Chvátalová. 

 Do čela Farní charity Beroun 
byla jmenována JUDr. Jana Ci-
vínová.  Středisko Migrace se 
v  Madridu zúčastnilo školení 
zaměřeného na inovativní me-
todu peer-to-peer využívanou 
při práci s  oběťmi obchodu 
s  lidmi. Více…  Lektoři pre-
ventivního programu Tváře 
lásky navštívili naposled dětský 
domov v Dolních Počernicích. 
Setkání pokračují ve výchov-
ném ústavu. Více…

Stalo se 

Milí přátelé,
každý rok objevuji 
nový důvod, proč 
oslavovat Velikono-
ce. Jejich smysl totiž 
nikdy nevyčerpám. 
V  širším povědomí 

jsou tyto svátky oslavou jara a no-
vého zrození. Ale byla by škoda pře-

hlédnout hloubku jejich poselství 
dotýkající se každého člověka.
Původní slavení Velikonoc patří k ži-
dovské tradici. Židé si připomínají vel-
ké Boží dílo záchrany. Bůh vyvedl svůj 
lid z egyptského otroctví do nového 
života v zaslíbené zemi. Pro křesťany 
se tato událost stala předobrazem 
Kristova vzkříšení. Smrt pohltila Je-
žíše stejně jako každého člověka, 

ale Bůh jej opět vyvedl k životu. Jeho 
vzkříšení je silou, která nemá obdoby 
a dokáže proniknout celý svět. 
Přeji každému z nás, abychom v při-
cházejícím jaru rozpoznali Boží osob-
ní pozvání k naději, že kde se vše zdá 
mrtvé, znovu se objeví zárodky života. 

P. Stanislaw Gora
prezident Arcidiecézní  

charity Praha

Již rok poMáháMe 
iMigrantůM z UkraJiny

zaStavení U nové křížové ceSty
Farní charita Praha 4 – Modřany zve všechny, zejména nyní v postní do-
bě, k zastavení u nové křížové cesty, jejíž vznik v loňském roce iniciovala. 
Křížová cesta se nachází v areálu parku U Zvonice v Praze – Modřanech.

Čtěte více 

http://praha.charita.cz/sluzby/migrace/aktualne/uplynul-rok-od-prijezdu-prvnich-krajanu-z-ukrajiny-jejich-integrace-se-dari
http://www.postnialmuzna.cz/
http://praha.charita.cz/sluzby/migrace/aktualne/setkani-v-madridu-se-zamerilo-na-inovativni-metody-pri-praci-s-obetmi-obchodu-s-lidmi/
http://praha.charita.cz/tvarelasky/zaverecne-setkani-v-projektu-tvare-lasky-s-detmi-v-detskych-domovech/
http://praha.charita.cz/aktualne-z-adch/pozvani-k-zastaveni-u-nove-krizove-cesty-v-modranech/
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Na severozápadě Ugandy v kra-
ji Nebbi zničila nedávno vichřice 
s  prudkými dešti několik domů. 
Přívaly vod zpustošily vybavení 
příbytků a  odplavily úrodu. Bez 
střechy nad hlavou se ocitla i Glo-
ria se svou tetou, která se o ni po 
smrti rodičů stará. Gloria chodí do 
školy díky programu Adopce na 
dálku®. Živelná katastrofa odnesla 
všechno včetně učebnic a  školní 
uniformy. 

Díky prostředkům ze speciálního 
fondu na pomoc v krizových situa-

charita 
uspořádá 

letní dětSký 
tábor

Arcidiecézní charita 
Praha a Farní charita 

Příbram zvou 
na dětský letní tábor, 

který se uskuteční 
od pátku 15. do pátku 

22. července 2016 
na Slivici u Přbrami.

Více informací 

V penzionu U sv. Kryštofa, který 
provozuje Arcidiecézní charita Pra-
ha, vystavují nově svá díla umělci 
z Ateliéru radostné tvorby. Ten vy-
hledává talentované tvůrce mezi 
lidmi s  mentálním a  chronickým 
duševním onemocněním. Výtvar-
né umění je oblastí, v níž mohou 

tito lidé dosáhnout stejné úrovně 
jako lidé bez postižení, a  tím jako 
umělci získat své místo ve společ-
nosti. 

Výstava je prodejní a  zahrnuje 
22 maleb autorek Marie Kůsové 
a  umělkyně, která vystupuje pod 
pseudonymem Lukrécie.  

Již druhý ročník benefičního kon-
certu „Děkujeme vám“ uspořádala 
v polovině února Farní charita Vla-
šim. Ocenila tak koordinátory a ma-
lé koledníky, díky nimž je tradičně 
výtěžek Tříkrálové sbírky na Vlašim-
sku nejvyšší v celé arcidiecézi (letos 
dosáhl 421  503 Kč). V  hledišti se 

cích pomohla Arcidiecézní charita 
Praha rodině postavit nový dům. 
Nakoupila jídlo a základní vybave-
ní domácnosti jako jsou lůžkoviny 

a  oblečení. Gloria vyjádřila svou 
vděčnost dárcům z  České repub-
liky, bez jejichž pomoci by rodina 
zůstala zcela bez prostředků.  

sešlo 260 diváků; na pódiu se pak 
vystřídalo 70 účinkujících, z  toho 
většina dětí. Moderování se ujala 
Daniela Drtinová. Koncert proběhl 
ve velmi příjemné atmosféře a byl 
důstojným poděkováním za pro-
běhlou Tříkrálovou sbírku. 

Čtěte celý článek 

penzion U Sv. kryštofa podpořil UMělce 
S MentálníM poStiženíM

Aktuálně 

z ugandy prograM adopce na dálkU® poMohl, 
když rodina zůstala bez střechy nad hlavou

ve vlašimi děkovali koledníkům

http://praha.charita.cz/akce/letni-detsky-tabor/
http://vlasim.charita.cz/clanky/jaky-byl-beneficni-koncert-dekujeme-vam-2016/
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Před několika měsíci jsme vám 
přinesli zprávu o  farmářských tr-
zích, které drobní zemědělci v  in-
dickém kraji Tiruppur uspořádali 
díky naší podpoře. 

Farmářské trhy byly jen jednou 
z mnoha aktivit. Drobní zeměděl-
ci se v uplynulém roce vzdělávali, 
hledali nový odbyt pro své vý-
robky a také založili sdružení, aby 

společně získali lepší pozici na 
trhu. „Drobní zemědělci jsou v  Indii 
marginalizovanou skupinou obyva-
tel,“ říká Natálie Podolcová z  Centra 
zahraniční spolupráce, „své produk-
ty prodávají obvykle prostředníkovi, 
a to za nevýhodných podmínek. Pro-
jekt, který jsme uskutečnili, se snažil 
právě tomuto nespravedlivému ob-
chodu předejít.“  

Roční projekt právě dosáhl svého 
konce. Užitek z  něj mělo celkem 
823 farmářů z  25 vesnic kraje Ti-
ruppur, mezi nimi i 36 rodin, jejichž 
děti studují díky programu Adop-
ce na dálku®. Farmáři se naučili, jak 
nabízet své zboží a  prodat je za 
lepší cenu. 

Více o projektu 

V našem Centru zahraniční spo-
lupráce a  ve Středisku Migrace 
pomáhá v  těchto dnech stu-
dentka Lucia z Trnavské univer-
zity. 

Studuje sociální práci a  na stáž 
do Arcidiecézní charity Praha při-
jela v rámci programu Erasmus+.

Děkujeme za pomoc! 
 

proJekt na poMoc drobnýM farMářůM 
Je úSpěšně U konce

Na konci února jsme pro děti 
z  programu Adopce na dálku® 
v Bělorusku zorganizovali výlet 
do hlavního města Minska. Mě-
ly možnost podívat se nejen na 
historické památky, ale také za-
žít vzrušující návštěvu cirkusu.

O pár dní později navštívili ško-
láci dětský domov ve Vitebsku. 
Uspořádali zde akci „Co víme o po-
žáru“. Malí chlapci a děvčata z dět-
ského domova spolu s  dobrovol-
níky vyráběli obrázky a  koláže na 
toto téma. Zvláště aktivní byli klu-
ci, všichni chtěli být požárníci.  

Paní Sarojini získala v  rámci 
projektu Charity semínka cibule. 
Jejím pěstováním a  prodejem 
letos vydělala 850 dolarů.

Pan Thangamuthu zjistil, jak 
prodávat svou kukuřici bez pro-
středníků. Vydělává nyní dosta-
tek peněz pro celou rodinu.

Pan Arumugam se rozhodl pěs-
tovat melouny. Zjistil, že vydělá 
více než dříve. Odbyt našel na 
městském trhu.

aktUálně z programu adopce na dálku® v bělorusku

Studentka trnavské univerzity na stáži v charitě

  

http://praha.charita.cz/zahranici/kde-pomahame/indie1/projekty/posileni-postaveni-drobnych-zemedelcu-a-zivnostniku/
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v ČeSkU našli drUhý doMov

Sedmadvacetiletá Tereza má tři 
děti, všechny v předškolním věku. 
Životní situace ji zavedla do Azylo-
vého domu Gloria, který provozuje 
Arcidiecézní charita Praha. 

Po základní škole začala Tereza 
studovat, školu však po roce ukon-
čila, protože se začala sama živit. 
Ve dvaadvaceti přivedla na svět 
dceru Adélku. Postupně se jí s dal-
šími partnery narodili ještě dva 
chlapečci, Míša a Tadeáš. 

Žádný vztah však nevydržel. „Jediný, 
který se dnes o děti zajímá, je Adélčin 
táta. S tím jediným se stýkáme.“ Před 
dvěma lety si pronajala pokoj v jeho 
bytě. „Nenahlásil ale majiteli bytu, že 
tam s ním budeme bydlet. Ten, když 
se to dozvěděl, řekl, že buď expřítel 
přijde o kauci a musí odejít, nebo se 
máme odstěhovat my. A tak jsme šli,“ 

napsali 

o nás

Za necelý rok se stihl takřka do-
konale začlenit do společnosti. 
Pomáhala mu při tom Arcidiecézní 
charita Praha. 

Zpočátku šlo o pomoc s vyřizo-
váním dokladů a s výukou jazyka, 
poté s  hledáním práce a  bydlení. 
Dnes má Vitalij Seršeň stálou prá-
ci ve slavkovské firmě Lico-S, kte-
rá vyrábí a  staví montované haly: 
„V  práci se mi líbí, naučil jsem se 
svařovat a teď dělám na pískování. 
Chlapi v práci mě vzali.“ Paní Serše-
ňová pracuje ve výrobně salátů. 
„Nepřijeli jsme proto, aby se o nás 
někdo musel starat. Jsme zvyklí, 

popisuje Tereza. Tehdy se ocitla na 
úplném dně. Rodina musela nějaký 
čas spát v krizovém centru a čeka-
la, jestli bude umístěna do azylové-
ho domu. „Málem jsem paní ředi-
telce radostí proskočila telefonem, 
když mi řekla, že mě přijímají sem,“ 
vzpomíná.

V azylovém domě na sobě musí 
Tereza pracovat. Pravidelně se se-
tkává se sociálním pracovníkem. 
Pomalu začíná vidět východisko ze 
své situace. Zažádala si o  sociální 
byt a díky pomoci pracovníků azy-
lového domu začala dálkově stu-
dovat na cukrářku. „Hrozně mě to 
baví. Je to učení na tři roky a po-
tom bych si ráda udělala nástavbu. 
Naskytly se mi tady obrovské mož-
nosti,“ uzavírá Tereza.

Zdroj: iDNES

díky azylovému domu se odrazila ode dna

Loni v březnu přijel volyňský Čech Vitalij Seršeň do České repub-
liky. Stejně jako 260 jeho krajanů využil možnosti přesídlení do 
země, odkud na Ukrajinu přišli v  druhé polovině 19. století jeho 
předci. Usadil se s rodinou v Brně. 

že se dokážeme uživit sami,“ zdů-
razňuje. Dcera si zdokonaluje češ-
tinu a  chce pokračovat ve studiu. 
S výukou jazyka pomáhá i oběma 
rodičům.

S  odpovědí na otázku, jestli by 
stejnou destinaci volil znovu, ne-
váhá pan Šeršeň ani vteřinu. „Kdy-
bych se měl rozhodovat dnes, 
nic nezměním. Odjedu z  Ukraji-
ny a  opět zamířím sem. Jsme ta-
dy spokojení, cítíme se v bezpečí, 
a co je hlavní, máme i práci, která 
nás dokáže uživit. Našli jsme tady 
náš druhý domov.“

Zdroj: MF Dnes
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