Arcidiecézní
charita Praha
Pomáháte nám pomáhat!
Deset let pomoci
Milí přátelé, zdravím
vás ze Zambie!
Od založení naší
mise v Zambii uplynulo 10 let. Chtěl bych
vám poděkovat za
spolupráci a pomoc. Co se za tu dobu
povedlo? Díky vaší podpoře mohou
stovky školáků chodit do školy.

Vedle toho organizujeme doučování pro všechny děti, bez ohledu na
jejich účast v programu Adopce na
dálku. Těší nás, že roste zájem o vzdělávací kurzy pro dospělé.
Pomoc z Česka je v Solwezi,
Mpanshye a Mukonchi vidět na každém kroku. Založili jsme tři počítačové učebny, vybavili knihovnu,
vybudovali toalety a studnu, vyučili
padesát žen v krejčovském oboru.
Další lidé získali práci v naší pekárně.

Dárky z Tříkrálového průvodu
potěšily děti z azylového domu
Dětem z azylového domu Gloria v pražském Barrandově jsme předali dárky, které lidé darovali během letošního Tříkrálového průvodu. Mezi dary bylo dětské oblečení, knížky, hračky (vč. stavebnice,
puzzle, plyšové hračky a omalovánek), dětská sedačka a osušky.
Děti i jejich maminky měly z dárků velkou radost. Všem dárcům
děkujeme!

Seminář: Sociální bydlení v praxi
Zveme vás na odborný seminář, během něhož Arcidiecézní charita Praha
představí své zkušenosti s poskytováním sociálního bydlení jako návazného bydlení pro matky s dětmi. Seminář se uskuteční v Praze v pátek
13. května od 10 do 14 hodin. 
Více informací a přihláška k účasti 
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Podpořili jsme výstavbu mateřské
školy, zasadili se o lepší kvalitu výuky
a také o školní obědy pro děti. Mohl
bych pokračovat dál.
Chci touto cestou poděkovat všem
dárcům v Čechách. Naše pomoc
v Zambii je především vaší zásluhou.
Díky ní mají tisíce lidí šanci vymanit
se z chudoby.
Aleš Vacek
vedoucí mise Arcidiecézní
charity Praha v Zambii

Stalo se
Arcidiecézní charita Praha
podepsala dohodu o spolupráci a plánované pomoci na vyžádání s Hasičským záchranným
sborem Středočeského kraje
a Středočeským krajem. Předmětem dohody je spolupráce
při řešení následků mimořádných událostí většího rozsahu.
Nadace České spořitelny finančně podpoří terénní programy Charity pro lidi ohrožené
sociálním vyloučením v Praze.
AC Sparta Praha podpořila částkou 28 816 Kč pomoc
matkám v těžké životní situaci.
Vedení Azylového domu
Gloria pro matky s dětmi v tísni převzala od 1. dubna sestra
Imelda Jana Hrdličková. Půjčovna dětských pomůcek Farní
charity Vlašim byla nově vybavena monitorem dechu. Více…
Farnost sv. Ludmily na Vinohradech uspořádala velikonoční potravinovou sbírku pro lidi
bez přístřeší z Azylového domu
sv. Terezie.

Kaple v Domově pro seniory
zasvěcena Panně Marii Lurdské
Ve středu 6. dubna zasvětil
Mons. Karel Herbst kapli v Domově pro seniory kardinála Berana. Její patronkou se stala Panna
Maria Lurdská. K ní často senioři
směřují své modlitby za uzdravení
těla i duše. Lurdský zázrak podnítil
v církvi péči o trpící a nemocné.
Svátek Panny Marie Lurdské se
slaví 11. února, tento den byl zároveň ustanoven jako Světový den
nemocných.



Vychází kniha o charitní domácí péči
Farní charita Praha 4-Chodov srdečně zve na Benefiční večer pořádaný
k vydání knížky Sestřičky na cestách, jejíž autorkou je ředitelka
Farní charity Eva Černá. Každá zakoupená knížka podpoří devadesát
minut domácí péče pro seniory.

Kdy: 28. dubna 2016 od 19 hodin
Kde: v Komunitním centru Matky Terezy,
U Modré školy 1/2337, Praha 4-Chodov

Ukončení zimních opatření v Azylovém domě sv. Terezie
Azylový dům sv. Terezie se jako každý rok zapojil do zimních
krizových opatření.
Zimní krizová opatření v Azylovém domě sv. Terezie probíhala od

Vzpomínka
V úterý 12. dubna jsme se při pohřebním obřadu rozloučili s paní Janou
Urbanovou, zdravotní sestrou Farní
charity Stodůlky, kde pracovala 23 let,
a s paní Tamarou Borisovou, klientkou Domova sv. Josefa Farní charity
Roudnice nad Labem. Obě ženy neměly
rodinné zázemí a jejich urny byly uloženy do hrobky Arcidiecézní charity Praha.

prosince 2015 až do března 2016.
Naše zařízení poskytlo během tohoto období pomoc 13 360 lidem
bez domova, kterým jsme nabídli
možnost teplého zázemí, teplé
stravy, neomezené množství tep-

lého čaje a možnost hygieny. Za
hladký průběh zimních opatření
patří velké díky celému týmu zaměstnanců z Azylového domu
a brigádníkům, kteří se na nich podíleli. 


Národní potravinová sbírka pomáhá
Potraviny, které jste nám darovali v Národní potravinové
sbírce, se v průběhu celého roku postupně dostávají k potřebným. Nedávno jsme předali další
potravinové balíčky maminkám
v sociálních bytech a v Azylovém domě Gloria.



RIP
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Letní pobyt pro děti z Běloruska se blíží
Ve dnech 10.–19. června přijedou děti z běloruského programu
Adopce na dálku® do České republiky. První dny stráví v Krkonoších,
potom na ně čeká atraktivní program v Praze a okolí. Ve dnech
16.–19. června stráví děti prodloužený víkend v rodinách dárců.
Podpořte, prosíme, prázdniny běloruských dětí ze sociálně slabých rodin: číslo účtu
749011/0100, variabilní symbol:
20550, specifický symbol: vaše registrační číslo v databázi dárců.
Děkujeme! 
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Nový začátek pro děti
se slabým školním prospěchem

Osmiměsíční vzdělávací kurz,
kterého se v kraji Bídar účastnily tři
desítky dětí, znamenal pro většinu
z nich úplný obrat v životě. Nešlo
totiž o běžné učení. Děti nastoupi-

ly na internátní školu a kromě výuky se věnovaly především uzdravení vlastního sebevědomí. „Tuto
intenzivní péči a pozornost potřebovaly děti, které nezvládaly běžnou
školní výuku vinou zanedbané péče
ze strany rodičů a traumat, která si
nesly,“ říká otec Joseph Rodrigues.
A tak se děti učily pozitivnímu myšlení, cvičily jógu, učily se soustředění, nacházely své skryté talenty,
sebedůvěru a sebehodnotu.
Malí absolventi kurzu teď dokáží

číst, psát a samostatně se učit. Dokončili svou třídu a budou moci
postoupit do vyššího ročníku. Rodiče lépe porozuměli svým dětem
a jejich potřebám. Budou se snažit
děti v dalším studiu podporovat.
Největším úspěchem ale je, že
letargii a pocit marnosti v myslích
dětí nahradilo přesvědčení, že jejich život má smysl, že každé z nich
může být v něčem dobré a že můžou být přínosem pro své okolí.
Více o projektu 

Adopce na dálku® inspirovala k pomoci
seniorům a lidem s postižením
Naši sociální pracovníci v Ugandě založili fond solidarity. Inspirovali se projektem Adopce na
dálku®. Vše začalo návrhem jedné
pracovnice, aby společně vytvořili
fond, z kterého budou moct podpořit lidi potýkající se s extrémní
chudobou. A tak do fondu začal
každý podle svých možností přispívat. Zaměstnanci začali přinášet
i věcné dary, oblečení, hygienické
potřeby a další.
Čtěte celý článek 
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Alfabetizační kurzy v Zambii pokračují
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Již šestým rokem pořádáme
v Zambii pravidelné lekce základního vzdělávání pro dospělé. Číst a psát se učí šest desítek
dospělých v Mukonchi a v Solwezi.
Sobota není v Misii Mukonchi
v žádném případě ve znamení
odpočinku. Pravidelné doučování
dětí začíná v devět ráno a končí
v poledne.
Jen co se třídy vyprázdní, už jsou
tu rodiče dětí z programu Adopce
na dálku® a další, kteří místo sobotního klidu „bojují“ s negramotností.
složit závěrečné státní zkoušky
Minulý rok jich bylo 33 a šest- pro žáky sedmých tříd. Se vzděnácti z nich se podařilo úspěšně láváním ale nekončí. I oni budou

pokračovat večerním studiem na
střední škole v blízkosti Misie.
Čtěte celý článek 

O neratovický mobilní hospic je zájem.
Loni doprovodil osm desítek pacientů
O domácí hospicové péči se
v poslední době hovoří zejména
v souvislosti s nedostatečným financováním. Farní charita Neratovice pečuje o umírající od počátku svého působení. Začátky
nebyly snadné. Dnes má neratovická Charita smlouvu se všemi
zdravotními pojišťovnami, pro
které je partnerem v komplexní
zdravotní péči o pacienty v terminálním stádiu.

Monika Waldmanová z Farní charity
Neratovice. „Naše péče je komplexní. Aplikujeme léky, infuzní terapii,
pečujeme o rány a fyzické bolesti
pacienta. Jsme vybaveni moderními
přístroji, jako jsou odsávačky, injektomaty či infuzní pumpy. Stejně důležité je také naslouchat duševním
a duchovním potřebám člověka.“
Mobilní hospicová péče vyžaduje spolupráci mnoha odborníků –
lékařů, zdravotních sester a sociálních pracovníků. Nezastupitelná je
aktivní spolupráce rodiny. „HospiO službu, která umožňuje nevycová péče je mimořádně náročnou,
léčitelně nemocným lidem zemřít
ale velmi smysluplnou službou. Dov blízkosti rodiny, je velký zájem.
kazuje, že umírání nemusí být spojeV loňském roce doprovodil tým
„Pacientům a jejich blízkým jsme no se strachem, bolestí a osamocedomácí hospicové péče osm desítek umírajících pacientů. V těchto k dispozici sedm dní v týdnu, 24 ho- ním,“ uzavírá Monika Waldmanová.
din denně, ve dne, v noci,“ říká
dnech pečuje o dvanáct osob.
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