Arcidiecézní
charita Praha
Pomáháte nám pomáhat!
Milí přátelé,
zdravím vás z Příbrami. Letošní rok je
pro naši farní charitu
v mnoha ohledech
přelomový. Na jaře
jsme přestěhovali sídlo našich služeb do větších prostor.
Podařilo se nám nejenom vylepšit zá-

zemí pro naše zaměstnance, ale i vybudovat klubovnu pro děti z rodin,
které se ocitly v tíživé životní situaci.
Zároveň připravujeme rekonstrukci
prostor pro nový denní stacionář.
Mám velikou radost, že nám opravené prostory přijede 16. 6. ve 14 h
požehnat pan biskup Karel Herbst.
Další významnou událostí je skutečnost, že na podzim naše charita
oslaví 25 let působení v Příbrami

Konference a vernisáž
zakončily projekt Tváře lásky
Co pro mě znamená láska? Jak nenaletět podvodu a nedostat se do
průšvihu? Jak zvládat své emoce? Jak vypadá domácí násilí, jakým
způsobem se člověk může stát obětí obchodu s lidmi, prostitutkou,
a že tyto fenomény spolu úzce souvisí.... O tom všem se v našem preventivním programu „Tváře lásky“ učily děti z dětských domovů a výchovného ústavu.
Čtěte více o projektu Tváře lásky  a o závěrečné konferenci 
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme
(že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Přijmeme pracovníky v sociálních službách
Více informací o konkrétních pracovních pozicích najdete na
www.praha.charita.cz/volna-mista 
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a okolí. Je to pro nás důvod k radosti,
ale také velký závazek vůči našim klientům z domácí ošetřovatelské péče
a sociálních služeb.
V neposlední řadě bych vám všem
chtěl poděkovat za vaše dary, které
jsme prostřednictvím Tříkrálové sbírky letos obdrželi. Úspěchy naší práce
jsou tak i vaší zásluhou.
Ing. Jiří Kala
ředitel Farní charity Příbram

Krátce
Mons. Karel Herbst požehná 16. června nové sídlo
Farní charity Příbram. Více...
V sobotu 18. června pořádá Arcibiskupství pražské
Pouť nemocných a seniorů k bráně milosrdenství.
Více...
Arcidiecézní charita Praha a Farní charita Praha 1-Nové Město se
16. června zúčastní Veletrhu
poskytovatelů sociálních
služeb v Praze 1 na Střeleckém ostrově. Více…
Pracovníci Střediska Migrace se zúčastnili semináře
v Bukurešti věnovanému
problematice obchodu
s lidmi. Více…
Děkujeme dobrovolníkům z firmy
Latecoere za pomoc s úklidem a údržbou zahrady
a Centra pro tělesně postižené Fatima. Farní charita Praha 4-Modřany vydává
knížku o kamenné křížové
cestě v lesoparku U Zvonice,
jejíž vznik v minulém roce
iniciovala. Více…

Odborný seminář
sociální bydlení

Oslava Dne dětí v pražské ZOO

V polovině května uspořádala Arcidiecézní charita Praha odborný
seminář Sociální bydlení v praxi.
Shrnoval zkušenosti nabyté během dvouletého poskytování sociálního bydlení především bývalým klientkám azylových domů
pro matky s dětmi. Z praxe vyplývá, že klíčovým prvkem sociálního
bydlení není jeho minimální cena,
ale doprovodné služby sociálního
poradenství, které nájemníkům
pomáhají dlouhodobě si bydlení
udržet.
Více o průběhu semináře 

Milé setkání
Děti z Azylového domu v Domově sv. Josefa, který provozuje Farní charita
Roudnice nad Labem, oslavily Den dětí v pražské ZOO. Přijaly pozvání Nadace Terezy Maxové dětem.
Čtěte více 


Štafetová pouť Corpus Domini
Děti z Fakultní základní školy Barrandov potěšily svým zpěvem, recitací a vlastnoručně vyrobenými
dárky klienty Domova se zvláštním režimem. 


Středisko Migrace
otevřelo
dvě nové pobočky
Arcidiecézní charita Praha poskytuje nově cizincům asistenci na
dvou pražských pobočkách Odboru azylové a migrační politiky
Ministerstva vnitra. Služby jsou poskytovány v rámci projektu „ Zapojení streetworkerů z řad cizineckých
komunit do integrace cizinců“, který
je spolufinancovaný z programu
Ministerstva vnitra „Integrace cizinců 2016“.
Čtěte více 

Stovky poutníků se přidaly ke štafetové pěší pouti po stopách kněze Petra,
která se uskutečnila na počest svátku Corpus Domini. Akci spolupořádala
Arcidiecézní charita Praha. Sledujte na facebooku, jak naše štafetová pouť
probíhala.
Facebook Štafetová pouť Praha – Orvieto 
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Z Běloruska na prázdninách v Česku
Na prázdninovém pobytu
v České republice je v těchto
dnech pět desítek dětí z Běloruska.
Víkend strávily společně v Krkonoších, poté si prohlédly Prahu
a nyní je čeká návštěva v českých
rodinách.
Více než polovina dětí přijíždí
poprvé, některé se se svými českými protějšky z programu Adopce na dálku® setkávají pravidelně
každý rok.


Odborné učiliště
v ugandském
Mallongwe
se otevřelo
dospělým
studentům
Mezi rodiči dětí zapojených
do programu Adopce na dálku® je mnoho těch, kteří nedokončili základní školu a neměli
ani příležitost vyučit se v nějakém učňovském oboru. To jsme
se nyní rozhodli spolu s naším
Odborným učilištěm v Mallongwe změnit. Navrhli jsme školicí program pro dospělé, kterým
se nedostalo formální vzdělání a kteří mají zájem naučit se
nějakou praktickou činnost.
Nabídka oborů byla pestrá. Zahrnovala povolání: zedník, automechanik, svářeč, elektrikář,
krejčová, kadeřnice a sekretářka se znalostí práce na PC.
Zájem o studium byl velký.
Někteří absolventi si již našli díky své nové kvalifikaci zaměstnání. Věříme, že budeme moct
v pořádání podobných kurzů
pokračovat. 

Vynikající sportovní výkon
Máme vždycky velkou radost,
když některé „naše“ dítě v nějakém oboru vyniká.

Prog
Ado ram
na d pce
álku
®

Roopa pochází z chudé indické
rodiny. Rodiče jsou námezdní dělníci a Roopa studuje jen díky programu Adopce na dálku®.
Jejím koníčkem je sportovní disciplína kabaddi. Se svým týmem
sbírá jedno vítězství za druhým.
Aby skloubila školu se svou zálibou, rozhodla se stát učitelkou tělocviku.
Čtěte celý článek 

Dejte s námi šanci chudým dětem
V uplynulém roce jsme do programu Adopce na dálku® zaregistrovali 600 chudých dětí ze
tří světadílů. Máme velkou radost z vašeho zájmu – již téměř
všechny z nich našly svého dárce! S příchodem nového školního
roku v Indii jsme se opět rozhodli
rozšířit řady „našich“ dětí o 170
nejmenších školáků. Právě teď se
naši koordinátoři v Indii zabývají
výběrem těch nejpotřebnějších
dětí z regionů, kde působíme.
Brzy k nim přibydou i malé dívky
a chlapci z Afriky a Běloruska.

Čtěte celý článek 
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Arcidiecézní charita Praha
nabízí akreditované vzdělávací kurzy
Nabízíme vzdělávací kurzy určené pracovníkům v sociálních
službách, sociálním pracovníkům i vedoucím pracovníkům
sociálních služeb.
Účastníci získají potřebné
informace k danému tématu
a prakticky si je budou moci během
kurzu vyzkoušet. Kurzy jsou určeny
začátečníkům, ale i těm, kteří se
potřebují ve své praxi ujistit či ji
rozšířit o další zkušenosti. Lektory
kurzů jsou odborníci s dlouholetou
praxí. 


Aktuálně nabízíme následující vzdělávací kurzy:
Individuální plánování v pečovatelské
službě

21. června 2016 (termín je již obsazen)
2. listopadu 2016

Individuální plánování v domově
pro seniory

3. listopadu 2016

Osobní asistence u lidí s tělesným
postižením

6. října 2016

Prevence bolesti zad

4. srpna 2016
9. listopadu 2016

Termín je možné dohodnout podle individuálního požadavku minimálně šesti účastníků.
Více informací a přihlášky na www.praha.charita.cz/vzdelavani.

Senioři navštívili dendrologickou zahradu
v Průhonicích

Letní počasí vyzývá k výletům
a cestování. Řadu akcí pro klienty pořádá Charita během jara
a léta. Domov pro seniory kardinála Berana uspořádal výlet do
dendrologické zahrady v Průhonicích.

Vydali jsme se na tzv. jarní okruh,
který měří asi 2 km a je na něm
mnoho krásně kvetoucích rostlin.
Ukázalo se, že jsme lépe zvolit
ani nemohli, celá trasa vedla po
krásných chodníčcích, kolem kvetoucích keřů a rostlin a také kolem
rybníčka. Cestou jsme si několikrát

odpočinuli na lavičkách a kochali se nádhernými výhledy. Okruh
jsme nakonec ukončili v místní
cukrárně, kde jsme si dali kávu
a zákusek.
Všem se výlet moc líbil a počasí
nám přálo.
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