Arcidiecézní
charita Praha
Pomáháte nám pomáhat!
Milí přátelé,
zdravím vás z Farní
charity Roudnice
nad Labem, která 5. října oslavila
20 let svého působení v tomto městě. Takové jubileum je příležitostí
k ohlédnutí a rekapitulaci celého
uplynulého období, ke zhodnocení
toho, co se podařilo, a co naopak
ne, abychom se mohli poučit z nezdarů.

Současně to byl důvod k velké
radosti a oslavě, na kterou jsme
pozvali spoustu hostů. Svou návštěvou nás poctil pan kardinál
Dominik Duka, který celebroval
mši svatou v kostele Narození Panny Marie, při které jsme poděkovali
Pánu Bohu, že nás obdařil svým
požehnáním, milostí a vším potřebným pro naši činnost. Děkujeme všem, kteří nás přijeli podpořit
a radovali se s námi.
Ing. Zdenka Pětníková
ředitelka Farní charity
Roudnice nad Labem

Nadace Agel převzala patronát
nad Azylovým domem Gloria

Ředitelka Azylového domu Gloria sestra Imelda představuje hostům, jak
Azylový dům pomáhá. Zleva: P. Stanislaw Gora, Dušana Chreneková, Tomáš
Chrenek, kardinál Dominik Duka.
Ve středu 5. října 2016 převzala při
slavnostním setkání Nadace Agel
patronát nad Azylovým domem
Gloria. Nadace tak pomůže těm
nejzranitelnějším – dětem, jejichž
maminky se ocitly v tíživé životní
situaci a jimž by jinak hrozila ústav-

ní péče. „V Nadaci Agel jsme našli
silného partnera, který nám pomůže
překonat finanční nejistotu plynoucí
z jednoletého dotačního systému,“
oceňuje podporu Jaroslav Němec,
ředitel Arcidiecézní charity Praha.
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Číslo 10
17. října 2016

25. benefiční koncert
Smetanova Má vlast
pondělí 31. října 2016

Dva týdny před benefičním koncertem
je Smetanova síň Obecního domu
téměř vyprodaná. Ke koupi je
několik posledních vstupenek.
Celý výtěžek podpoří
Českou nemocnici v Ugandě.
Děkujeme
za váš zájem a těšíme se
na setkání s vámi.
Vstupenky on-line 

Krátce
Oslavili jsme Den Charity.
Spolu s námi i 1 200 poutníků ve Staré Boleslavi. Více…
Poradna Magdala zahajuje nový projekt Práce
s filmem Zuřivec. Věnuje se
prevenci domácího násilí.
Více…
V neděli 25. září
uspořádala Farní charita Praha 3-Žižkov před kostelem
sv. Prokopa již 4. benefiční jarmark, jehož výtěžek
ve výši 13 272 Kč podpoří
činnost Farní charity.
Streetworkeři ze střediska
Migrace se setkali na vzdělávacím semináři. Více…
Klienti a pracovníci Azylového domu sv. Terezie si
připomněli svátek patronky tohoto zařízení. Více…
Hledáme pracovníky/pracovnice v sociálních službách. Více…

Charity v Neratovicích, Příbrami a Roudnici
děkovaly za požehnání pro svou službu
Farní charity v Neratovicích,
Příbrami i Roudnici nad Labem
patří mezi profesionální Farní
charity, jejichž sociální a zdravotní služby pomáhají širokému
okruhu klientů.
Všechny tři v nedávné době
oslavily své kulaté narozeniny
(psali jsme v zářijovém Bulletinu).
Na oslavy přijeli a Farním charitám za jejich práci poděkovali
kardinál Dominik Duka, za vedení Arcidiecézní charity Praha
P. Stanislaw Gora a Jaroslav Němec
i mnoho dalších hostů.



Kardinál Dominik Duka i Jaroslav Němec děkovali pracovníkům Farní charity Příbram.

Kardinál Duka ocenil medailí ředitelku Farní charity Neratovice Miloslavu Machovcovou.

Pan kardinál se zajímal, jak se daří
klientům. V Neratovicích navštívil
stacionář pro seniory.

Pozvánka
pro příbramské
V pátek 21. října se v Příbrami
uskuteční 2. ročník Veletrhu
neziskových organizací s doprovodným programem pro
studenty, odbornou veřejnost
i rodiny s dětmi. Na závěr veletrhu proběhne maškarní ples
pro děti. Akci pořádá Farní charita Příbram.

Více informací 

Po mši svaté pokračoval program
v ambitech roudnického augustiniánského kláštera.

Netradiční fotbalové utkání
Netradiční cestu k navázání
spolupráce si našly Azylový
dům sv. Terezie pro lidi bez přístřeší a Středisko křesťanské
pomoci Horní Počernice.
Zaměstnanci i klienti obou zařízení
se utkali ve fotbale. Na osobní setkání navážou pracovníci během
nadcházejícího zimního období,
kdy je dobrá koordinace služeb
pomáhajících lidem bez domova
důležitá.
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Nařkli HO Z ČARODĚJNICTVÍ.
Útočiště našel v Centru pro děti ulice.
Konžský chlapec Mbongo byl obviněn z čarodějnictví. Během brutálních obřadů, při nichž byl spoután
řetězem, z něj měl šaman vymýtit
zlého ducha. Zní to neuvěřitelně,
ale tento příběh je skutečně pravdivý a udál se v současném světě.
Centrum Ndako Ya Biso pro děti
ulice usiluje díky podpoře českých
dárců o usmíření v rodinách, které
uvěří podvodníkům a dopustí, aby
bylo pácháno násilí na těch nejzranitelnějších – na dětech.
Čtěte celý článek 

Malovaly život v České republice
Palmy, moře a ponorka – i takové motivy se objevovaly v kresbách a malbách indických a ugandských dětí z Adopce na dálku®, které své obrázky vystavovaly v uplynulých týdnech v Novoměstské radnici. 

Akash z Indie namaloval svého otce i to, jak by asi jeho denní činnost vypadala v České republice.
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Potomci otroků bojují dodnes
o své místo ve společnosti

Možná někteří z vás zaznamenali, že v našem programu Adopce na dálku® hledáme
podporu pro indické děti, které
však mají rysy spíše africké. Jednou z nich je Sushmitha Siddi.
Nejedná se o chybu v systému.
Sushmitha pochází z kmene
Siddi. Do Indie se její předkové
dostávali z jihovýchodní Afriky zejména během 16. – 19. století jako
otroci kolonizátorů i místních princů. Kmen Siddi dnes čítá kolem
50 000 obyvatel, z nichž více než
třetina žije ve státě Karnátaka.
Vinou složité historie je i dnes
životní úroveň lidí z kmene Siddi velmi nízká. Doposud zůstávají

společensky izolovaní, opomíjení,
ekonomicky a sociálně nerozvinutí. Před pár lety byli indickou
vládou oficiálně uznáni jako sociálně znevýhodnění (tzv. schedu3

led tribe), což jim umožňuje získat
některé sociální výhody. Stejně
jako Sushmithina rodina žijí obyvatelé kmene Siddi obvykle v odlehlých oblastech. Vydělávají si
sezónní prací v zemědělství nebo
na stavbách. Sushmithin otec je
námezdní dělník stejně jako jeho
žena. Svým třem dětem by rádi zajistili vzdělání, ale vlastní příjem na
školní poplatky a učební pomůcky
nestačí.
Sushmithě pomáhají dárci z České republiky. V programu Adopce
na dálku® hradí náklady na vzdělávání. Díky této pomoci má dívka
šanci získat v budoucnu kvalifikované zaměstnání, které je pro její
rodiče nedostupné. 


Bezdomovectví je pro mě minulostí
Zuzana Čechová je stálou zaměstnankyní Azylového domu
sv. Terezie a důležitou členkou
našeho týmu. Zajišťuje čistotu
a pořádek celého domu už od
roku 2012.
Její charizma, pečlivost, úsměv
a humor těší nás všechny – zaměstnance Azylového domu sv.
Terezie. Ačkoliv malá postavou, je
velkou bojovnicí v životě. „Můj druh
byl alkoholik, vždy propil svou výplatu a potom bral peníze i mně. Začala jsem dlužit za nájem, půjčovat
si a nakonec jsem zůstala na ulici.
Čtyři roky jsem žila jako bezdomovec.
Začala jsem pomáhat v Azylovém
domě sv. Terezie a nyní tu pracuji již
na plný úvazek. Těším se z toho, že už
nebudu mít dluhy, oddlužení mi pomohla vyřídit Poradna pro lidi v tísni. Můj život se obrátil a nyní vím, že

Národní
potravinová sbírka
– zapojte se i vy

bezdomovectví je pro mě minulostí,“
říká Zuzana Čechová.
V našem azylovém domě poskytujeme komplex sociálních služeb pro
lidi bez přístřeší. Snažíme se o individuální pomoc klientům prostřednictvím terénní služby, nízkoprahového
denního centra, noclehárny, azylo-

vého domu a poradny pro lidi v tísni.
Klienty doprovázíme při řešení jejich
základních potřeb, orientace v obtížné situaci, bydlení a práce, stejně
jako při řešení odborných sociálních
a právních problémů.
Jana Radima Ivančicová

Pěstouni se s odborníky radili
o výchově

Čtvrtý ročník Národní potravinové
sbírky proběhne v sobotu 12. listopadu.
Pomozte nám zorganizovat sbírku v konkrétních supermarketech. 

Máte-li chuť pomoci, napište nám
na dobrovolictvi@praha.charita.cz.

Requiem
za zemřelé
V pátek 4. listopadu od 18 hodin bude sloužit prezident Arcidiecézní charity
Praha P. Stanislaw Gora zádušní mši
svatou za zemřelé klienty a pracovníky
Charity. Bohoslužba se uskuteční v kostele sv. Prokopa na Slunečním náměstí
v Praze 13-Stodůlkách. 


Pěstouni berou své rodičovství vážně a chtějí pro svěřené děti to
nejlepší. Jsou připraveni pracovat i na sobě, aby dokázali adekvátně
reagovat na chování dětí, které si mohou z původních rodin přinášet
mnohá traumata. Vyplynulo to ze semináře, který pro pěstouny pořádala Poradna Magdala.
Celý článek 
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