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Krátce

Milí přátelé 
před deseti lety jsem 
nastoupil jako koor-
dinátor programu 
Adopce na dálku® 
v  diecézi Solwezi. 
Arcidiecézní chari-

ta Praha získala postupem času 
dobré jméno i  důvěru místních 
lidí a škol. Při své každodenní prá-

ci mám možnosti vidět, jak vzdě-
lání mění osudy chudých dětí. 
Bohužel znám ale také mnoho 
opačných příkladů ze svého okolí, 
kdy je vzdělání dětem nadlouho 
nebo navždy odepřeno kvůli ne-
vzdělanosti rodičů, nemoci HIV/
AIDS, bídě, nezaměstnanosti, do-
mácímu násilí, alkoholismu ne-
bo předčasným sňatkům školou 
povinných dívek. Proto se již řadu 
let snažíme vzdělávat i rodiče dětí 

a další lidi ve vesnicích, kteří mají  
zájem. 

Naši práci a pomoc zde v Solwezi  
by však nebylo možné vůbec rea-
lizovat bez vás – dárců v České re-
publice. Proto bych vám všem chtěl 
za sebe a náš tým v Solwezi velmi 
poděkovat. Ať vám Bůh žehná kaž-
dý den. Mnohokrát díky!

 Lloyd Kalamba, 
koordinátor Adopce na dálku®, 

Solwezi, Zambie

Dnešní Mezinárodní den rodiny 
připomíná, jak důležitým vkladem 
do života je funkční a láskyplná ro-
dina. V našich sociálních službách 
se setkáváme s  lidmi, kteří tento 
dar ve svém  dětství a  dospívání 
neměli. Dnes, když jsou už dospělí, 
je pro ně kvůli tomu těžké zvládat 
výchovu vlastních dětí. Jsme rádi, 
že jim můžeme pomoci.

Již šestým rokem pomáháme 
maminkám v  azylových domech 
a  v  sociálních bytech ve zvládání 
jejich rodičovské role. Věříme, že 
podpoříme-li matku v jejím vidění 
sebe sama a  pomůžeme jí rozvi-
nout její vlastní schopnosti a  do-
vednosti, zlepšíme tím automatic-
ky i její schopnost péče o děti.

Čtěte celý článek 

Když je maminka nejistá a v úzkých, 
uMíMe poMoci  Srdečně zveme na zahradní 

slavnost a mši svatou v Domo-
vě pro seniory kardinála Berana. 
Více...  Ředitelem Farní cha-
rity Kladno byl s  účinností od  
1. května jmenován Josef Král.  

 Ministerstvo vnitra podpoří 
v roce 2017 projekt Arcidiecéz-
ní charity Praha „Zapojení stre-
etworkerů z  řad cizineckých 
komunit do integrace cizinců“.  

 Farní charita Neratovice pořá- 
dá 25. května 10. setkání klien-
tů a přátel Farní charity. Více...  

 Poradna Magdala pořádá  
16. května seminář Konflikt mezi 
rodiči očima dítěte. Více...

Arcidiecézní charita hledá 
prAcoVníky

V sociálních službách 
A prAcoVníky 

do dAlších pozic. 

Více...

http://praha.charita.cz/sluzby/adgloria/aktualne/rodinu-nenahradime-kdyz-je-maminka-nejista-a-v-uzkych-umime-pomoci/
http://praha.charita.cz/akce/zahradni-slavnost-v-domove-pro-seniory-kardinala-berana-2017/
http://neratovice.charita.cz/akce/10-setkani-klientu-a-pratel-fch/
http://praha.charita.cz/akce/seminar-konflikt-mezi-rodici-ocima-ditete/
http://praha.charita.cz/volna-mista/
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Jeden z  největších církevních 
svátků, corpus domini, má české 
kořeny. kněz petr byl v roce 1263 
na pouti z prahy do Říma svěd-
kem eucharistického zázraku. 
štafetová pouť, na jejíž organi-
zaci se podílí Arcidiecézní charita 
praha a  Arcibiskupství pražské, 
připomene tyto události.

Pouť začíná 1. a  2. června 2017 
oficiálním přijetím českých a  ital-

ských poutníků v Arcibiskupském 
paláci a  na Staroměstské radnici. 
V  sobotu 3. června pak poutníci 
vyrážejí na cestu. Během 15 dnů 
urazí pěšky přibližně 500 km, zby-
lou část cesty projedou dopro-
vodnými vozidly. Každý den se ke 
skupině přidávají místní lidé, děti 
i  dospělí. Loni se tak štafety zú-
častnilo přes dva tisíce lidí.

Více informací 

poMáháMe lideM 
propuštěnýM z výKonu trestu 

tisíce poutníků na cestě z prahy do italského orvieta 

zveme vás 
na mši svatou 

u požehnání 15 let 
od požehnání 

Azylového domu 
sv. terezie

pondělí 29. května 2017 
od 14.00 hodin

pernerova 20, 
praha 8 - karlín

Mši svatou celebruje 
P. Stanislav Gora, prezident 
Arcidiecézní charity Praha. 

Hosté jsou zváni k občerstvení 
a prohlídce azylového domu.

pozvánka

k ohroženým skupinám, kterým 
se charita věnuje, patří také 
vězni. lidé vykolejení z pobytu 
za mřížemi a s  pošramoceným 
sebevědomím, kteří hledají svo-
ji další cestu. 

„Hlavním principem je přistupovat 
k  lidem bez předsudků,“ říká sestra 
Radima z  Azylového domu sv. 
Terezie v Praze, kde lidem v nouzi 
poskytují odborné poradenství. 
S každým v  poradně sestaví jeho 
osobní plán, který stanoví, kam 
by se měl klient posunout. Co je 
schopen zařídit sám, to si udělá. 
A musí se pojmenovat věci, které 
nezvládne. „Dnes mu dáme najíst, 
ale příště by si jídlo měl opatřit bez 

nás. Jinak by mu zůstaly jen nata-
žené ruce a s  nimi nespokojenost, 
že dostal málo. Pomoc nemůže být 
bezbřehá, taková by byla k ničemu,“ 
říká Radima.

Čtěte celý článek 

http://praha.charita.cz/akce/stafeta-corpus-domini-po-stopach-kneze-petra-z-prahy-do-italskeho-orvieta/
http://praha.charita.cz/sluzby/svterezie/aktualne/pomoc-musi-cloveka-posouvat-kdyby-byla-bezbreha-je-k-nicemu/
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christine nalwanga je vdova, 
matka čtyř dětí, diagnostikova-
ná hiV pozitivní. do naší nemoc-
nice sv. karla lwangy se dostala 
díky Mosesovi, koordinátorovi 
programu Adopce na dálku®, 
který při pravidelné návštěvě 
dětí z programu našel christine 
v žalostném stavu. V nemocnici 
jí byl přidělen izolovaný pokoj 
a  okamžitě nasazena léčba tu-
berkulózy a Aids. Její zdravotní 
stav se stabilizoval.

Čtěte více 

pan lloyd kAlAM-
bA, otec sedmi dě-
tí ze zambijského 
solwezi, slaví letos 
dvě jubilea. pade-
sáté narozeniny 

a také deset let práce pro Adop-
ce na dálku®. 

„Jsem rád, že můžu spolupracovat 
s  tak zkušeným a  obětavým člově-
kem. Desetileté pracovní jubileum je 
velmi vzácné. V Zambii jsou u zahra-
ničních nevládních organizací pra-
vidlem krátkodobé pracovní vztahy,“ 
říká Aleš Vacek, vedoucí zambijské 
mise Arcidiecézní charity Praha, 

který pro Bulletin zachytil rozhovor 
s panem Kalambou. 

Dočtete se například, jak mů-
že podle pana Kalamby změnit 
vzdělání život mladého člověka: 
„Každý den se setkávám s  tím, jak 

otec MArcEl pin-
To je ředitelem 
diecézní  chari-
ty v  jihoindickém 
chikmagaluru. Češ-
tí dárci zde pod-

porují 175 dětí v  programu 
Adopce na dálku® a  5,5 tisíce 
dospělých, jimž pomáhají k vět-
ší soběstačnosti. 

Charita v Chikmagaluru pracuje 
díky podpoře českých dárců v še-
desáti vesnicích. Pět a  půl tisíce 
lidí se zapojilo do svépomocných 
skupin. Dozvídají se o dostupných 
vládních programech, účastní se 
osvětových přednášek. „Motivuje-
me lidi k tomu, aby sami hledali způ-
soby jak zlepšit svůj život a  životní 
úroveň. Daří se nám je přesvědčovat 
i k větší angažovanosti v místních sa-

mosprávách. Více se zajímají o to, co 
se v jejich vesnicích děje, dokáží od-
halit korupci a bojovat proti ní,“ vy-
počítává úspěchy chikmagalurské 
Charity její ředitel.

Velký přínos pro místní lidi má 
podle otce Marcela program Adop-

ce na dálku®: „Nejenomže Arcidiecéz-
ní charita Praha umožňuje chudým 
dětem chodit do školy, čímž přispívá 
ke snížení počtu dětských pracovníků, 
ale také motivuje rodiny k tomu, aby 
posílaly do školy i další děti.“

Čtěte celý článek 

lékaři zachránili život vdově A MAtce čtyř dětí

Aktuálně 

ze zambie otec sedmi dětí našel své poslání 
v Adopci na dálku®: „vzdělání Mění život,“ říká.

česKá poMoc v chiKMAgAluru

(Pokračování na str. 4)

Aktuálně z indie

http://nemocniceuganda.cz/pribeh/lekari-zachranili-zivot-vdove-a-matce-ctyr-deti/
http://praha.charita.cz/zahranici/kde-pomahame/indie1/ceska-pomoc-v-chikmagaluru/
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z  malé dobrovolnické charity 
v  kolíně vznikla během tří let 
profesionální charita, na kterou 
spoléhají stovky lidí v  nouzi. 
hybatelem této změny je lucie 
růžková rybárová. 

Podle jejích slov přináší Charita 
společnosti Kristův odkaz a  mění 
nejen životy konkrétních lidí, ale 
i prostředí kolem sebe. Lucie Růž-
ková Rybárová poodhaluje nejbliž-
ší plány kolínské Charity: „V  Bene-
šově ulici vzniká rodinné centrum sv. 
Zdislavy. Dlouhá léta bylo na tomto 
místě kasino. Po zákazu hazardu 
hledalo město nového nájemce. Je 

to pěkný prostor u zastávky auto-
busu, kde mohla být třeba kavárna. 
Město však mělo odvahu dát prostor 
Charitě namísto komerčnímu ná-
jemci, za což jsme velmi vděční.“

Čtěte celý rozhovor 

„Do tohoto domu by se mohla soustředit kancelář, sociální poradny a stře-
disko domácí péče, vzniklo by tu komunitní centrum pro seniory, z garáže 
by mohla být půjčovna rehabilitačních pomůcek,“ říká Daniela Laloučková, 
ředitelka Farní charity Vlašim, o  připravovaném projektu „jedna klika  
k Charitě“, jak nápadu říká.  Foto: Lubomír Kotek

Jedna klika k charitě 
vzdělání mění přístup lidí k  ži-
votu. Pokaždé, když vyjíždím do 
chudinských čtvrtí Solwezi, vidím, 
jak jsou nevzdělaní lidé odkázáni 
na pomoc sousedů a příbuzných. 
Jsou pasivní, neúčastní se našich 
osvětových přednášek, nezají-
mají se o  školní prospěch svých 
dětí. Pracujeme i  s  rodinami, kde 
rodiče alespoň nějaké znalosti 
mají. Ti se snaží hospodařit na 
malém pozemku, prodávat zele-
ninu na tržišti, nějakou formou se  
uživit. 

Snažíme se proto neustále děti 
povzbuzovat k lepším výsledkům. 
Motivujeme je, aby se dostaly na 
střední školu a pak mohly studo-
vat dále a získaly nějaké odborné 

znalosti. Ty jim nikdo nevezme. 
Nebudou tak závislí na své rodi-
ně. Naopak. Když si najdou práci, 
budou zase ony pomáhat svým 
rodinám. Děkuji ze srdce všem 
dárcům i  pracovníkům Charity 
za vaši podporu, štědrost a  za 
to, že vám není osud potřebných 
lidí v  mé zemi lhostejný. Dává-
te jim skutečnou naději na lepší 
budoucnost. Mnoho rodin již re-
zignovalo, ale díky vám nyní vidí 
světlo na konci tunelu. Ať vám 
Bůh za vše žehná a všude vás pro- 
vází.“
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(Dokončení ze str. 3)

Čtěte celý článek 

chAritA v Kolíně: 
proměníme kasino v rodinné centrum

Čtěte celý rozhovor 

http://praha.charita.cz/aktualne-z-adch/promenime-kasino-v-rodinne-centrum/
http://www.praha.charita.cz/onas/bulletin
http://praha.charita.cz/aktualne-z-adch/jedna-klika-k-charite-aneb-o-jednom-snu-vlasimske-pani-reditelky/
http://praha.charita.cz/zahranici/kde-pomahame/zambie1/otec-sedmi-deti-nasel-sve-poslani-v-adopci-na-dalku-vzdelani-meni-zivot-rika/

