Arcidiecézní
charita Praha
Pomáháte nám pomáhat!
Milí přátelé,
zvu vás ke čtení
nového Bulletinu.
V červnovém vydání
najdete opět novinky z našeho charitního světa, příběhy,
fotografie i výzvy, kde aktuálně potřebujeme vaši pomoc.
Bulletin vychází bez přerušení už
15. rokem. Jsem vděčná, že jsem
mohla být u zrodu každého nové-

ho vydání. Bulletin pro mě rozhodně není nějaká rutina nebo úkol
z povinnosti. Baví mě každý měsíc
zachytit to, čím Charita zrovna žije, na čem aktuálně pracujeme, co
plánujeme. Baví mě sdílet tyto informace s vámi, našimi podporovateli a přáteli, kteří nám fandí a naši
práci podporují. Baví mě zaznamenávat jako do kroniky naši charitní
historii.
Bulletin se během let několikrát
proměnil. Někdy i díky vašim při-

Naše děti slaví úspěch

Ajay Avate (13), Umesh Waghmare (13), Mayur Waghmare (13),
Vishal Naik (15), čtyři chlapci z našeho programu Adopce na dálku®,
slavili velký úspěch. Jejich tým získal zlatou medaili v mezinárodním mistrovství v tradiční indické sportovní disciplíně langdi.
Turnaje se účastnili soutěžící z Nepálu, Bangladéše, Bhútánu,
Japonska, Pákistánu a Indie.
Vítězný tým pochází z indického
státu Maháráštra. Zmínění hráči,
kteří jsou jeho členy, navštěvují
stejnou školu a všichni čtyři jsou
podporováni naším programem

Adopce na dálku® od roku 2009.
Chlapci by chtěli být učitelem, policejním inspektorem, policistou
a řidičem. Přejeme jim v jejich další cestě mnoho úspěchů! 
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pomínkám a nápadům. Jsem
za ně vždy ráda, ať jsou pozitivní
nebo volají po změně. Neváhejte proto kdykoli napsat na adresu
lomozova.jarmila@praha.charita.cz
nebo nechte zprávu na našem
facebooku@praha.charita.
Přeji vám krásné prázdniny!
I Bulletin si vezme měsíc volna a těší
se na vás opět 15. srpna.
PhDr. Jarmila Lomozová
zástupce ředitele
pro public relations

Krátce
Děti z Azylového domu Gloria oslavily Dětský
den s NADACÍ AGEL. Více...
Arcidiecézní charita Praha
se zúčastnila veletrhu sociálních služeb Help Fair, který
pořádal začátkem června magistrát Hl. m. Prahy.
Podle
mezinárodní odborné konference Odstraňme dluhové
pasti pořádané Charitou ČR
se každá pátá česká rodina
s nezaopatřenými dětmi nachází ve špatné ekonomické situaci. Více...
Poradny
Střediska Migrace, které působí na Odděleních pobytu
cizinců, rozšiřují své konzultační hodiny. Více...

Sledujte nás na
@praha.charita

Praha 1 má nové Komunitní centrum
Filmový a čtenářský klub, arteterapie, společné vaření a rukodělná
tvorba. Nové Komunitní centrum Farní charity na Praze 1 chce pomocí těchto aktivit odstranit bariéry mezi ženami v tísni a obyvateli
Nového Města.
„Komunitní centrum není jen další ze služeb sociálně potřebným,“
vysvětluje Lucie Růžková Rybárová
z Farní charity. „Důraz chceme klást
na participaci členů obou cílových

skupin. Centrum bude místem dialogu a společného hledání cest ke
zlepšení situace osob ohrožených
sociálním vyloučením.“
Více informací 
Projekt je financován Evropskou unií v rámci
Operačního programu Praha – Pól růstu ČR.

Pomáháme rodičům s malými dětmi uspět na trhu práce
Od dubna nabízí Farní charita
Starý Knín komplexní individuální poradenství maminkám
s dětmi, které potřebují podporu při získání zaměstnání. Projekt působí na Sedlčansku a Voticku a bude trvat dva roky.
„Maminky, které se vracejí z rodičovské dovolené nebo jsou dlouhodobě nezaměstnané, potřebují
podporu v mnoha oblastech,“ říká
Veronika Hronová z Farní charity
Starý Knín. „Připravíme je na přijímací pohovor, nabídneme worksho-

rekvalifikační kurz.“ Forma podpory
je u každé klientky jiná v závislosti
na jejích potřebách. Počítá se i se
zajištěním hlídání dětí, finančním
příspěvkem na dopravu a v konečné fázi i s pomocí při hledání
konkrétního zaměstnání. 


py na téma sebeprezentace, komunikace nebo finanční hospodaření.
U některých bude klíčový vhodný

Tento projekt je spolufinancován z prostředků
ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím
operačního programu Zaměstnanost.

Sociální majáles přiblížil „neviditelné“ služby
Farní charita Roudnice nad Labem se podílela na organizaci
Sociálního majálesu, celodenního zážitkového programu pro
veřejnost, který proběhl v polovině května na hlavním roudnickém náměstí.
„Veřejnost mohla poznat a zažít na
vlastní kůži sociální služby, které jsou
pro běžné lidi ,neviditelné‘, dokud je
sami nepotřebují,“ vysvětluje Marcela
Lysáčková z roudnické Farní charity.
„Chtěli jsme veřejnosti představit to, co
děláme, zajímavou formou, a také získat zpětnou vazbu. Myslím, že se nám
to povedlo. Potěšil nás velký zájem veřejnosti a takřka zaplněné roudnické
náměstí. "
Více informací 
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15 let pomoci lidem bez přístřeší

Nikolka,
Emanuelka,
Leonka
V Azylovém domě Gloria se
v uplynulém měsíci narodily tři
holčičky: Nikolka, Emanuelka
a Leonka. Přejeme hodně zdraví a maminkám sílu a odvahu
do dalších měsíců. 


V Azylovém domě sv. Terezie jsme při mši svaté vzpomněli na požehnání, které dal domu před 15 lety kardinál Miloslav Vlk. Jsme rádi, že
můžeme pomáhat lidem, kteří jsou zcela na okraji společnosti a potřebují často to základní – jídlo, nocleh, přijetí.


Štafetu Corpus Domini
vzalo za svou mnoho českých měst a obcí
Praha 1, Praha 4, Dolní Břežany, Jílové u Prahy, Netvořice,
Neveklov, Křečovice, Osečany
a desítky dalších českých měst
a obcí vřele přivítaly poutníky,
kteří se v sobotu 3. června vydali z Prahy na dlouhou cestu
do italského Orvieta, aby připomněli kořeny svátku Corpus
Domini.

torii a křesťanské kořeny naší společnosti.“
Štafeta se nyní blíží ke svému cíli.
V neděli 18. června se v orvietské
katedrále poutníci zúčastní slavnostního průvodu a mše svaté.
Právě tato katedrála byla založena
v roce 1290 na paměť tzv. bol-

senského eucharistického zázraku
z roku 1263. Českému knězi Petrovi, který byl na cestě z Prahy do
Říma, začala při mši svaté v rukou
náhle krvácet proměněná hostie.
Tento zázrak dal podnět k zavedení nového svátku Corpus Domini,
Slavnosti Těla a Krve Páně.


„Štafetu letos pořádáme po jedenácté. Chceme připomenout
české kořeny jednoho z největších
křesťanských svátků,“ říká Jaroslav
Němec, ředitel Arcidiecézní
charity Praha, která štafetovou
pouť spolupořádá. „Těší nás sledovat, jak rok od roku vyvolává akce
větší a větší odezvu v místech, kudy
procházíme. Na jednotlivé etapy se
k nám přidávají místní lidé, děti i dospělí. Cenné je, že štafeta na mnoha
místech podněcuje zájem o naši hisSledujte průběh štafety na www.facebook.com/prahaorvieto
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Pomoc, která přináší lepší perspektivu v životě
Adopce na dálku® pomáhají již
24 let. Indie byla první zemí,
kde čeští dárci prostřednictvím
Arcidiecézní charity Praha začali pomáhat. Tato podpora sklízí
své ovoce.
„Adopce na dálku® se osvědčily jako účinná forma podpory. Mladí lidé
nacházejí díky vzdělání dobré pracovní uplatnění. Přitom víme, že bez
podpory by školní docházku předčasně ukončili,“ říká Jaroslav Němec,
ředitel Arcidiecézní charity Praha.
Jedním z podporovaných studentů je Kishan Naveen Correa. Pochází z chudé zemědělské rodiny
a do programu Adopce na dálku®
byl zařazen ve třetí třídě základní
školy. V roce 2016 promoval v oboru počítačových aplikací a dnes
má stabilní zaměstnání s dobrým
finančním ohodnocením. Podpo-

Kishan v roce 2003, kdy byl zapojen
do Adopce na dálku.

Kishan v roce 2017. Díky vzdělání
získal dobré zaměstnání.

ruje své stárnoucí rodiče a je za
svou situaci velmi vděčný.
Jen v loňském roce úspěšně
ukončilo školní docházku 1 500
„adoptovaných“ dětí. „Rádi bychom

šanci na lepší perspektivu v životě
dali co nejvíce dětem ze sociálně
slabých poměrů. Obracíme se proto
na dárce s výzvou o pomoc,“ uzavírá
Jaroslav Němec.


síčně
nos
(podle cílové země) dá šanci na lepší budouc

Adopce na dálku® – váš dar 410 až 667 korun mět.

Chci pomoci 
Dospělí studenti

Další ženy v Zambii absolvovaly náš
alfabetizační kurz! Gratulujeme!
Loni kurzy dokončilo 40 žen. Polovina
z nich se po několika letech příprav rozhodla složit státní zkoušky na konci základní školy. Jsme rádi, že má naše „večerní škola“ pro dospělé takový úspěch.
Agnes z Ugandy

Díky Adopci na dálku se mi dostalo vzdělání a lékařské péče. Vystudovala jsem
statistiku a později získala práci v oboru.
Dnes jsem šťastná maminka tříměsíčního
Briana. Dárcům z Česka a pracovníkům Charity, kteří mě podporovali ve
studiu, budu navždy vděčná. Děkuji!
Vydává Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, 120 00 Praha 2. Tel. a e-mail: 224 246 519,
pomocdozahranici@praha.charita.cz (Centrum zahraniční spolupráce); 222 512 401, praha@praha.charita.cz
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