ARCIDIECÉZNÍ
CHARITA PRAHA

Bulletin speciál
Milí přátelé,
srdečně vás zveme
na 26. benefiční
koncert Arcidiecézní charity Praha.
Uskuteční se tradičně 31. října ve Smetanově síni Obecního domu v Praze 1 a podpoří
Českou nemocnici v Ugandě. Rádi

bychom společně s vámi připomněli památku kardinála Miloslava Vlka, který stál 18 let v čele
naší arcidiecéze. Byl nejen u zrodu
České nemocnice v Ugandě, ale
i řady dalších projektů Charity. Dal
svou záštitu i prvnímu benefičnímu koncertu, který jsme pořádali
31. října 1992.
Tehdy před 26 lety znělo ve Smetanově síni Requiem Wolfganga

Číslo 9
15. září 2017
Amadea Mozarta. Stejný hudební program jsme ve spolupráci se
Symfonickým orchestrem hl. m.
Prahy FOK a Pražským filharmonickým sborem zvolili i pro letošní
koncert.
Těším se na setkání s vámi.
Jaroslav Němec
ředitel
Arcidiecézní charity Praha

Zveme vás na 26. BENEFIČNÍ KONCERT
Českou nemocnici v Ugandě podpoří tradiční benefiční koncert, který Arcidiecézní charita
Praha pořádá 31. října 2017 od 19 hodin v Obecním domě v Praze 1. Přední česká hudební
tělesa, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK a Pražský filharmonický sbor, pod vedením
hudebního ředitele Státní opery Andrease Sebastiana Weisera provedou Requiem Wolfganga
Amadea Mozarta.
Více na straně 2.

Wolfgang Amadeus Mozart:
REQUIEM
26. benefiční koncert je věnovaný památce kardinála Miloslava Vlka,
který stál u vzniku České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě.
Během koncertu budou slavnostně uděleny Ceny Charity Česká republika 2017.

Moderuje Marek Eben
Nemůžete-li se koncertu zúčastnit a chcete-li podpořit jeho účel,
zašlete, prosíme, finanční dar na bankovní účet veřejné sbírky na podporu
České nemocnice v Ugandě: 749126/5500. Děkujeme!
VSTUPENKY je možné zakoupit na www.praha.charita.cz
nebo v prodejní síti Ticketportal.
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PRÁCE, která má SMYSL

Program 26. benefičního koncertu
Moderuje Marek Eben
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK a Pražský filharmonický sbor

Wolfgang Amadeus Mozart: REQUIEM
dirigent Andreas Sebastian Weiser
sbormistr Jakub Zicha
Barbora Řeřichová | soprán
Jana Hrochová | alt
Aleš Briscein | tenor
Jan Šťáva | bas

Více informací najdete na
www.praha.charita.cz/volna-mista
nebo kontaktujte
Stanislava Fialu na e-mailu:
adterezie@praha.charita.cz

Dětský pěvecký sbor Radost Praha
Výběr ze sborové tvorby
sbormistr Jan Pirner

Cena Charity Česká republika 2017
Slavnostní ocenění osobností, které se mimořádně zasloužily o rozvoj charitního díla, za účasti arcibiskupa pražského
kardinála Dominika Duky, prezidenta Charity ČR Mons. Pavla Posáda a ředitele Charity ČR Lukáše Curyla.
Moderuje Vladimír Kořen

Smetanova síň Obecního domu v Praze 1
úterý 31. října 2017 od 19 hodin

KALENDÁŘ S PŘÍBĚHEM a pro dobrou věc
Nástěnný kalendář pro rok
2018 ukazuje dvanáct životních příběhů, jichž se Charita
svou pomocí dotýká. Jsou to
příběhy obyčejných lidí, kteří
žijí mezi námi a kteří potřebují
nebo v určitém období potřebovali naši pomoc, přijetí
a lásku. Každý rok pomůžeme
více než 50 tisícům lidí, kteří se
ocitají v nouzi. V kalendáři jsme
chtěli ukázat příběhy některých z nich a zároveň požádat
veřejnost o podporu našich
služeb.
Více na straně 10.
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Arcidiecézní charita Praha
nabízí pracovní příležitosti pro
sociální pracovníky, zdravotní
sestry a pracovníky v sociálních
službách. Hledáte-li stabilní zaměstnání, zázemí silné organizace a práci, která má smysl,
přidejte se k nám!


HOVORY D
aneb MLUVME
O DEMENCI
Domov se zvláštním režimem iniciuje pravidelné setkávání podpůrné skupiny pro
pečující o osoby s demencí. Setkání se budou konat 1x měsíčně, každý 1. čtvrtek v měsíci od
17 do 19 hodin v Domově se
zvláštním režimem, Renoirova
614/7, Praha 5 – Hlubočepy. 
Kontakt pro zájemce:
hovoryd@praha.charita.cz

Zveme vás na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Celostátní kampaní Den Charity
si připomínáme svátek sv. Vincence z Pauly,
patrona a zakladatele moderní charitativní práce.
Cílem kampaně je seznámit širokou veřejnost s činností
Charity a jejím posláním, představit zájemcům
jednotlivá pracoviště a charitní zařízení.
Den Charity není spojen s žádnou finanční sbírkou.
Den otevřených dveří proběhne
ve středu 27. září 2017 od 10 do 17 hodin
ve všech zařízeních Arcidiecézní charity Praha.
Více na www.praha.charita.cz.

PRAHA 1 má nové KOMUNITNÍ CENTRUM
Filmový a čtenářský klub,
arteterapie, společné vaření a rukodělná tvorba. Tyto a mnoho dalších aktivit
pomohou odstranit bariéry
mezi ženami v tísni a obyvateli Nového Města. S tímto
záměrem vzniklo nové Komunitní centrum Farní charity Praha 1-Nové Město.

„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
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ohrožených sociálním vyloučením.“


Projekt je financován
Evropskou unií
v rámci Operačního programu
Praha – Pól růstu ČR.

Z UKRAJINY PŘESÍDLILO ZA ASISTENCE CHARITY
již více než 700 krajanů

Nikolka,
Emanuelka
a Leonka

Od března roku 2015 přesídlilo do Česka přes 700 krajanů z Ukrajiny. V integraci
jim pomohla Arcidiecézní
charita Praha. Jejich začlenění do české společnosti
se daří. Repatriace krajanů
bude pokračovat i v dalších
letech.

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


Charita proměnila v Kolíně kasino
V RODINNÉ CENTRUM
Z malé dobrovolnické Charity v Kolíně vznikla během tří
let profesionální Charita, na
kterou spoléhají stovky lidí
v nouzi. Místní Charita dokáže
měnit nejen životy konkrétních lidí, ale i prostředí kolem
sebe. V polovině listopadu
chystá slavnostní otevření nového rodinného centra v místě, kde dosud stálo kasino.
„Rodinné centrum sv. Zdislavy
bude pomáhat rodinám v krizi,
kdy manželé prožívají konflikt
zasahující negativně do výchovy
dítěte,“ vysvětluje Lucie Růžková
Rybárová, ředitelka Farní chaSRDEČNĚ ZVEME
NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
RODINNÉHO CENTRA SV. ZDISLAVY
(Benešova 774, Kolín 2),
které proběhne
15. listopadu 2017 od 15 hodin.
Rodinnému centru požehná
pražský arcibiskup
kardinál Dominik Duka OP.

Službu podporované komunikace, asistovaného předávání a asistovaného setkávání poskytuje Arcidiecézní charita Praha v Poradně
Magdala. Nově nabídne rodinám tyto služby i Farní charita Kolín.
rity Kolín. „Ve spolupráci s odborem sociálně-právní ochrany
dětí budeme poskytovat službu
podporované komunikace, asistovaného předávání a asistovaného kontaktu dítěte s rodičem.“
Budoucí rodinné centrum
v Benešově ulici prochází nyní
rozsáhlou rekonstrukcí. Dlouhá
léta bylo na tomto místě kasino. Po zákazu hazardu hledalo
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město nového nájemce. „Je to
pěkný prostor u zastávky autobusu. Mohla zde být kavárna. Je
skvělé, že měli odvahu dát prostor Charitě namísto komerčního nájemce. Navíc malé Charitě,
která funguje teprve tři roky. Tato
důvěra mě obrovsky zavazuje,“
dodává Lucie Růžková Rybárová.


Nabídku na přesídlení dostali od české vlády Ukrajinci, kteří
doloží osvědčení o českém
původu. Jejich rodina pak získá trvalý pobyt a podporu po
přestěhování do Česka. Ta zahrnuje ubytování v hotelovém
zařízení ministerstva vnitra po
dobu několika měsíců, než si
krajané najdou trvalé bydlení a práci. V tom jim pomáhá
Středisko Migrace Arcidiecézní
charity Praha.
„Krajany provázíme od jejich
příjezdu do České republiky. Naše
pomoc zahrnuje právní a sociální poradenství, tlumočení, výuku

Součástí asistence, kterou Arcidiecézní charita Praha krajanům
poskytuje, jsou lekce českého jazyka.
českého jazyka, asistujeme krajanům na úřadech, školách, u zaměstnavatelů, pomáháme při
nostrifikaci vzdělání,“ vyjmenovává Světlana Porche, ředitelka
Střediska Migrace. „Během dvou
až tří měsíců se obvykle daří najít
krajanům práci a trvalé bydliště. V tom nám pomáhá velký
zájem ze strany českých zaměst-

navatelů, se kterými spolupracujeme.“
Integraci krajanů z Ukrajiny
bude Arcidiecézní charita Praha zajišťovat i v dalších čtyřech
letech. Na začátku tohoto roku
zvítězila ve výběrovém řízení,
v němž ministerstvo vnitra vybíralo partnera projektu pro
období 2017–2020.


Domácí hospicová péče – JSME VÁM NABLÍZKU
Mezi principy charitní péče
o nemocné patří i doprovázení na sklonku života. Charitní Domácí hospicová péče
umožňuje pacientovi strávit
poslední čas svého života
v kruhu rodiny se svými blízkými. Nové webové stránky
Charity ČR přinášejí přehled
všech charitních středisek
Domácí hospicové péče.

Charita Česká republika má
po celé republice vytvořenu
síť více než padesáti středisek
Domácí hospicové péče, která jsou dostupná téměř pro
všechny větší obce a okolí. Týmy specializovaných zdravotních sester navštěvují nemocné přímo v jejich domácím
prostředí, spolupracují s ošetřujícím lékařem i škálou dalších

Více na www.domacihospicovapece.cz
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odborníků – lékařů paliativní
medicíny, onkologů, psychologů, sociálních pracovníků či
duchovních. Vše dle individuálních potřeb klientů a v těsné
spolupráci s jejich rodinami
a blízkými.
Péče je poskytována 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Služba je plně hrazena z veřejného
zdravotního pojištění.


ANIMOVANÝ FILM POMÁHÁ
Poradně Magdala v prevenci proti DOMÁCÍMU NÁSILÍ

Poradna Magdala jako první v České republice využívá film Zuřivec při
osvětě a prevenci domácího násilí.
Poradna Magdala proškolila pět desítek odborníků, aby uměli
lépe rozpoznat domácí násilí a poskytnout obětem účinnou pomoc. O domácím násilí hovoří také s žáky základních škol. Využívá přitom film Zuřivec, animovaný příběh, který věrně zobrazuje
pocity malého dítěte, které je svědkem domácího násilí.
„Film Zuřivec je pro nás cenný
nástroj pro vzdělávání odborníků i pro práci s dětmi. Příběh
je velmi emotivní. Divák se vžívá do role hlavního hrdiny a to
mu umožňuje pochopit, čím
dítě prochází,“ vysvětluje Šárka
Martinovská, ředitelka Poradny Magdala. „Ve školení chceme

pokračovat. Chystáme se do dalších základních škol mluvit s dětmi o domácím násilí.“
Film Zuřivec vznikl v Norsku
a Arcidiecézní charita Praha jej
využívá ve své praxi. Umožnila
to podpora Norských fondů
prostřednictvím Nadace Open
Society Fund Praha.


Farní charita Vlašim oslaví
v letošním roce 25. výročí. Nejlepším dárkem k narozeninám by byl podle paní
ředitelky Daniely Laloučkové nový objekt, kde by Charita zřídila komunitní centrum
a soustředila v něm své stávající služby a projekty. Vlašimská Charita se obrací na
veřejnost, aby tento záměr
finančně podpořila.
Po zhlédnutí filmu děti kreslí
hlavní postavy příběhu. O svých
pocitech a někdy i vlastních prožitcích a obavách diskutují s pracovníkem Poradny Magdala.

Projekt podpořila Nadace Open
Society Fund Praha z programu
Dejme (že)nám šanci,
který je financován z norských fondů.

NOVÝ TRÉNINKOVÝ BYT
pro maminky z azylového domu
Farní charita Roudnice nad Labem otevřela začátkem
června nový tréninkový byt. Nastěhovala se do něj maminka s dětmi, která neměla po opuštění azylového domu jiné
bydlení.
Sociálně slabé ženy a matky s dětmi, pro něž je nový
byt určen, získávají postupně
s podporou sociálních pracovníků návyky potřebné k samo-

statnému bydlení v běžném
nájemním bytě. „Máme zájem
vytvořit funkční systém prostupného bydlení a pronajmout nebo
zakoupit další byty,“ sděluje další
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FARNÍ CHARITA VLAŠIM OSLAVÍ 25. VÝROČÍ.
Plánuje nové komunitní centrum

plány ředitelka roudnické Charity paní Zdenka Pětníková.
Sociální byt v Roudnici nad
Labem je již sedmý, který Charita v pražské arcidiecézi provozuje. V pěti z nich poskytuje
sociální bydlení Arcidiecézní
charita Praha, šestý pomáhá
klientkám Farní charity Kralupy
nad Vltavou.


„Zázemí našich sociálních
a zdravotních služeb je dosud roztroušeno hned ve třech
patrech vlašimské polikliniky.
V Besídce u kostela sv. Jiljí se
schází náš klub seniorů a je zde
uskladněna část rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek,“
popisuje současnou situaci Daniela Laloučková. „Málokdo si
všechny služby spojuje a vidí za

nimi jednu organizaci, jejíž služby se mohou doplňovat. Také
pro pracovníky je vzájemná
komunikace složitější, než by
tomu bylo, kdyby se potkávali
v jedné společné budově.“
Farní charita Vlašim usiluje
o společné zázemí všech služeb v charitním komunitním
centru. Za tímto účelem vyhlásila veřejnou sbírku.

Daniela Laloučková, ředitelka
Farní charity Vlašim, ukazuje dům
nedaleko centra Vlašimi, kde by
mohlo komunitní centrum sídlit.

Dárci mohou její záměr
podpořit přispěním
na zvláštní sbírkový účet
s číslem 4854305359/0800.

Srdečně vás zveme na oslavu 25. výročí Farní charity Vlašim.
Uskuteční se ve čtvrtek 21. září od 11 hodin v kostele sv. Jiljí ve Vlašimi.
Slavnostní mši svatou bude celebrovat
pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.
Následovat bude další program zahrnující výstavu, besedu,
hudební a taneční vystoupení i pohoštění.

Pomáháme rodičům s malými dětmi
USPĚT NA TRHU PRÁCE
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. 

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. „Při-

pravíme je na přijímací pohovor,
nabídneme workshopy na téma
sebeprezentace, komunikace
nebo finanční hospodaření.
U některých bude klíčový vhodný
rekvalifikační kurz.“
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Tento projekt je spolufinancován
z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR
prostřednictvím operačního
programu Zaměstnanost.

Děti zažily RYTÍŘSKÝ TURNAJ
i zásah DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Letní tábor pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin
organizovala v červenci Farní charita Příbram.

Celotáborová hra přenesla
děti do doby Karla IV. Holky
a kluci vyráběli brnění a měšce
pro získané zlaťáky, zúčastnili

se rytířského turnaje, přivítali
Karla IV. a jeho družinu na koních, na kterých se pak mohli
svézt. Následoval zásah dobrovolných hasičů, exkurze ve
vodní elektrárně, výlet na Orlickou přehradu a další zajímavý
program.
O prázdninové dobrodružství pro děti ze sociálně slabých
rodin se postaraly i další Charity. Farní charita Starý Knín a Farní charita Kralupy nad Vltavou
pořádaly příměstské tábory. Arcidiecézní charita Praha získala
podporu Nadace Agel, díky níž
mohly jet na letní tábor děti
z Azylového domu Gloria.


V Charitě v Berouně SE REPLYŠUJE
Zaznamenali jste reklamu
s VVrkou a LEOPRDem?
V reklamě na perlivý nápoj už není pes fofolák,
ale sympatické duo zvláštních plyšáků. A věděli jste,
že replyšovna z reklamy
je vlastně šicí dílna Farní
charity Beroun? Nyní práci
dlouhodobě nezaměstnaných žen z dílny ocení
pět tisíc majitelů zreplyšovaných zvířátek.

V šicí dílně Farní charity
Beroun projdou plyšové
hračky z reklamy důkladným
replyšováním, aby mohly
potěšit děti v nemocnicích.
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PODĚKOVÁNÍ pracovníkům Charity
Práce v Charitě se může
stát životním posláním
a přinést nejen pomoc lidem, kteří to potřebují, ale
dát člověku v životě skutečné naplnění. Zažívají
to jistě ti, kterým chceme
na tomto místě poděkovat za jejich dlouholetou
práci.
Děkujeme za vaše nasazení,
osobní přístup a nepřehléd-

nutelný přínos charitnímu dílu.
Přejeme vám jen a jen to nejlepší do další práce i v osobním životě.
Za uplynulých dvacet let
služby děkujeme našemu
řediteli Jaroslavu Němcovi
a Evě Hradečné, metodičce
sociálních služeb Arcidiecézní charity Praha.
Před patnácti lety nastoupily do Charity paní Milena
Vlčáková, pracovnice v soci-

álních službách Farní charity
Roudnice nad Labem, a Jarmila Lomozová, zástupkyně
ředitele pro public relations
v Arcidiecézní charitě Praha.
Desetileté pracovní jubileum slaví Petra Urbanová,
vedoucí Azylového domu
pro ženy a matky s dětmi
a zároveň hospodářka Farní
charity Roudnice nad Labem.


Charita se stala oficiálním partnerem
NÁRODNÍ POTRAVINOVÉ SBÍRKY
Ch i
Charita
Č
Česká
ká republika,
platforma Byznys pro společnost, Česká federace
potravinových bank, Naděje
a Armáda spásy podepsaly
Memorandum o spolupráci
v rámci příprav a realizace
Národní potravinové sbírky 2017. Tímto aktem byly
oficiálně zahájeny přípravy
jejího letošního 5. ročníku,
který se uskuteční 11. listopadu 2017.
Omezení plýtvání potravinami a pomoc lidem, kteří trpí
jejich nedostatkem. Dva problémy, které naléhavě řeší celý
svět. Jen v České republice vyhodí jídlo několikrát do měsíce
40 % Čechů. Ročně se tímto
způsobem proplýtvá 115 kg na
osobu v přepočtu za 20 000 Kč.
Do 5. ročníku sbírky vstoupila nově Charita Česká republika. Jakub Líčka, generální se-

Do Národní potravinové sbírky se zapojuje například Farní charita
Vlašim. Vybrané potraviny pak pomáhají potřebným prostřednictvím
Charitního obchůdku.
kretář, k tomu dodává: „Charity
napříč republikou se zapojují do
NPS už dlouho. Jsme proto rádi,
že jsme se pro letošek stali i my
jejím oficiálním partnerem. NPS
vnímáme jako významnou sbír9

ku, která každoročně pomáhá
mnoha našim klientům.“ Jen
v pražské arcidiecézi vybrala
loni Charita na pomoc potřebným více než šest tun trvanlivých potravin.


KALENDÁŘ S PŘÍBĚHEM...
Nechte se celý následující rok provázet inspirativními příběhy lidí, kteří ve svém životě překonali velké těžkosti a díky vlastní síle
i pomoci Charity znovu našli svou důstojnost
a naději. Každý z příběhů představuje zároveň konkrétní službu Charity, kterou můžete
podpořit prostřednictvím webových stránek
www.kalendar.charita.cz.

KALENDÁŘ
MŮŽETE ZAKOUPIT
NEBO PODPOŘIT NA
www.kalendar.charita.cz

ZE ŠKOLY
ROVNOU
NA KROUŽEK
Desetiletý Pavel
může díky sportovnímu kroužku, který
pořádá Farní charita
Příbram, zamířit ze
školy rovnou do tělocvičny nebo herny. Poté, co
se rodiče rozvedli a maminka pracuje ve dvou
zaměstnáních, aby dostála podmínkám insolvence a splatila dluhy, nemá na Pavlíka a jeho tři
sourozence tolik času. Velkou pomocí je proto
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.
PRÁCE
MĚ VRÁTILA
DO ŽIVOTA
Těžká nemoc vyřadila před lety paní
Šárku ze zaměstnání i z běžného života. Bez doprovodu
nebyla schopna ani vycházet z domu.
Když se její stav po několika měsíčním léčení
zlepšoval, narazila na inzerát nabízející zaměstnání v benefičním obchůdku Farní charity Beroun. Práce ji doslova vrátila do života. Baví ji
pomáhat druhým a je ráda, že na svou práci slyší
jen chválu.

Koupí kalendáře nebo jednorázovým
finančním darem nám pomůžete vytvořit
více příběhů se šťastným koncem.
Cena: 175 Kč vč. DPH
při platbě předem bankovním převodem
nebo 225 Kč při platbě dobírkou.
Rozměr: 44 x 31 cm
Kalendář objednávejte na webových stránkách

ŘEKLA JSEM
„NE“ DOMÁCÍMU
NÁSILÍ
Paní Nany se obrátila na Poradnu
Magdala v době,
kdy se jí rozpadala

www.kalendar.charita.cz
nebo na telefonním čísle

224 246 573
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...a pro dobrou věc
rodina a manželství směřovalo po dlouhodobé
krizi k rozvodu. Zachránit vztah manželů už nebylo možné.
Nany zažívala psychické i fyzické násilí. Díky
socioterapeutickým konzultacím dokázala vzít
život opět do svých rukou.
JSEM VDĚČNÝ
ZA AZYLOVÝ
DŮM
Pan Vlastislav vychovává sám dvě
děti, protože jeho
přítelkyně náhle zemřela. Byla to rána
pro všechny. Nejmladší dceři jsou dva roky a tak
pan Vlastislav nastoupil na rodičovskou dovolenou. Stal se z něj otec – samoživitel. Podporu
našel v Azylovém domě sv. Ludmily Farní charity
Starý Knín. Těší se, až si najde práci, vlastní bydlení a postaví se na vlastní nohy.
DARUJTE KUS
SVÉHO ŠTĚSTÍ
Nocleh ve squatu,
v zahradní chatce,
u známých a po
noclehárnách. Paní
Marie ztratila před
lety práci, rodinu
a zázemí. V každodenním životě jí pomáhá Nízkoprahové denní centrum pro ženy v tísni, které
provozuje Farní charita Praha 1. Žena, o niž všichni ztratili zájem, zde znovu získává svou důstojnost a pocit, že někam patří.
ANDĚLÉ
SESLANÍ
Z NEBE
Paní Alžběta slaví
na podzim sté narozeniny. Zdravotní
stav jí neumožňuje

bydlet ve vlastní domácnosti. K fyzickým obtížím se přidaly problémy s pamětí, orientací
v prostoru, vyjadřováním.
Paní Alžběta může prožívat podzim svého
života důstojně s potřebnou péčí a podporou
v Domově se zvláštním režimem, který provozuje Arcidiecézní charita Praha.
RADUJI SE
Z KAŽDÉHO
DNE
Miloslavovi je
86 let a před třemi
lety přišel kvůli těžké cukrovce o zrak.
Jeho žena trpí posledním stadiem Alzheimerovy choroby a je
trvale upoutána na lůžko.
Pan Miloslav přesto našel sílu tyto životní tragédie překonat. Pomáhá mu v tom Pečovatelská služba Farní charity Neratovice: „Kdyby nebylo Charity, nemohl bych sám existovat,“ říká
na adresu pečovatelky Ivanky, která mu denně
pomáhá.
NEPOVYŠUJTE
SE NAD
CHUDÝMI
Na ulici žije pan
Josef přes dvacet
let. V Praze poblíž
Palmovky má své
ležení – matraci
a plachtu.
Pracovníci Arcidiecézní charity Praha z Azylového domu sv. Terezie ho několikrát našli ve
velmi zuboženém stavu. Naposled koncem
ledna.
Teploměr ukazoval minus deset stupňů. Josef
byl promrzlý na kost, nemohl ani vstát. V nízkoprahovém denním centru se zahřál, najedl
a osprchoval.


Další příběhy z kalendáře najdete na www.kalendar.charita.cz
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NÁVŠTĚVA BĚLORUSKÝCH DĚTÍ
očima „adoptivních rodičů“
Z Běloruska přicestovalo v polovině června 45 dětí z programu Adopce na dálku® a jejich
sourozenců. Polovina dětí vyjela za hranice Běloruska poprvé. Prodloužený víkend měly možnost strávit v českých rodinách. Potěšily nás zprávy, které nám „adoptivní rodiče“
posílali.

Letos přijel STAS i se svou sestrou KSJUŠOU
Myslím, že pobyt běloruských dětí v Česku je akce bohulibá, dobře
organizovaná a konaná ve velmi
přátelské atmosféře. Program je
pěkně rozdělen na společný pobyt dětí v Praze, pobyt v dárcovských rodinách a opět společný
pobyt dětí mimo Prahu. Výborný
nápad je společné setkání dětí
a dárců v penzionu U sv. Kryštofa
spojené s kulturním programem
a grilováním. S několika jinými
dárci jsme si pěkně popovídali,

naše děti si v zahradě dosyta vyhrály.
Pobyt Stase a jeho sestry Ksjuši
v naší rodině byl pro nás paradoxně mnohem jednodušší, než když
u nás pobýval pouze Stas. Sourozenci tráví část dne spolu, baví se
mezi sebou a my jsme si občas
mohli odpočinout od neustálého
přemýšlení v ruštině. Pokud tomu
nebude nic bránit, rádi děti pozveme i v dalších letech.
Josef Miškovský

KIRILL mohl poznávat krásy jižní Moravy

VIKTORKA nám přirostla k srdci
Viktorka je milá dívka. Celé rodině
přirostla k srdci. Byli jsme na naší
chatě na Hracholuské přehradě,
navštívili jsme plzeňskou ZOO, kde
jsme se náhodou setkali s její krajankou, která tam pracovala. To
bylo moc příjemné, děvčata poklábosila... Pak jsme jeli domů do
Ostrova, kde jsme si udělali grilovačku na naší zahradě s celou rodinou. Mám 7letou neteř, a ačkoliv
ta neumí ani slovo rusky, rozuměly
si. Hráli jsme na kytaru, zazpívali

Se SAŠOU máme společnou zálibu v přírodovědě
Letos u mne byl Saša podruhé.
Ještě s kamarádem Petrem. Mezi mnou a Sašou je věkový rozdíl
jako mezi vnukem a babičkou.
Když jsme vyjeli na výlet do Otvovic na plavecký bazén, byl s námi
i mladý sportovec z naší farnosti.
Vymýšlel ve vodě různé hry, házeli si tam míčem, atd. To by se
mnou jako s babičkou nešlo, já
byla jen jako vrchní dozor nahoře na kraji bazénu.
Příjemně mne překvapilo, jak
můj Saša sleduje zdejší přírodu.
Přesně uměl rozlišit, které druhy stromů rostou i u nich v Bělorusku, a které u nich nejsou.
U nás v pražské Šárce roste dub
červený, to je druh, který pochází z Ameriky. Saša to hned sám
komentoval, že u nich takové
duby nerostou, ukazoval listy

neobvyklého dubu kamarádovi.
Tímto mi udělal radost. Cestou
jsme v rokli ukazovali i další byliny, které v Bělorusku neznají,
ukazovala jsem jim, které rostliny tu jsou velmi jedovaté (áron
plamatý), a které tu naopak lidi
sbírají jako léčivé byliny (medvědí česnek). Až k nám pozvu Sašu

příště (ideálně bych pozvala naši
osvědčenou dvojici chlapců),
tak zase pokročíme v jejich
přírodovědném školení. Petr je
z města, ten je talent na jiné věci, ale ze Saši by mohl vyrůst významný běloruský přírodovědec
(nebo třeba ministr zemědělství).
Hana Kříženecká

akce Policie ČR – výstava vybavení speciálních jednotek,
pyrotechniků, potápěčů, pořádkových jednotek. Policejní auta
a technika Kirilla velmi zajímala.
Tento první pobyt Kirilla jsem
pojala jako poznávací. Mohu
říci, že Kyrill je slušně vychovaný
správný kluk. Snad se mu u nás
líbilo a všechny dojmy postupně zpracuje. Jestli mi to dovolí
finanční situace, ráda ho příští
rok pozvu znovu, a to by už mělo
být v klidnějším, méně cestovatelském duchu.
Soňa Holečková

Kirillovi jsem chtěla ukázat co
nejvíc z krás naší jižní Moravy, ale
zároveň jsem ho nechtěla zahltit
dojmy. Ukázala jsem mu Novomlýnské nádrže, Mikulov, lednický zámek, zámecký park a výstavu soch z písku, Hraniční zámek
v Hlohovci, zámek ve Slavkově
u Brna, bývalou československou
pevnost Zahrada, kde probíhala
akce brněnského Technického
muzea, Vojenské letecké muzeum ve Vyškově. Zajeli jsme i do
Rakouska. Prohlédli jsme Brno
a jeho hlavní pamětihodnosti.
Na náměstí Svobody probíhala

MATVEJ a ALEXANDR byli v Česku poprvé
Kluci byli u nás letos na návštěvě poprvé a nelitujeme toho ani
trošku. Snažili jsme se jim dopřát
co nejhezčí program. Navštívili
jsme muzeum železnic, jumppark
a aquapark. Myslím, že má velký
smysl dát běloruským dětem hezké zážitky v naší zemi, protože jim
to může otevřít nové obzory a být
krásným impulzem pro jejich
další život. Děkuji Vám, že organizujete každoročně pro děti tuto
možnost. manželé Semerádovi
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jsme si, opravdu pohodička. Udělali jsme si výlet do Německa, tam
sjeli několikrát bobovou dráhu. Viktorka se zpočátku trochu bála, takže jela se mnou a pak už jsme jeli
každý zvlášť. Užívala si to. V neděli
jsme byli na mši. No, a pak už do
Prahy. Pobyt strašně rychle utekl.
Pobyt přinesl krásné zážitky
a upevnění vztahu mezi námi.
Viktorka je vlastně součástí rodiny. Děkuji, že je tato možnost.
Karolína Tekelíková
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Sestra Maria Goretti
SE ZOTAVILA Z CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU

BÝT TU PRO PACIENTY

Tady v Ugandě si často uvědomuji, jak je medicína
krásné povolání a že může
být motivací pomoc člověku
a ne vlastní píseček v podobě
úspěchu, výplaty a jiných důležitých věcí. A to mi tu právě dodává elán do každého
dne. S vědomím, že tu můžu
někomu zlepšit den, s chutí
vbíhám každý den na kliniku a už se nemůžu dočkat
usměvavých lidí, kteří, i když
jsou trochu jinak nastavení,
mají stejný smysl pro humor
a stejný cíl jako já. Být tu pro
pacienty.

Sestra Maria Goretti je jednou z nejvýznamnějších
osobností, která před více
než dvaceti lety iniciovala vznik a rozvoj programu
Adopce na dálku® v Indii.
Letos v březnu navštívila
Česko. Půl roku na to podstoupila operaci s implantací
stentů do zúžené tepny.

MODLITBA
ZA ÚSPĚŠNOU OPERACI
Před prvním řezem na operačním sále se vždycky všichni
zastaví, lékař řekne modlitbu,
v níž poprosí o požehnání pro
Místo bezstarostných prázdnin si Josef Borovka vybral pobyt v rovníkové Ugandě, aby mohl pomáhat nemocným lidem přicházejícím do
České nemocnice v Buikwe.

Josef Borovka v Ugandě nabyl
hodně zkušeností. Pod vedením
místních lékařů se postupně zapojoval i do práce na operačním
sále.

všechny na sále, aby operace
proběhla úspěšně. Všichni na
konci řeknou amen a potom se
jde na věc.
V České nemocnici v Ugandě zažívám, o čem by z mého
pohledu medicína měla být,
a jak kolikrát stačí málo k tomu,
abyste dotyčného neléčili jako
nemoc, ale jako nemocného
člověka. Není tu třeba výjimkou, když anesteziolog hladí
pacienta, povídá si s ním, uklidňuje ho (než ho uspí a nebo po
tom, co ho vzbudí). Stejně tak
jako není výjimkou, že si lékař
sedne na kraj postele paci14

entky a vezme ji kolem ramen
a s úsměvem se zeptá, jak se jí
dneska daří. Je to tu mnohem
víc o lidskosti než o počtu vyšetření a interpretaci laboratorních výsledků (všechno tohle
platí i pro místní sestry), což mě
osobně začíná v naší medicíně
chybět nejvíc.
Josef Borovka,
student 6. ročníku Lékařské
fakulty v Hradci Králové
na dvouměsíční dobrovolnické
stáži v České nemocnici
v Ugandě


K lidem v České republice
má sestra Goretti vřelý vztah.
Před více než patnácti lety jí
zachránili život, když se složili
na nákladnou srdeční operaci. Na začátku tohoto léta
prodělala sestra Maria Goretti
další operaci. „Podstoupila jsem
angioplastiku. Měla jsem opakovanou angínu pectoris. Třemi
stenty (kovovými výztužemi) lékaři zprůchodnili cévy. Postupně
se zotavuji. Jsem již zpět v práci,“
napsala nám sestra Goretti na
konci července.
VDĚČNOST ZA POMOC
ČESKÝCH DÁRCŮ
Poslední návštěva sestry Marie Goretti v České republice se
uskutečnila v březnu tohoto roku.
Sestra se setkala s dárci programu Adopce na dálku®. Opakovaně vyjádřila vděčnost za pomoc,
kterou poskytují potřebným lidem v Indii. Sestra vyprávěla, jak
konkrétně tato pomoc probíhá
a jaké má výsledky. Odpovídala
na konkrétní otázky přítomných,
které se týkaly „adoptovaných“
dětí i života v Indii.
„S Arcidiecézní charitou Praha
spolupracujeme od roku 1996
dodnes. Jsem pyšná na to, že se

Připojte se, prosíme, k našim modlitbám za sestru Marii Goretti. Ať jí
Bůh dává hodně sil, energie a zdraví.
nám podařilo vybudovat univerzitní vzdělávání pro zdravotní
sestry, nemocnici, podpořit stovky dětí ve vzdělávání a přinést
změnu do života mnoha rodin
v našem kraji.“
Sestra Maria Goretti vzpomínala i na své začátky v Honava-

ru, který leží v jižní Indii na západním pobřeží. „Do Honavaru
jsem přišla v roce 1991. Tehdy
bylo ve vesnicích tolik chudoby.
Většina dětí nechodila do školy.
Dnes je ve školních lavicích 90 %
dětí. Je to zásluhou vaší pomoci.“


Sestra Goretti během setkání s dárci programu Adopce na dálku®
v březnu tohoto roku v Praze.
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Jak byste uspěli v soutěži PRO ZAMBIJSKÉ ŠKOLÁKY?
Ve vědomostech, talentu i kreativitě museli
vyniknout ti, kteří chtěli uspět v soutěži pořádané pro „adoptované“ děti v Zambii. Přinášíme vám celé zadání soutěže tak, jak jej
dostaly děti.
Do soutěže se zapojilo několik stovek dětí ze
všech tří středisek Adopce na dálku® v Solwezi,
Mpanchie a Mukonchi. „Své obrázky poslaly děti
dárcům do České republiky,“ říká Aleš Vacek, vedoucí zambijské mise, a doplňuje, že během 3.
trimestru se bude soutěžit dál. Tentokrát studenti změří své znalosti historie Zambie.
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1. Moje oblíbené zvíře
Jaká znáš zvířata? Některá možná máte doma
– kočku, psa, slepice nebo kozu. To jsou domácí zvířata. V Zambii žijí i další zvířata, která doma
chovat nemůžeme, protože jejich domovem je
buš nebo národní park.

o

2. Hon za slonovinou
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Na světě je podle odhadů 700 tisíc tun
slonoviny. Věděl(a) jsi, že jen za posledních pět let ulovili pytláci v Africe zhruba 150 tisíc slonů? Každých 15 minut je
upytlačen jeden slon. Putuje převážně
na asijský (čínský) trh. Odhaduje se, že
během deseti let klesne zbývající populace slonů na polovinu. Je docela možné,
že během našich životů u nás sloni zcela
vyhynou. Co je podle tebe příčinou
tohoto stavu?
Proč lidé pytlačí a raději
se neživí jinou prací?
Jak by mohly komunity
pomoci při ochraně zvířat?

Znáš některé z nich? Lev, zebra, leopard, slon,
žirafa, nosorožec, antilopa, buvol nebo impala.
Které z nich je tvé oblíbené?
Nakresli jej, pojmenuj a napiš, co o daném
zvířeti víš a proč sis ho oblíbil(a).

Co o tomto tématu víš
a jak bys ty současnou krizi řešil(a)?
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Půjčka mi pomohla BÝT VÍCE SOBĚSTAČNÝ
koobchodu ve městě nakupuji
trvanlivé potraviny, mýdlo, prací
prášek, toaletní papír, stolní olej,
svíčky, zápalky, limonády, sůl,
cukr, vejce a sladkosti a prodávám je kolemjdoucím,“ říká pan
Kapanga. Svou půjčku již splatil a nyní má stálý příjem.
V září zahajuje Charita v Zambii další, již třetí fázi mikrofinančního projektu, aby drobné
půjčky pomohly dalším lidem.

Pan WILLIE KAPANGA, vdovec, otec pěti dětí ze zambijské Solwezi, je jedním z rodičů, kteří si od Arcidiecézní
charity Praha půjčili finanční obnos na drobné podnikání.
Pan Kapanga si založil obchůdek se smíšeným zbožím.
„Malý přístřešek před naším domem u cesty jsem přestavěl na
obchůdek. Měří sice jen 2x2 metry, ale pro tento účel stačí. Ve vel-



Naše ugandské učiliště NAVŠTĚVUJE 63 DOSPĚLÝCH.
Nově v oboru kuchař/číšník
otevřeli obor kuchař/číšník, kde
se naši dospělí studenti učí připravovat různá jídla a správně
je servírovat.
Kurzy jsou u dospělých velmi oblíbené a o studenty není
nouze. Aktuálně se u nás vzdělává 63 dospělých. Jsou mezi
nimi lidé, kteří školu nikdy nenavštěvovali, i ti, kteří museli
školní docházku z finančních
důvodů ukončit.


Na našem technickém učilišti v Malongwe pokračují
roční kurzy pro dospělé.
Probíhají vždy v období
prázdnin, tedy třikrát ročně
mezi jednotlivými školními
trimestry.
U žen je nejoblíbenější kurz
šití na stroji a kadeřnický kurz.
Mezi muži zase kurz pro zedníky a automechaniky. Nově jsme

ZNÁŠ africká zvířata?
Správné odpovědi testu ze strany 17:
1. Například Národní
2. Lev, slon, hroch, buvol,
parky South Luangwa,
leopard
Kafue, Lower Zambezi, 3. Orel
Upper Zambezi,
4. Šimpanz
Mosi-oa Tunya,
5. Krokodýl
Kasanka a další.
6. Modrý, 50 centimetrů
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7. 112 km za hodinu
8. Sup
9. Lev
10. Žába
(město se nazývá
Chillilabomwe,

v překladu
„kde zpívají žáby“)
11. Pštros
12. Slon
13. Černá mamba
14. Gorila
15. Nosorožec

SOUTĚŽ na podporu KONKÁNŠTINY

Indie je rozmanitá země. To
se týká i jazyků, jimiž Indové
mluví. V Karwaru, kde čeští
dárci podpořili ve vzdělání
již více než 1 600 potřebných
dětí, byl místní jazyk inspirací pro uspořádání soutěže
o nejlepší divadelní scénku.
Říká se, že jen co v Indii ujdete
čtyři míle, změní se místní
jazyk či dialekt. Dle ústavy je
hlavním úředním jazykem
Indie hindština. Při oficiálních
příležitostech se používá angličtina. Dvacítka jazyků má status regionálních úředních jazy-

ků. Statistika celkového počtu
jazyků se různí podle užitých
kritérií. Výsledek se ovšem vždy
dá počítat na stovky až na tisíce.
Zároveň však Indie vévodí
světovým řebříčkům jazyků
v ohrožení. Naši kolegové z indické diecéze Karwar uspořádali nedávno nevšední soutěž,
aby podpořili zachování svého
kulturního dědictví ve formě
jazyka konkánštiny.
V HLAVNÍ ROLI
KONKÁNŠTINA
Soutěže se účastnilo celkem pět týmů, mezi účastníky

byly i děti z Adopce na dálku®
a jejich rodiče. Každý z týmů si
připravil hranou scénku v konkánštině. Jelikož se soutěž zároveň vázala k výročí založení
diecéze Karwar, témata scének
většinou popisovala nějakou
událost ze 40leté historie
diecéze.
Soutěž podpořila a motivovala mladé talentované spisovatele píšící v konkánštině,
představila herecké talenty
a divákům přinesla poutavý
kulturní zážitek.

V jakém jazyce
jsou dopisy od vašich
„adoptovaných“
indických dětí?
Záleží na věku, místu, odkud
pochází, i náboženství. Starší děti
dokáží napsat dopis v angličtině,
která je povinnou součástí školní
výuky. Mladší děti z Magalúru,
Honavaru a dalších oblastí státu
Karnátaka komunikují obvykle
v jazyce kannada vyjma dětí
z muslimských rodin, které
mluví jazykem urdu. K dalším
jazykům patří konkánština,
bengálština nebo tamilština.

Dopis pro „adoptivní rodiče“ v konkánštině
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PŘÍB

VAŠE POMOC přináší LEPŠÍ PERSPEKTIVU V ŽIVOTĚ

Adopce na dálku® pomáhá již 24 let. Desítkám tisíc lidí otevřela pomoc českých dárců dveře
do lepší budoucnosti, zachránila život a zdraví nebo dala prostředky k obživě. Sdílíme několik příběhů a radujeme se spolu s vámi, že můžeme potřebným lidem přinášet účinnou
pomoc.
střední školy, obor umění a design. Plánuje pokračovat ve vysokoškolském studiu. Chce se stát
učitelkou a výtvarnicí.
BURCUJE VRSTEVNÍKY:
NECHTE SE VČAS TESTOVAT
GODSWILL je poloviční sirotek, pochází ze severu Ugandy. Studovat může jen díky programu
Adopce na dálku®. Godswill se bohužel narodil jako HIV pozitivní. Chce se stát lékařem a pomáhat
lidem nakaženým nevyléčitelnými nemocemi. To
dělá už teď. Vyzývá své vrstevníky i dospělé, aby
se nechali testovat na HIV a mohli se včas léčit.
PO 20 LETECH SE VRÁTILA DO ŠKOLY
Paní CAROLINE ze Zambie navštěvuje vzdělávací kurzy pro dospělé. V dětství školu nedokončila, rodiče neměli peníze na školní poplatky.
Pak se provdala, přivedla na svět pět dětí a na
dlouhá léta šlo vzdělání stranou. Paní Caroline
se díky kurzu naučila nejen číst a psát, ale složila
i závěrečné zkoušky nutné k oficiálnímu završení
základní školy.
DÍKY ČESKÝM DÁRCŮM
ROZVÍJÍ SVŮJ TALENT
Sedmým rokem pomáhá program Adopce
na dálku® JULII z Běloruska. Díky dárcům z Česka mohla v zájmových kroužcích rozvíjet svůj
výtvarný talent. To jí nasměrovalo v dalším studiu. Julia navštěvuje 3. ročník Grodněnské státní

NAŠE DĚTI SLAVILY ÚSPĚCH
AJAY (13), UMESH (13), MAYUR (13) a VISHAL
(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. Všichni čtyři
chlapci navštěvují stejnou školu, v „adopci“ jsou
od roku 2009. Chtěli by být učitelem, policejním
inspektorem, policistou a řidičem.
VZDĚLÁNÍ MU POMOHLO
K DOBRÉMU ZAMĚSTNÁNÍ
Jedním z podporovaných studentů je KISHAN.
Pochází z Indie 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.
Podporuje své stárnoucí rodiče a je za svou
situaci velmi vděčný.

LÉKAŘI Z BUIKWE ZACHRÁNILI
ŽIVOT NOVOROZENCE
AISHA se narodila s pomocí tradiční porodní báby.
Ve vesnické chatrči uplácané
z bláta, kam se voda donáší
ze vzdálené studny, nebyly
ale dobré hygienické podmínky. Miminko brzy po
porodu vážně onemocnělo.
Po neúspěšné léčbě v místní
ambulanci se Aisha dostala do rukou lékařů z České nemocnice v Ugandě, kteří ji okamžitě hospitalizovali. Dnes je Aisha zdravé 16měsíční batole.
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POMOC RODINĚ, KTERÁ PŘIŠLA
O VŠECHNO
JOVIA z Ugandy je od roku 2008 podporována
v programu Adopce na dálku®. Součástí příspěvků, které posílají dárci, je Fond speciální pomoci.
Rodině Jovii pomohl příspěvek z tohoto fondu
postavit nový domek poté, co zcela vyhořel.
Rodina dostala také matrace, lůžkoviny, oblečení a školní pomůcky pro Jovii a několik nových
předmětů do domácnosti.
TĚM, KTEŘÍ MĚ PODPOROVALI,
BUDU NAVŽDY VDĚČNÁ
Díky programu Adopce na dálku® se AGNES
z Ugandy dostalo vzdělání a lékařské péče. Vystudovala statistiku a později získala práci v oboru. Dnes je šťastnou maminkou tříměsíčního Briana. „Dárcům z Česka a pracovníkům Charity, kteří
mě podporovali ve studiu, budu navždy vděčná,“
vzkazuje Agnes.


ADOPCE NA DÁLKU®
JÍ ZMĚNILA ŽIVOT
O tom, že jednou dokončí střední školu, se mohlo
před deseti lety CHITŘE
z Indie jen zdát. Její svět
se zhroutil smrtí maminky.
Táta si našel novou rodinu
a Chitru a její sestru opustil.
Dívky vyrůstaly s nemocnou babičkou, ve velké chudobě. Díky „adopci“
mohla dívka dokončit čtvrtou třídu základní školy
a pokračovat dál ve studiu.
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Čtvrt století PROGRAMU ADOPCE NA DÁLKU® v Indii
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ve

Program Adopce na dálku®
oslaví příští rok 25 let od
svého založení. Spolu s našimi partnery se ohlížíme za
jeho výsledky. Zeptali jsme
se, jaký je podle nich přínos
rozvojových projektů podpořených Arcidiecézní charitou Praha za uplynulé dvě
dekády?
SESTRA MARIA GORETTI
(HONAVAR):
Vzdělání změnilo
myšlení lidí
Životy lidí se změnily. Děti
mají přístup ke vzdělání. Tisícům mladých lidí jsme díky
vám pomohli studovat. Vzdělání změnilo jejich myšlení. Vzali
svůj život do vlastních rukou.
Většina z nich má práci a daří se
jim dobře.
Lidé z venkovských oblastí
změnili i svůj přístup k zdravotní péči a prevenci. Opustili
ve velké míře tradiční pověry.
Mají přístup ke zdravotní péči
a využívají ji. Než jsme vybodovali Nemocnici sv. Ignáce, lidé
museli do nejbližší nemocnice
cestovat 200 kilometrů.
Velmi si vážíme vaší podpory,
lásky a odhodlání pomáhat slabším a trpícím. Bůh vám žehnej.

VIMI
OTEC
EC V
IMI CHARLIE
IM
(SHENBAGANUR):
(S
SHE
H NBAG
AGANUR):
AG

řily proti požívání alkoholu na
veřejnosti. Jednaly se samosprávou, některé ve volbách samy kandidovaly. A byly úspěšné. Prosadily zákaz pití alkoholu
na veřejnosti, opravu veřejného osvětlení nebo zlepšení vybavení ve státní nemocnici.
To vše by před dvaceti lety nebylo možné. Zásluhu na
tom mají svépomocné skupiny,
v nichž se ženy sdružují. Jsem

OTEC MARCEL PINTO
(HASSAN):
Lidé se více angažují
ve věcech veřejných
Dlouhodobá rozvojová práce přinesla větší uvědomění
lidí a jejich větší angažovanost
ve věcech veřejných. Například
nedávno se u nás ženy vzbou22

vděčný za pomoc z České republiky, díky níž jsme iniciovali
vznik 266 svépomocných skupin pro 3 390 žen. Tyto skupiny
se dále organizují do 11 svazků a dohromady tvoří jednu
federaci. Díky tomu mají ženy
velkou sílu prosazovat svoje
návrhy. Společně navíc spoří
a využívají mikrofinancování.
Jejich ekonomická situace se
postupně zlepšuje.
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Jak pomáhat a nezaplatit ANI KORUNU NAVÍC
Arcidiecézní charitu Praha
můžete podpořit při vašich
běžných nákupech na internetu. Umožňuje to internetový projekt GIVT.
Před samotným nákupem
stačí na webových stránkách
givt.cz vybrat Arcidiecézní charitu a e-shop, v němž se chystáte nakupovat.


JAK






FUNGUJE

na webu givt.cz vyberte e-shop a neziskovou organizaci
klikněte „Zahájit nákup“
nakupujte, jak jste zvyklí
část vaší útraty podpoří organizaci, kterou jste zvolili.
NEZAPLATÍTE ANI KORUNU NAVÍC.

Vyzvěte hosty vaší oslavy, aby podpořili dobrou věc
Možná jste to už zažili. Oslava narozenin bez dárků, ale
s výzvou, aby hosté podpořili dobročinný projekt. Dárcovské výzvy jsou mezi lidmi
stále oblíbenější. Díky portálu Darujme.cz můžete snadno vytvořit svou dárcovskou
výzvu a sdílet ji s přáteli.
I vaše narozeninová oslava
může nyní podpořit dobrou
věc. Dary přitom nemusíte
vybírat v hotovosti při oslavě.
Darujme.cz nabízí možnost vytvořit vaší výzvě jednoduchou
webovou stránku. Můžete ji
pak sdílet se svými přáteli. Ti
mohou přispívat kdykoli a spolu s vámi sledovat aktuální výši
vybrané částky.

který chcete podpořit. Budeme rádi, vyberete-li si některý
z projektů Arcidiecézní charity
Praha. V rámci Darujme.cz máte hned několik možností: od
podpory seniorů nebo lidí bez
přístřeší až po podporu školy
v Ugandě.
Potom už můžete přidávat
fotky, videa, komentáře a sdílet stránku s přáteli. „Pošlete

jim odkaz na výzvu e-mailem,
sdílejte jej na sociálních sítích,
zavolejte jim, napište „esemesku“
nebo jim řekněte přímo na oslavě, u oběda či večer u piva!“ dává
dárcům pár tipů Nadace VIA,
která za projektem Darujme.cz
stojí. Neváhejte a zkuste to také.
S dárcovskou výzvou získá vaše
oslava nový rozměr!


DÁRCOVSKÁ VÝZVA
– JAK NA TO
Nejprve se zaregistrujte na
Darujme.cz. Vytvořte dárcovskou výzvu a vyberte projekt,
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