Arcidiecézní
charita Praha
Pomáháte nám pomáhat!
Milí přátelé,
v ugandských školách nám začal třetí,
tedy poslední trimestr. Po zaplacení
školného je spousta
Uganďanů v tomto
období ve finanční krizi, včetně našich pacientů České nemocnice sv.
Karla Lwangy v Buikwe. Díky dárcům z Česka můžeme ale ceny za
léčbu držet velmi nízko, a tak před-

cházet tomu, aby lidé z finančních
důvodů zůstávali s nemocí doma.
Děkujeme!
Většina ugandských nemocnic,
zejména těch v rurálních oblastech, trpí dvěma problémy, na
které jsme se rozhodli v nadcházejících letech zaměřit: mít vždy dostatek krve a lékařského personálu.
Tyto cíle už se nám daří plnit, například když se našim lékařům podařilo zachránit život matce čtyř
dětí, která byla postupně poslá-

Nová mateřská škola v Ugandě
– díky českým dárcům

Oslava Dne Charity a požehnání nové mateřské školy při ZŠ sv. Jana
Nepomuckého proběhlo 2. října v ugandské Kitule. Oslav se účastnilo
dva a půl tisíce lidí. „Po celý den mohli lidé navštívit stánky, kde jsme představili naše projekty – Odborné učiliště sv. Karla Lwangy, Českou nemocnici
a komunitní rozvojové projekty. Svůj příběh sdíleli absolventi z Adopce na
dálku®, kteří dnes již pracují jako učitelé, sociální pracovníci, lékaři, ředitelé
neziskových organizací, bankéři,“ informuje Bernadeta Pavlíková, zástupce
Arcidiecézní charity Praha v Ugandě.


26. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha
Vstupenky on-line 
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na do tří různých nemocnic a až
u nás se jí dostalo kvalitní péče.
Tyto příběhy nás velmi těší a motivují k ještě lepším výsledkům, které
by ale nebyly možné bez vás – dárců. Na podporu České nemocnice
v Ugandě pořádáme v Praze každoročně benefiční koncert, na který bych vás ráda srdečně pozvala.
Bernadeta Pavlíková
vedoucí ugandské mise
Arcidiecézní charity Praha

Krátce
Zveme vás na vernisáž fotografií z Ugandy, která proběhne ve čtvrtek 26. října od
17 hodin v Kartouzské ul. 10
v Praze 5. Výstavu pořádá klinika Program H Plus, která věnuje České nemocnici v Ugandě
dar na pořízení sanitního vozu. Více informací přineseme
v příštím Bulletinu. V pondělí 13. listopadu se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
uskuteční pouť dobrovolníků.
Více... Nové Místo vzájemné
materiální pomoci, tzv. charitní
obchůdek, otevřela Farní charita Vlašim v Benešově. Více...
Adopce na dálku® je tématem výstavy fotografií, která
probíhá až do začátku nového roku v Kavárně u sv. Ludmily ve Francouzské ul. 1
v Praze 2. Více...
Výstavy,
výlety, přednášky a mnoho
dalších akcí pořádá Komunitní centrum Žitná Farní charity
Praha 1 - Nové Město. Více...

Materiální
pomoc
nejchudším
rodinám
Díky Fondu evropské pomoci
nejchudším osobám, Operačnímu
programu potravinové a materiální
pomoci, pomáháme osobám a domácnostem ohroženým chudobou
a sociálním vyloučením. Nejchudší
lidé získávají díky projektu zdarma
potraviny, hygienické potřeby,
základní domácí potřeby a textilní výrobky. V rámci projektu jsou
nabízeny doprovodné aktivity přispívající k sociálnímu začleňování.
V případě, že byste věděli o člověku nebo rodině s dětmi žijící
v pražské arcidiecézi, která by
potřebovala materiální podporu, dejte nám prosím vědět.
Chceme pomáhat i lidem, kteří
by sami o pomoc nepožádali,
ačkoli žijí v hmotné nouzi.

První charitativní běh Berounem
podpořilo na dvě stě běžců
Osvětovou akci Den bez paměti
organizovala Farní charita Beroun.
Do stanu na Husově náměstí našlo
cestu přes padesát osob, kterým
byly mimo jiné provedeny testy paměti a změřen tlak a hladina cukru
v krvi. Zájemci se také dozvěděli, co by měl člověk vědět a dělat,
když jeho blízký trpí demencí.
Vyvrcholením dne byl 1. charitativní běh Berounem na podporu
osvěty demence. Na dobrovolném
startovném vynesl 22 426 Kč. Výtě-

Farní charita Vlašim slaví
25. výročí svého založení

Kontakt: Pavel Kopka,
kopka.pavel@praha.charita.cz
Evropská unie
Fond evropské pomoci nejchudším osobám
Operační program potravinové a materiální pomoci

Pomozte nám
zorganizovat
Národní
potravinovou
sbírku
V sobotu 11. listopadu se uskuteční 5. ročník Národní potravinové sbírky. V konkrétních supermarketech v Praze zajistí
její průběh Arcidiecézní charita Praha.
Přidejte se k našemu týmu dobrovolníků
a buďte s námi u této mimořádné charitativní akce.
Kontakt pro dobrovolníky:
kopka.pavel@praha.charita.cz

žek podpořil Domov sv. Anežky
České pro seniory s Alzheimerovou
nemocí, který provozuje Farní charita Beroun. 


Mše svatá ve vlašimském kostele
sv. Jiljí zahájila oslavy 25 let Farní
charity Vlašim. Poděkovat Charitě
za její dosavadní práci přišli kardinál
Dominik Duka, starosta města Vla-

šim a senátor Luděk Jeništa, ředitel
Arcidiecézní charity Praha Jaroslav
Němec a desítky dalších hostů.
Oslavy doprovází řada akcí. Mezi
jinými výstava Starej se! na Husově náměstí nebo koncert skupiny
Spirituál kvintet. Benefiční koncert
podpoří záměr vlašimské Charity vybudovat komunitní centrum
a zároveň zázemí pro její sociální
a zdravotní služby. Na podporu tohoto záměru nedávno zřídila Farní
charita Vlašim veřejnou sbírku.
Více informací 

Nadace AGEL financuje péči
o ohrožené maminky a děti
V České republice nezvyklou
formu dárcovství zvolila Nadace
AGEL v Azylovém domě pro matky s dětmi Gloria. Nadace převzala
nad tímto azylovým domem patronát a již rok pomáhá konkrétním
maminkám, které se ocitly v nouzi a těžké situaci. Přispívá také na
mzdy lidí, kteří těmto ohroženým
rodinám pomáhají.
„Dotovat chod existujícího zařízení
bývá mezi donátory vysloveně okrajová forma spolupráce. Nic nového
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nevzniká a na první pohled po této
pomoci jakoby nic nezůstává. Plody
této štědrosti jsou zkrátka poněkud
ukryté v rozuzlených osudech lidí, kteří pomoc a velkorysost moc potřebují,“ vysvětluje Ing. Jaroslav Němec,
ředitel Arcidiecézní charity Praha,
která Azylový dům provozuje.
Spolupráce s Azylovým domem
pro matky s dětmi Gloria trvá právě rok a Nadace AGEL nyní ohlásila její další pokračování.
Celý článek 

Senioři na výletě v pražské ZOO
Senioři z Domova pro seniory
kardinála Berana vyrazili na celodenní výlet do pražské ZOO. „Nejvíc se seniorům líbil lední medvěd,
který se přiblížil téměř na dosah
a ohromil nás svou velikostí. Velký úspěch měla také gorilí rodinka,
která předvedla své malé přírůstky v celé kráse. V restauraci přímo
v zahradě jsme si odpočinuli a posilnili se. Odjížděli jsme až odpoledne plni zážitků,“ vypráví Alena
Hanková, ředitelka Domova pro
seniory.


Řeholnice, Charita a město pomohly společně školákům
Pomoc školákům ze sociálně slabých rodin zorganizovaly sestry
Vincentky, Farní charita Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav a město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Děti vytvořily seznam pomůcek, které potřebují do školy,
město seznam zveřejnilo a dárci

se mohli hlásit třeba přes městské
infocentrum. Výsledek? 27 podpořených školáků. Čtyři z nich z Azylového domu, který v Brandýse
nad Labem provozuje Arcidiecézní
charita Praha. Díky všem dárcům,
kteří pomohli!


„Adoptovaná“ Venee z Indie pomáhá na dálku
Venee Fernandes z Indie se jako jediné studentce z programu
Adopce na dálku® podařilo studovat v České republice. Dnes
má v Praze zaměstnání, rodinu,
dvouapůlletého syna. A nově
také indickou studentku, kterou
bude na dálku podporovat.
„Adoptovat na dálku jsme chtěli už
dávno,“ říká Venee, „hrála v tom roli
moje vlastní zkušenost. Když sama
něco dostanu, tak musím taky dávat
zpátky. Hodně mě inspirovala moje ,adoptivní‘ maminka z Ostravy.
Tehdy vychovávala čtyři děti z platu
kadeřnice, a přesto měla v sobě tolik
dobroty, že se rozhodla podpořit mě
ve studiu.“
Za rozhodnutí stojí podle Venee
celá rodina. Společně se vypravili
do kanceláře Charity v Londýnské
ulici. „Vybrali jsme starší studentku,
která ví, co bude dělat. Její otec pra-

cuje v zemědělství, má teď ale bolesti zad, tak nemůže tolik pracovat
a nevydělá tolik, kolik by bylo potřeba,“ vysvětluje Venee. Adopce na
dálku je podle ní projekt, kterému
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je možné věřit, protože funguje:
„Pomoc se opravdu dostává, kam
má. Ve svém životě jsem viděla, že to
funguje.“



Kněží a jáhni v Ugandě
díky programu Adopce na dálku®
Na konci srpna byli v ugandské
diecézi Kasana-Luweero vysvěceni dva kněží a čtyři jáhni, kteří byli podporování programem
Adopce na dálku®. „Máme velkou
radost! Děkujeme Bohu, že se to povedlo. Jsme moc rádi, že jsme Boniface mohli podporovat,“ říká jedna
z dárkyň, paní Felicitas Špačková
z Brna. Obřadu kněžského svěcení se účastnila Bernadeta Pav-

líková, vedoucí ugandské mise
Arcidiecézní charity Praha: „Pro
diecézi to byla velká událost, katedrála byla úplně plná a spousta
lidí musela sedět venku. Ta radost,
s jakou novokněží a jáhni vycházeli
z kostela, byla opravdu dechberoucí. Všichni včetně místního pana
biskupa nám moc děkovali za podporou.“



Tři příběhy z Indie
Mayur, Terrance a Rakshitha pocházejí z Indie. Studovali díky
podpoře českých dárců. V cestě
za jejich snem jim pomohl program Adopce na dálku®.
Kvalitní školu
si může dovolit
jen elita
„Jmenuji se Mayur a pocházím
z Bombaje,“ stálo v dopise od
chlapce, který
díky řeholním
sestrám a podpoře z Česka
vystudoval základní a střední školu. Jeho snem je stát se policejním inspektorem. Díky kvalitnímu
vzdělání se tento sen může splnit.
Mayur vysvětluje: „Vysokou kvalitu
studia v angličtině si zde může dovolit pouze elita a ty nejbohatší skupiny obyvatel. A já jsem se sem dostal jenom díky štědrosti laskavých
lidí, mých dárců z programu Adopce
na dálku®, a také díky betánským sestrám.“
Mayur posílá slova díků: „Podpora, láska a péče, kterou jsem cítil od

svých dárců, pro mě byla velikým
privilegiem, i když jsem se s nimi nikdy v životě nesetkal. Jsem opravdu
naplněný radostí a vděčností.“
Nedosažitelný sen
se stal skutečností
Terrance D’costa pochází
z velmi chudé
indické rodiny, která si nemohla dovolit posílat své
děti do školy.
Terrance byl však velice nadaný
a přál si vystudovat inženýrské
studium, najít si dobrou práci, aby
mohl pomoct své rodině. Tenkrát se to zdálo jako nedosažitelný sen. „Díky programu Adopce na
dálku® jsem mohl v roce 2004 dokončit 5. třídu základní školy a pokračovat dál ve studiu na střední
a vysoké škole,“ říká Terrance, který
loni úspěšně ukončil obor mechanického inženýrství na univerzitě. Pracuje nyní jako inženýr
a momentálně prochází tříměsíčním tréninkem designu ve firmě
v Bangalore. „Díky podpoře Adopce

na dálku® se můj sen stal skutečností,“ dodává Terrance.
Jednou budu lékařka
a budu pomáhat trpícím
Rakshitha získala dárce před deseti
lety. V té době začínala chodit do
druhé třídy základní školy. Nyní
studuje předuniverzitní přípravu,
a tak se přibližuje svému snu stát
se lékařkou. Její otec podstoupil
operaci a matka trpí bolestmi zad
a anémií. I tato situace ji motivuje,
aby mohla v budoucnu odborně
pomáhat, a to nejen svým rodičům. „Studium mě opravdu baví
a užívám si ho. Díky vaší podpoře,
bez níž bych vůbec neměla možnost
se dostat tak daleko, se chci jednou
stát opravdu dobrou lékařkou a starat se o trpící a nemocné lidi,“ říká
Rakshitha. 
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