Arcidiecézní charita Praha

Číslo 4

bulletin
Pomáhejte nám pomáhat!
15. dubna 2020

Jako sůl

Tento Bulletin byste si určitě měli
přečíst. Nepřináší údaje o počtech
zemřelých, nehrozí ekonomickou krizí, nepolemizuje o tom, jak
dlouho ještě potrvá nouzový stav.
Naopak. Dočtete se o obrovské lidské solidaritě a obětavosti, kterou
v Charitě denně zažíváme a vidíme

kolem nás. Dobré zprávy potřebujeme jako sůl. Znáte přece to rčení
Radostná mysl, půl zdraví!
Naše pečovatelky, sociální pracovníci, kněží, zdravotní sestry
a další, kteří jsou v první linii ve
službě potřebným, pracují v těchto
dnech na 150 %. Naši pomoc jsme
neomezili, naopak ji rozšiřujeme.
Pomáhají nám v tom dobrovolníci
a dárci. Ti všichni spojili síly a táhnou za jeden provaz.
Táhnou za provaz, který představuje pomoc seniorům v charitních
domovech i těm, které navštěvujeme v jejich domácnostech. Dále

Zůstáváme
potřebným nablízku

pomoc lidem bez domova, kterým
chybí domov, kde by v bezpečí zůstali, než tato nelehká doba skončí.
Také pomoc rodinám v tísni, lidem
s postižením a dalším. Nezapomínáme na „naše“ děti a rodiny
v rozvojových zemích a Bělorusku. V těchto zemích je situace také
velmi složitá.
Děkuji vám z celého srdce za vaši pomoc, kterou nyní, více než kdy
jindy, potřebujeme. Přeji hodně radosti, pevného zdraví a Božího požehnání.
Ing. Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

Krátce
Dominik kardinál Duka adresuje dopis seniorům. Více...
Společnosti ŠKODA AUTO
děkujeme za bezplatné zapůjčení čtyř automobilů, které posílí zejména naše terénní služby.
Charita Česká republika vyhlásila Sbírku pro Česko: na vlně
pomoci proti bezmoci. Více...
Duchovní pomoc nabízí řada kněží. Zveřejňujeme jejich
kontakty. Více...
Pomáhejte nám pomáhat
během epidemie koronaviru
bankovní účet:

749011/5500
Velkou obětavost a odvahu prokazují v těchto dnech stovky pečovatelek, sociálních pracovnic a pracovníků, zdravotních sester a dalších
profesionálů v sociálních službách.
Charitní pomoc je pro mnoho lidí nepostradatelná. Dokonce i pro
ty, kteří běžně pomoc nepotřebují.
Mnoho seniorů se nyní bojí vychá-

zet ven a potřebují pomoc s nákupy. Všechny pečovatelské služby
jsou přetíženy a nemohou přijímat
nové klienty. „Seniory nenecháme na
holičkách,“ říká Kristýna Vyskočilová
z Farní charity Stodůlky. Je jednou
z těch, kteří organizují dobrovolníky
na donášku nákupů seniorům.
Čtěte celý článek 
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variabilní symbol:

1920

Na co váš příspěvek využijeme?
z
 akoupíme ochranné
pomůcky
z
 ajistíme personální posily
do našich sociálních služeb
z
 ajistíme provoz
krizové linky sociální pomoci

Stanové městečko:
Zůstávají „doma“ i bez domova
I během nouzového stavu, kdy lidé
musí omezit pohyb na veřejnosti,
jsou lidé bez domova nuceni trávit
čas na ulici. Běžné sociální služby,
jako jsou noclehárny či denní centra, jsou ze své povahy otevřeny jen
určitou část dne. Dosud lidé bez
přístřeší neměli místo, kde by mohli zůstávat nepřetržitě. To řeší nové
stanové městečko v Praze-Troji.
„Lidé bez přístřeší tu mohou přenocovat ve stanech, vysprchovat se
a získat potravinovou pomoc. Motivujeme je, aby v městečku zůstávali
po celý den,“ říká Stanislav Fiala, ředitel Azylového domu sv. Terezie. 

Lidé bez domova opouštějí stanové městečko jen v nejnutnějších případech.
Více o stanovém městečku a o možnosti, jak ho podpořit 

Domov chrání své seniory úplnou karanténou

Všichni pracovníci mukařovského
Domova byli ochotni vstoupit do
dobrovolné karantény a na dva týdny se „přestěhovat“ do práce.

Poděkování
(nejen)
za 6 000 roušek
Procházíme náročnou dobou,
které je ale zároveň dobou velké
lidské solidarity, obětavosti a štědrosti. Děkujeme všem dárcům, kteří ušili přes šest tisíc roušek a darovali je nám a našim klientům.
Děkujeme za materiální dary
zejména pro stanové městečko,
ale i pro další projekty. Děkujeme
za dobrovolnou pomoc.
Povzbuzuje nás vaše podpora,
kterou vyjadřujete finančními dary i povzbuzujícími slovy a modlitbami. Děkujeme. Vaší podpory
si moc vážíme.


Jedním z prvních domovů pro
seniory v Česku, který se rozhodl
pro úplnou karanténu, je Domov
pro seniory kardinála Berana. „Ve
chvíli, kdy jsme se oficiálně dozvěděli
o prvním potvrzeném případu nakaženého občana z obce Mukařov,
bylo jasné, že bychom k mimořádným preventivním opatřením měli
přistoupit co nejdříve, že pouhý zákaz
návštěv nestačí,“ říká Alena Hanková,
ředitelka mukařovského Domova.
Prvních deset pracovníků se do
Domova „nastěhovalo“ na dva týd-

ny. Poté je vystřídala druhá „směna“.
Do práce mohli nastoupit až poté,
co byli s negativním výsledkem
otestováni na koronavirus.
„Mezi seniory, kteří jsou orientovaní
a vnímají celkovou situaci, je samozřejmě znát strach a obavy o sebe,
své blízké a o to, co bude následovat
dál. Zároveň ale vnímají, že jsme tu
s nimi, že jsme připraveni za všech
okolností se o všechny postarat,“ říká
Alena Hanková. 
Přečtěte si rozhovor
s Alenou Hankovou 

Krizová linka sociální pomoci
Pokud si v současném stavu
nouze potřebujete promluvit
s odborníkem, volejte nám na
telefon: 737 280 635. Pomůžeme vám utřídit si myšlenky, naplánujeme s vámi jasné kroky,
které povedou k většímu pocitu
jistoty, a tím i bezpečí. Po telefonu s vámi probereme vaši aktuální situaci a najdeme vhodné
a z naší strany dostupné možnosti řešení. 

Kontakt: 737 280 635
E-mail: praha@praha.charita.cz
Provozní doba:
v pracovních dnech 10–15 hodin
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Rozvojové země se slabým zdravotnictvím
může pandemie tvrdě zasáhnout
V rozvojových zemích se koronavirus začal oproti Evropě šířit se zpožděním. Nižší úroveň
zdravotnictví a celkový nedostatek lékařů a vybavení však představuje nebezpečí, že o pacienty
s vážnějším průběhem nemoci
nebude postaráno.
„Sledujeme situaci zejména v zemích, kde čeští dárci podporují vzdělávání chudých dětí v programu

Adopce na dálku®,“ říká Jaroslav
Němec, ředitel Arcidiecézní charity
Praha. V Indii, Ugandě i Zambii již
zaznamenali první nakažené koronavirem. Stejně jako po celém světě přijaly vlády těchto zemí přísná
opatření včetně zavření škol a zrušení veřejných akcí.
O situaci v našich cílových zemích
dárce pravidelně informujeme
na webové stránce www.praha.
charita.cz/zahranici


V případě plného vypuknutí pandemie je zřejmé, že zdravotní systém
v Ugandě, Indii nebo v Zambii je schopen pokrýt požadavky na péči
jen minimálně.

Jak se koronavirus dotkl programu
Adopce na dálku®
Žádné z dětí z programu Adopce na dálku® není infikováno
a pevně věříme, že tomu tak
bude i do budoucna. V Indii,
Ugandě i Zambii jsou uzavřeny
školy. V Bělorusku zatím vláda
prodloužila prázdniny a děti tak
zůstávají také doma.
Naše partnerské organizace postupně v souladu s vládními nařízeními v jednotlivých zemích omezují své aktivity v terénu. „Chceme
jim být nápomocni,“ říká Jaroslav
Němec. „Řešíme nákup respirátorů,
roušek, plicních ventilátorů pro naši
ugandskou nemocnici. Instruujeme
naše místní zaměstnance, jak
šít roušky. Zajišťujeme šicí stroje.
Sklady jsme naplnili trvanlivými
potravinami. Snažíme se být
nápomocni radou našim kolegům,
s kterými spolupracujeme už více než
20 let. Chceme, aby byli připraveni na
případnou pandemii a byli oporou
pro ty, kteří budou pomoc nejvíce
potřebovat.”
Velká štědrost
českých dárců
Arcidiecézní charita Praha vyzvala
„adoptivní rodiče“ o finanční po-

„Adoptivní“ rodiče letos dostanou velikonoční dopisy od dětí se zpožděním.
Včasnou přípravu dopisů znemožnila opatření, která omezila práci partnerských organizací Charity.
moc, aby zmíněnou pomoc mohla
uskutečnit ještě ve větším rozsahu.
Plánuje také podpořit „adoptované“ děti, jejichž dárce nebude schopen z důvodu dočasného výpadku
příjmů v podpoře pokračovat. „Jak
bude vypadat situace v Africe a Indii,
si nyní nedovedeme vůbec představit
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a možná, že se naše projekty z důvodu pandemie v budoucnu promění.
Nová situace nabízí i příležitost, abychom jako lidé prokázali solidaritu
s těmi, kteří trpí, a abychom jim poskytli naši pomoc,“ vyzývá Jaroslav
Němec.



Grace z Ugandy:
Sledujeme Itálii. A máme strach
Ve společnosti panuje obrovský strach z budoucího vývoje.
„Když lidé vidí, že koronavirus
zabíjí v Itálii a dalších rozvinutých zemích s dobrým zdravotnictvím, jsou o to víc zděšeni a bojí se
o svůj život,” říká Grace Mboizi,
vedoucí charitní ugandské mise.
Panika vede ke skupování potravin
a léků. „Jejich cena se zvýšila, některé léky jsou nyní vyprodané nebo tři
krát dražší než obvykle,” říká Grace
Mboizi. Lidé se obávají hladu a zvýšené kriminality v důsledku nedostatku potravin.
Mýdla jsme rozdali všem „adoptovaným“ dětem ze zambijských center
v Solwezi, Mukonchi a Mpanshye.

Mýdla a informace
o zásadách
hygieny
„Naše práce v terénu pokračuje. Díky vaší pomoci jsme koupili všem
„adoptovaným“ dětem mýdla. Dětem i rodičům zdůrazňujeme nutnost důkladné hygieny. Myslíme na
vás v této těžké době a děkujeme za
vaši pomoc. Modlíme se za vás a vaše blízké,“ vzkazuje ze Zambie Aleš
Vacek, vedoucí charitní mise. 

Pomoc lidem v Indii,
Ugandě, Zambii
a Bělorusku,
kteří trpí v souvislosti
s pandemií covid-19,
můžete učinit darem na
bankovní účet 749011/5500,
variabilní symbol 1919.
Děkujeme!

„Děkujeme Charitě za pomoc.
Mohli jsme nakoupit trvanlivé potraviny a ochranné pomůcky. Pomůžou
nejpotřebnějším rodinám v době krize, kterou očekáváme,“ uzavírá Grace
Mboizi. 


600 tisíc korun
na pomoc rodinám v Bělorusku
V oblasti Vitebsku, kde Charita podporuje velký počet rodin, si koronavirus vyžádal první oběti. Šíření viru
není zpomalováno žádnými opatřeními. Situace je z oficiálních míst
spíše zlehčována. Lidé spontánně
nosí roušky.
„Po dohodě s ředitelem Charity
Vitebsk P. Andreijem Aniskevichem
jsme se rozhodli zaslat okamžitě
6 000 eur (164 000 Kč) na pomoc pro
naše podporované děti a rodiny. Za
4 000 eur pořídíme ochranné pomůcky (roušky, respirátory, dezinfek-

ce, rukavice) a za 2 000 eur trvanlivé
potraviny,“ informuje Jaroslav Němec, ředitel pražské Charity.
Pomůže
i Tříkrálová sbírka
Dalších 450 tisíc korun poputuje
na pomoc Bělorusku díky výtěžku letošní Tříkrálové sbírky. „Jsme
v úzkém spojení s českým velvyslanectvím v Bělorusku. Na doručení
pomoci těm nejpotřebnějším budeme spolupracovat,“ uzavírá Jaroslav
Němec. 


Podpořili jsme
Itálii a Španělsko
Charita Česká republika pomáhá
dvěma těžce zasaženým zemím:
Itálii a Španělsku. Z krizového
fondu, který má k dispozici díky
Tříkrálové sbírce, uvolnila Charita
dvakrát 5 000 eur. Podpora poputuje partnerským organizacím

Caritas Italiana a Cáritas Española.
Ty se ze všech sil snaží zajišťovat
a distribuovat ochranné pomůcky a nadále se starat o nemocné,
kteří sice zůstali v domácí péči,
ale přesto potřebují pomoc.



Sledujte nás také na sociálních sítích:
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