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Jak obstát?

Zažíváme dobu, kdy se věci dějí jinak 
než obvykle. Všechno se děje mimo 
zajeté koleje. Společnost je jiná. 

Jak obstát, jak najít stabilitu, pev-
ný bod, Boha v chaosu a zmatku? 
Není to výzva pro každého z nás?

Často si v  těchto dnech kladu 
otázku: Co je pro mě důležité? 
Spolupráce a  vztahy! Brát každé-
ho vážně a v úctě, ať je to rodina, 
spolupracovník, dobrovolník, do-
davatel, donátor nebo potřebný 
člověk. Proč? Protože tak to dělá 
i Bůh. On čeká, tvoří a buduje tím, 
že je, nehledě na to, zda je válka, 
epidemie nebo blahobyt. Tak nějak 
přirozeně, bez velkého polemizo- 
vání...

Velmi děkuji za práci svým kole-
gům, studentům, dobrovolníkům. 

Pracují bez ohledu na únavu. Za-
městnanci Charity chtějí pomáhat 
a dělají to dobře a obětavě. 

A na čtenáře mám velkou pros-
bu. Buďte s námi. Myslete na nás 
v  modlitbě. Nikdy to nebude tak, 
že pomůžeme všem, ale „Coko-
liv jste učinili jednomu z  nejpo-
slednějších lidí, mně jste učinili...“.  
(Mt 25). 

sestra Radima Jana Ivančicová 
metodička sociálních služeb 

Arcidiecézní charity Praha

KrátceKrátcePomohli jsme 
1 750 indickým rodinám

Pandemie covid-19 tvrdě zasáhla 
Indii, zemi, která je desetitisícům 
českých dárců blízká díky programu 
Adopce na dálku®. „Čelíme nejen krizi 
zdravotní, ale zároveň krizi humani-
tární,“ říká sestra Maria Goretti z Indie. 
„Adoptovaným“ dětem a  jejich ro- 
dinám, které přišly o příjmy, jsme po-
slali mimořádnou finanční pomoc 
ve výši 35 000 USD (890 tis. Kč).

„Pomoc směřuje do státu Kar-
nátaka, konkrétně do Honavaru, 
Mangalore, Shimogy a  Gulbargy,“ 
informuje Jaroslav Němec, ředitel 
Arcidiecézní charity Praha. „Potra-
vinové balíčky v hodnotě cca 500 Kč 
obsahují 10 kg rýže, 2 kg cukru, 2 kg 
mouky, 2 kg luštěnin, 1 litr oleje, čaj 
a koření.“

Pokračování na straně 3 

 Lidem bez domova nově 
slouží hostel Na Florenci 33. 
Ubytovaným se snažíme po-
moci v hledání práce a trvalé-
ho bydlení.  Ředitelka Farní 
charity Slaný Nina Kubištová, 
povoláním zdravotní sestra, 
posílila COVID oddělení Do-
mažlické nemocnice.  Spo-
lečnost Danone & Nutricia 
CZ SK darovala dětskou vý-
živu. Díky tomu můžeme po-
máhat rodinám s malými dět-
mi. Děkujeme! Jak požádat 
o pomoc...  Naše domovy 
pro seniory a postižené jsme 
vybavili třemi oxygeneráto-
ry, které pomohou v případě 
dýchacích obtíží.  V  praž-
ských hypermarketech 
Globus se začátkem května 
uskutečnila potravinová sbír-
ka pro matky samoživitelky.  

 Penzion U sv. Kryštofa 
se připravuje na znovuote-
vření od 25. května a přijímá 
rezervace na ubytování. Více  
o penzionu...

https://www.facebook.com/DanoneNutriciaCZSK/?__tn__=K-R&eid=ARDmFusWwgefzmf0Jdtcsf0yjLvdPVX_FXBcAv5gvo86x4vsO2r6e0Q9BMfRK4JUJQuNESVaEtlcGBg4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD5aJO3d1qN_krlDh0l6alC-7LRRoRdA3m09Q0n0oKYu4nSkOy2GqmS1G7h8qCARcNVTPDVMTLRdcqw-wTD6dAA3z_1DTymZALKucnhd8JYxHFJ2fDQPXv8AqXKJw604sM3DnRafWJmbmbLmaYT3gLiqI2FA_7UGAmUJpO6HdmxQXh6E_AQ-oWHhrRQ3BmH23ChC9P99S1NnNvoiSqGoMDmMSIaXOPOf-80a7QdtJMEeEbA3KpAxXkPKrLnNPU7nOG8Iuf2GXA_0KQOnNbPASafky-FWkjN6LtlqhSINZT-_sBi9DcDGAhJCP02fe7aSqhBKeVkeR5kfXTGx9V9tpUXhg
https://www.facebook.com/DanoneNutriciaCZSK/?__tn__=K-R&eid=ARDmFusWwgefzmf0Jdtcsf0yjLvdPVX_FXBcAv5gvo86x4vsO2r6e0Q9BMfRK4JUJQuNESVaEtlcGBg4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD5aJO3d1qN_krlDh0l6alC-7LRRoRdA3m09Q0n0oKYu4nSkOy2GqmS1G7h8qCARcNVTPDVMTLRdcqw-wTD6dAA3z_1DTymZALKucnhd8JYxHFJ2fDQPXv8AqXKJw604sM3DnRafWJmbmbLmaYT3gLiqI2FA_7UGAmUJpO6HdmxQXh6E_AQ-oWHhrRQ3BmH23ChC9P99S1NnNvoiSqGoMDmMSIaXOPOf-80a7QdtJMEeEbA3KpAxXkPKrLnNPU7nOG8Iuf2GXA_0KQOnNbPASafky-FWkjN6LtlqhSINZT-_sBi9DcDGAhJCP02fe7aSqhBKeVkeR5kfXTGx9V9tpUXhg
https://praha.charita.cz/zachranujeme-potravinovou-pomoci-ty-kdo-jsou-bez-prijmu-a-hrozi-jim-hlad/
https://praha.charita.cz/zachranujeme-potravinovou-pomoci-ty-kdo-jsou-bez-prijmu-a-hrozi-jim-hlad/
https://krystof.cz/
https://krystof.cz/
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dvA měsíce dobrovolné kArAntény 
v domově pro seniory 

Bránou Domova pro seniory 
kardinála Berana po dva měsíce 
neprošel nikdo z  jeho obyvatel 
ani pracovníků. Přísné opatření 
má jasný cíl. Ochránit seniory 
před nákazou koronavirem. 

Dvanáctihodinové směny se pro-
měnily na dvoutýdenní. Ředitelka 
Alena Hanková se v této náročné 
době rozhodla podpořit svůj tým 
a v Domově zůstává po celou dobu 
dobrovolné karantény: „Od začátku 
jsem věřila, že to zvládneme. Neměla 
jsem pochybnosti o tom, že je to dobré 
a potřebné opatření. Nejnáročnější by-
ly první dva týdny, to asi nejen pro mne, 
ale pro celý tým pracovníků – těch, co 
nastoupili do první směny, i těch, kteří 
se doma připravovali na střídání.“ 

A na co se nejvíc těší, až se po tak 
dlouhé době vrátí domů? „Jedno-
značně obejmu svoje děti! Mám tři 
dcery (22, 17 a 12 let), jsem s nimi kaž-

dý den v kontaktu, ale moc se těším na 
takové obyčejné situace, až spolu něco 
uvaříme nebo půjdeme vyvenčit psa.“

Čtěte celý rozhovor 

Farní charita 
M n i c h ov i ce 
ještě před 
dvěma lety 
vůbec neexis-
tovala. Dnes 
už o  ní v  re-
gionu dobře 
vědí staros-
tové, úředníci 
na obecních 

úřadech, členové sociálních ko-
misí, ale zejména spousta lidí, 
kteří jsou navíc ochotní jejím 

prostřednictvím pomáhat svým 
sousedům. Za svou existenci 
vděčí toto dílo LUCII PROCHÁZ-
KOVÉ. 

  Proč jste se do něčeho tako-
vého pustila? 
Po mateřské jsem chtěla pracovat 
nejen ve školství, ale také v nějaké 
charitativní organizaci. V Mnicho-
vicích taková organizace chybě-
la. A  tak jsem se rozhodla ji zalo- 
žit. 

  Zvláště v  době nouzového 
stavu jste se intenzivně zapojili 
do pomoci potřebným. 
Pomohli jsme sehnat a koordinovat 
dobrovolníky na donášku nákupu 
seniorům. Naše mapa rajonů pro 
Tříkrálovou sbírku posloužila nyní 
pro rozvoz dezinfekce do všech 
domácností v Mnichovicích. A sa-
mozřejmě jsme propojili lidi, kteří 
šili roušky a kteří je naopak potře-
bovali – na Mnichovicku i v praž-
ských nemocnicích.

Čtěte celý rozhovor 

Pan Miroslav (34) se obrátil na tes-
tovací místo v  Nemocnici Na Bu-
lovce poté, co u  sebe pozoroval 
příznaky koronaviru. Výsledek testu 
byl pozitivní. Průběh nemoci ne-

vyžadoval hospitalizaci, ale jen do-
mácí karanténu. Pan Miroslav lékaře 
překvapil sdělením, že žádný do-
mov nemá. Žije už tři roky na ulici.

Čtěte celý článek 

Pracovníci charity se osvědčili  
při pomoci člověku bez domova 

nakaženému koronavirem

Pomoc potřebným Přichází 
díky nAsAzení ředitelky dobrovolnice

https://praha.charita.cz/rozhovor-dva-mesice-dobrovolne-karanteny-v-domove-pro-seniory-kardinala-berana/
https://praha.charita.cz/pomoc-potrebnym-v-mnichovicich-prichazi-diky-nasazeni-reditelky-dobrovolnice/
https://praha.charita.cz/pracovnici-charity-se-osvedcili-pri-pomoci-cloveku-bez-domova-nakazenemu-koronavirem/
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Preventivní vládní opatření omezi-
la pohyb lidí a proměnila ze dne na 
den životy 1,3 miliardy Indů. Nejví-
ce zasaženi jsou sociálně slabí, kteří 
jsou závislí na námezdní práci. Jsou 
mezi nimi řidiči, pouliční prodejci, 
zedníci, uklízečky, švadleny a mno-
zí další.

Vláda poskytla rýži a  čočku nej-
chudším rodinám, které mají po-
tvrzení o tom, že jsou jejich příjmy 
dlouhodobě pod hranicí chudoby. 
„Potraviny rodinám vystačí maximál-
ně na dva týdny,“ vysvětluje P. Pinto, 
ředitel partnerské organizace v Shi-

moze. A tak se obrátil na Arcidiecéz-
ní charitu Praha s prosbou o pomoc.

„Rozhodli jsme se finančně pod-
pořit 1  750 nejchudších rodin, je-
jichž dětem pomáháme v programu 
Adopce na dálku®. Díky české po-
moci získají lidé na vesnicích nejen 
potravinovou pomoc, ale i  mýdla, 
dezinfekci, léky a dostanou se k nim 
také informace o tom, jak se nákaze 
bránit. 

„Děkujeme štědrým dárcům v Čes-
ké republice. I když sami procházíte 
těžkým obdobím, myslíte na naše 
potřebné rodiny. Jsme za to velmi 
vděční,“ vzkazuje sestra Maria Go- 
retti.  

Benitu Priyu jsme podporovali 
v  programu Adopce na dálku od 
roku 2006. Dokázala vystudovat 
nejdřív střední školu a poté ošetřo-
vatelský kurz. Po ukončení střední 
školy uvažovala o duchovní cestě 
a  o  vstupu do kongregace sester 
karmelitánek. Život ji však vedl ji-
ným směrem. Své poslání našla ve 
zdravotní péči. Jako kvalifikovaná 
zdravotní sestra pomáhá nemoc-
ným a také chudým pacientům, 
kteří by si jinak ošetření nemohli 
dovolit.  

Pomohli jsme 1 750 indickým rodinám

zdravotní sestra chudých

MOHU POMOCI
Pomozte finančním darem

Váš dar můžete poslat na bankovní účet
 

749011/5500
var. symbol: 

1920 (ČR) 
1919 (Uganda, Indie, Zambie, Bělorusko)

Pomohli jsme 1 750 indickým rodinám.

POTŘeBUJI POMOC
Krizová linka sociální pomoci

Kontakt: 737 280 635
Provozní doba: v pracovních dnech 

od 10 do 15 hodin

Potravinová pomoc
Jste-li v obtížné situaci, 

napište nám na e-mailovou adresu 
praha@praha.charita.cz.
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Školy téměř po celém světě jsou 
zavřené kvůli prevenci šíření 
koronaviru. Studenti zůstá-
vají doma. Někteří se rozhodli 
pomáhat. Ani „adoptovaní“ stu-
denti nejsou výjimkou. 

Do pomoci komunitě se zapojila 
Sowmya z Indie, studentka 2. roč-
níku bakalářského studia. Spolu se 
svou maminkou navštívily místní 
trh, kde šířily osvětu o  prevenci 
koronaviru. Vysvětlovaly důležitost 
dodržování sociální distance, no-
šení roušek a důsledné dodržování 
zásad osobní hygieny. 

Dobrovolníci DEZinFiKUJí 
míStní nEmocnici
P. Arun, který koordinuje náš pro-
gram Adopce na dálku® v indickém 
Coimbatore, dal dohromady skupi-
nu dobrovolníků. Společně rozdá-
vají potřebným rodinám potraviny 

a  prostředky pro osobní hygienu. 
Telefonicky předávají informace 
o  koronaviru, aktuálních vládních 
opatřeních a způsobech prevence. 

Zapojilo se mnoho studentů a ro-
dičů našich „adoptovaných“ dětí. 
Maminka studentky Saranayi, paní 

„Jako první z  naší rodiny jsem 
vystudoval střední školu. Díky 
vaší podpoře jsem mohl ve 
studiích dokonce pokračovat. 
Dnes jsem absolventem Odborné 
zdravotnické školy,“ říká Vincent 
Tembo ze Zambie.

Ponnuthai, vysvětlila sousedům, jak 
důležité je správné mytí rukou, a ná-
sledně si to spolu vyzkoušeli. Paní Ka-
nagavalli, maminka našeho studenta 
Guruprakashe, spolu s ostatními že-
nami dobrovolně dochází pomáhat 
s dezinfekcí do místní nemocnice. 

Zdravotní obory jsou mezi „adopto-
vanými“ studenty oblíbené, proto-
že s tímto vzděláním mohou získat 
dobrou práci v  místních nemoc-
nicích a  zdravotních střediscích. 
Stovky bývalých studentů podpo-
rovaných z České republiky tak stojí 
v první linii při zvládání současné 
pandemie.

Když se v zambijské Mpanshye 
na začátku roku 2008 otevíral pro- 
gram Adopce na dálku®, Vin-
cent Tembo byl jedním z prvních 
podporovaných studentů. Odmala 
vyrůstal v okolí misijní nemocnice 
svatého Lukáše, a tak není divu, že 
jeho přáním vždy bylo pomáhat li-
dem. Jeho matka v této nemocnici 

uklízí a ze svého výdělku se snažila 
přispívat Vincentovi na školní po-
platky. Zaplatit střední, nebo do-
konce vyšší školu pro ni však bylo 
nemožné.

Po střední škole se Vincentovi 
podařilo projit přijímacími poho-
vory na místní Odbornou zdravot-
nickou školu, kam se hlásily stovky 
uchazečů. V červenci 2016 pak za-
čal své tříleté studium. 

„Vincent byl cílevědomým stu-
dentem,“ říká vedoucí zambijské 
charitní mise Aleš Vacek. „Vážil si 
podpory svého dárce v  Čechách. 
Dobře věděl, že bez této pomoci by 
studovat nemohl, a tuto šanci nepro-
marnil.“  

Adopce na dálku® vzdělává zdrAvotníky

Paní Ponnuthai, maminka studentky Saranayi

„Adoptovaní“ studenti i jejich rodiče 
PomáhAJí komunitám

www.praha.charita.cz/onas/bulletin
https://www.facebook.com/praha.charita/
https://www.instagram.com/charitapraha/

