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Trávník plný
sedmikrásek

V době, kdy připravujeme tento Bulletin, panuje ve společnosti
i u nás v Charitě znatelně pozitivnější
atmosféra než před měsícem. I když

jsme v našich sociálních službách
stále obezřetní a ochranná opatření neopouštíme, pevně věříme, že se
vše pomalu vrací do starých kolejí.
Moment! To ne! Všechno vrátit
nechceme.
Pandemie koronaviru nás postavila do extrémní situace. Byli jsme
nuceni zastavit se. Nebo minimálně vystoupit z obvyklé cesty. A to je
velká šance! Šance uvědomit si, co
je v životě důležité.
Trávit víc času s rodinou. Mluvit
víc s dětmi. Být víc o samotě. Být víc

Domov seniorů a postižených
v Bělorusku potřebuje
naléhavě naši pomoc
Domov v běloruském Kryčevě, který podporujeme od roku 2018,
čeká velká změna. Místní samospráva rozhodla o jeho přestěhování
do oblastní nemocnice blíž k lékařské péči. Nové prostory vyžadují
rekonstrukci, ale místní zdroje jsou nedostatečné a nedokážou ji plně financovat.

„Rádi bychom pomohli,“ říká Jaroslav
Němec, ředitel Arcidiecézní charity
Praha. „Náš příspěvek, který bude do-

plněn z běloruských zdrojů, umožní,
aby se rekonstrukce uskutečnila.“
Z peněz je plánováno vyměnit
podlahu, obnovit omítky, vyměnit nejhůře poničená okna. A také
vymalovat všechny pokoje a konečně zřídit hovornu pro návštěvy
u seniorů, včetně setkání s knězem.
Práce by měly začít už v červenci
2020, aby se do konce roku mohli
klienti Domova do nových prostor
přestěhovat.
Prosíme o vaši podporu. Váš dar
pomůže vybudovat důstojné životní podmínky pro seniory a lidi
s postižením, kteří jsou závislí na
pomoci Domova.
Čtěte více 
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s Bohem. Myslet na druhé. Udělat
něco pro ty, kdo jsou v nouzi. Namísto do kavárny jít večer do lesa.
Radovat se z toho, že svítí sluníčko
a trávník je plný sedmikrásek.
Přinesl nouzový stav i vám něco,
čeho se v životě už nikdy nechcete
vzdát?
S přáním krásných, klidných letních dní
PhDr. Jarmila Lomozová
zástupce ředitele
pro public relations

Krátce
V Azylovém domě sv.
Gerarda v Brandýse nad
Labem jsme dokončili rekonstrukci společné kuchyně. V našich domovech
jsou od 25. května povoleny
návštěvy. Senioři prožívají
velkou radost, když se mohou po dvou a půl měsících
setkat se svými blízkými.
Z daru jsme získali další
oxygenerátory – celkem šest
přístrojů pomůže klientům
v našich domovech v případě
dýchacích obtíží.
Děti
z Azylového domu Gloria
jsme díky podpoře NADACE
AGEL přihlásili na letní tábory.
Do čela Farní charity
Kolín byl jmenován pan
Petr Zavřel.
Děkujeme
České televizi za poskytnutí
licence na vysílání reportáže
z Domova pro seniory kardinála Berana v rámci benefičního koncertu „Víkend pro
seniory: Tahle země je i pro
starý“.

Česká tenisová špička podpořila
Arcidiecézní charitu Praha
Koncem května se v Praze odehrál charitativní turnaj O pohár
prezidenta Českého tenisového
svazu. Akce se účastnili nejlepší
čeští tenisté a tenistky včetně
Petry Kvitové či Jiřího Veselého.
Hráči věnovali část startovného
ve prospěch Arcidiecézní charity Praha.
Šek na částku 150 tisíc korun
předali ředitel turnaje David Trunda
a dvojnásobná wimbledonská
vítězka Petra Kvitová. „Po více než
dvouměsíční pauze se nejen Petra,
ale i další hráči na turnaj moc těšili.
Uvítali i charitativní rozměr akce,“ říká
Karel Tejkal, mluvčí Petry Kvitové.
„Jsem rád, že podpora směřuje i do
Azylového domu Gloria. Zařízení pra-

Poděkování
Domovu
sv. Rodiny
Chtěla bych s velkým obdivem
a pokorou poděkovat vám
všem za perfektní péči, lidskost
a účast při plnění potřeb vašich klientů.
Janička strávila v Domově
čtvrt roku bez návštěvy doma,
ale musím říci, že díky personálu, paní Pavle, panu Vojtovi a paní Evě, samozřejmě i s pomocí
zdravotního úseku – paní Lidušky, pana Pavla a ostatních – to
zvládla tak perfektně, že nevycházím z údivu a nevím, jak poděkovat. Tito lidé jsou naprosto
perfektní, a dokud takoví lidé
existují, není se čeho bát. Prosím, vyřiďte mé neskonalé díky řediteli Domova panu Pavlu
Kopkovi. Určitě je důležité, aby
věděl, že má zaměstnance, kteří
jsou prostě skvělí.
paní Květa,
maminka klientky Jany

videlně navštěvuji, setkal jsem se
s rodinami, kterým pomáhá. Většina
z nás si nedovede ani představit, v jak

zoufalých situacích se matky ocitají
a co pro ně zázemí v podobě Azylového domu Gloria znamená.“ 


Klimatizace pro tréninkovou
kavárnu Rígrovku
V kavárně Rígrovka v Kralupech
nad Vltavou dává Charita práci
lidem s různými typy handicapů
a připravuje delikatesy ze surovin od místních farmářů. Rígrovka nyní potřebuje finanční podporu.
Ředitelka kralupské Charity Barbora Kovářová vysvětluje, proč je
nutné pořídit klimatizaci: „Teplota
v kuchyni se loni v létě pohybovala
okolo 45°C. Pro pracovníky to znamená velkou zátěž. Bez klimatizace
je v kuchyni, ale i uvnitř kavárny k nesnesení.“
Shlédnout video

Kavárna je tréninkovým pracovištěm, které pomáhá lidem s handicapem získat pracovní návyky, aby
mohli po zacvičení najít zaměstnání. V kavárně vás tak mohou obsloužit lidé s duševní nebo tělesnou
poruchou, ale i maminky ve složité
životní situaci. 

Podpořit kavárnu 

Náhle a nečekaně nás dne 4. června 2020 ve věku
nedožitých 69 let opustila paní MILADA VERNEROVÁ.
Deset let stála v čele Farní charity Praha-Modřany,
kde bez nároku na odměnu rozvíjela aktivity na podporu
lidem v tíživé životní situaci včetně charitního šatníku a přímé
pomoci. Věnovala se aktivizační činnosti dětí a mládeže
ze sociálně slabých rodin. Každoročně organizovala
Tříkrálovou sbírku ve farnosti. Děkujeme. Vzpomínáme. R.I.P.
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Indie ruší karanténu,
aby zabránila humanitární krizi
Indie má čtvrtý nejvyšší počet
případů nákazy koronavirem na
světě. Počet nakažených osob
přesáhl 330 tisíc. Denně narůstá
téměř o 10 tisíc. Přesto se vládou
nařízené omezení kontaktů mezi lidmi začalo od 1. června rozvolňovat.
Indie neměla na vybranou. Karanténa by zapříčinila humanitární krizi obrovských rozměrů. Stovky milionů Indů jsou závislí na námezdní
práci, nemají jiný zdroj příjmů. Bez
možnosti chodit do práce by jejich
rodiny hladověly, byť vláda a hu-

manitární organizace rozdávají nejchudším základní potraviny.
Situace je závažná. Některé nemocnice odmítají pacienty. Veřejné prostory se přeměňují v provizorní špitály. Média reportovala
o bombajském stadionu, výstavišti
a planetáriu, které dnes slouží pacientům s covid-19.
Necelý rok poté, co „naše“ indické
rodiny zasáhly ničivé povodně, přišla
další rána. Spolu s našimi indickými
partnery pokračujeme v distribuci
pomoci těm nejchudším. Děkujeme z celého srdce dárcům, kteří tuto
pomoc svými dary umožňují. 

Sledujte aktuální dění
v Indii, Ugandě, Zambii,
Konžské demokratické
republice i v Bělorusku
na stránce:
praha.charita.cz/zahranici
 Žádné z dětí z programu
Adopce na dálku® není infikováno a pevně věříme, že tomu
tak bude i do budoucna.
Mezinárodní poštovní styk byl
již obnoven, poštu lze odesílat
do všech destinací.
 Kvůli pandemii koronaviru
se letos neuskuteční tradiční
ozdravný pobyt běloruských
dětí v České republice.

Karanténa v Ugandě odřízla
chudé od zdrojů obživy.
Pomohli jsme 400 rodinám
v regionu Buikwe

V Indii pokračujeme v distribuci potravinových balíčků.
Rodiny jsou za pomoc nesmírně vděčné.
Přestože Uganda patří k zemím, kde celkové počty nakažených koronavirem zatím nejsou vysoké,
vládou nařízená karanténa zkomplikovala místním
lidem přístup k běžnému výdělku. Omezení volného pohybu a cestování zasáhlo množství malých
řemesel a firem. Proto jsme už v polovině května
začali s distribucí základních potravin rodinám dětí
z programu Adopce na dálku, který v Ugandě funguje už téměř dvacet let. Mouku, rýži, fazole, sůl, cukr a dezinfekci dostalo v první fázi 270 rodin z programu.
Kromě toho se našim pracovníkům podařilo na
místě vytipovat dalších 130 rodin mimo program,
které se kvůli restrikcím spojeným s pandemií covid-19 ocitly v kritické životní situaci. Šlo především
o seniory, nemocné, samoživitelky a osiřelé děti.
Čtěte celý článek 

Zambijským dětem z programu Adopce na dálku® a jejich rodinám jsme rozdali 2 120 roušek. Ušili je naši krejčí,
kteří dětem šijí i školní uniformy.
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Rodiny v Bělorusku získaly materiální pomoc
Na začátku června bylo v Bělorusku, v zemi s velikostí populace
srovnatelnou s Českou republikou,
potvrzeno přes 45 tisíc případů nakažení koronavirem. Denně přibývá 800 nových případů.
Koronavirus se šíří ve Vitebsku
a okolí, kde čeští dárci podporují děti ze sociálně slabých rodin
v programu Adopce na dálku®.
Na pomoc nejchudším rodinám

jsme poslali 600 tisíc korun. Sociální
pracovníci navštívili rodiny „adoptovaných“ dětí a předali potravinovou pomoc a ochranné pomůcky
– roušky, rukavice a desinfekce.
Pomoc obdržely všechny rodiny
zapojené do programu Adopce na
dálku®, tedy 364 rodin v regionech
Vitebsk, Glubokoe, Lyntupy, Pastavy a Braslav.
Čtěte více 

Ivar z Běloruska si plní své sny

2010

2020

Ivar vyrůstal v běloruském Grodně v sociálně slabé rodině. Matka
vychovávala sama čtyři děti, ale

po operaci páteře musela opustit
práci. Nebylo dost peněz ani na
školní uniformu, takže vrstevníci se
chlapci posmívali.
Situace se změnila, když v roce
2010 Ivara a jeho rodinu začala
podporovat paní Lenka z Ostravy.
Po roce pak poprvé přijel na prázdniny do Čech. Od té doby Ivar a jeho mladší sestra Jolanta nejednou
navštívili svou dárkyni.

Činnost programu Adopce na
dálku® se pro chlapce stala příkladem. Přihlásil se k dobrovolnické
službě v Charitě Grodno a sám se
účastní různých dobročinných akcí. V dětství se chtěl stát programátorem, toužil po práci s počítači.
Teď pracuje v prodejně s výpočetní
technikou, navštěvuje rekvalifikační kurzy a postupně směřuje ke
svému snu. 


„Adoptovaná“ Grace z Ugandy učí předškoláky
svým vlastním příkladem
Grace z Ugandy vyrůstala u prarodičů. Rodiče neměli pro početnou
rodinu dost jídla, a tak několik dětí
vychovávali příbuzní. Jako mnoho
jejích vrstevníků z vesnice by Grace
nechodila do školy. Pravděpodobně by se brzy vdala, porodila hodně dětí, ale neměla by je čím nakrmit. Kruh chudoby by pokračoval
dál a dál.
Grace ale dostala v životě velkou
šanci. Byla vybrána do programu
Adopce na dálku®. Mohla vystudovat nejen základní a střední školu,
ale získala i kvalifikaci v oboru učitelství pro mateřské školy. Po celou

dobu její studijní dráhy ji finančně
podporovala dárkyně paní Hana.
Povzbuzovala ji nejen svou podpo-

rou, ale i prostřednictvím dopisů,
které si vyměňovaly.
Po absolvování školy se Grace
ucházela o místo v Základní škole
sv. Jana Nepomuckého, kterou ve
vesničce Kitule založila Arcidiecézní charita Praha. Uspěla!
Grace se nyní věnuje dětem
z chudých rodin. Mnohé z nich
chodí do školky jen díky českým
dárcům. Ráda s nimi sdílí svou životní zkušenost. Předškoláky připravuje na školní docházku a motivuje je k tomu, aby příležitost,
kterou v životě dostali, plně využili. 


Sledujte nás také na sociálních sítích:
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