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děkujeme 
za pomoc

V  době, kdy se celý svět potýká 
s  další vlnou pandemie covid-19 
a  velkým testem prochází i  české 
zdravotnictví, dochází v  destina-

cích, kde působí program Adopce 
na dálku®, k  dalším komplikacím. 
Monzunové deště a záplavy v Indii,  
vyhrocená politická situace v  Bě-
lorusku, uprchlická vlna v  Ugan-
dě,  nárůst počtu HIV pozitivních 
v  Zambii  či epidemie spalniček 
v Kongu. Naše Centrum zahraniční 
spolupráce plní svou misi a průběž-
ně modifikuje pomoc z  rozvojové 
na humanitární. Kromě školní do-
cházky řešíme potravinové balíčky, 
plicní ventilátory, protipovodňové 
zábrany. 

Nic z  toho bychom ale nedoká-
zali bez podpory vás, tisíců štědrých 
dárců, kterým osud lidí v rozvojových 
zemích není lhostejný. Vaší pomoci 
si nesmírně vážíme, slova podpory 
jsou pro nás povzbuzením, zvláště 
v této nejisté době, kdy řada z vás již 
může pociťovat ekonomický dopad 
opatření souvisejících s potlačením 
pandemie.
Přeji vám hodně zdraví a mnoho sil,

David Flak
ředitel Centra zahraniční 

spolupráce

KrátceKrátceAzylový dům sv. terezie 
hlásí nárůst lidí bez domova

Noclehárna a  Azylový dům sv. 
Terezie, které Arcidiecézní cha-
rita Praha provozuje v pražském 
Karlíně, praskají ve švech. V dů-
sledku opatření proti koronavi-
ru vyhledávají pomoc i lidé, kteří 
si nikdy nemysleli, že by se jich 
bezdomovectví mohlo někdy 
týkat. Na ulici se ocitli poprvé 
v životě.

Podle sociálního pracovníka Pro-
kopa Jančy z Azylového domu sv. 
Terezie je mezi lidmi bez domova 
přicházejícími do Charity zhruba 
10 % těch, kteří zažívají bezdomo-
vectví poprvé. „Řada z nich ztratila 
práci a spolu s ní i služební byt. Bez-
domovectví je pro ně nová, nepříjem-
ná zkušenost. Tito lidé aktivně spolu-
pracují na řešení své situace. Obvykle 
si během několika týdnů najdou prá-
ci. V  praxi se ukazuje, že čím kratší 
dobu člověk stráví bez domova, tím 
je větší pravděpodobnost, že se mu 
podaří vrátit zpět do normálního  
života.“ 

Pavel ztratil ze dne na den všech-
ny zakázky. Dodával zboží do re-
staurací a hotelů. V Azylovém do-
mě pobýval necelý měsíc. „Jsem 
rád, že jsem nemusel přespávat ně-
kde venku na lavičce. Jak bych pak 
mohl chodit na pracovní pohovory,“ 
říká pan Pavel, kterému se již poda-
řilo najít novou práci.

Čtěte celý článek 

 12 notebooků pro domácí 
výuku dětí ze sociálně slabých 
rodin nám mohou pomoci získat 
ti, kteří se zapojí do akce Pomáhej 
pohybem Nadace ČEZ. Více… 

 Novou korespondenční adre- 
su používá Arcidiecézní charita 
Praha od 1. listopadu v souvislosti 
s plánovanou rekonstrukcí cha- 
ritního sídla v Londýnské 44. No- 
vá adresa je: P. O. Box 35, 120 00 
Praha 2.  Dva šicí stroje pro 
aktivizační program pro seniory 
získala Charita Vlašim díky zákaz-
níkům obchodů Tesco, kteří hla-
sovali v programu Vy rozhoduje-
te, my pomáháme. Více...

PotrAviny 
pro potřebné

Aktuálně potřebujeme nakoupit potraviny 
pro lidi, kteří kvůli vládním omezením 

ztratili zdroj příjmu. Pokud můžete, 
přispějte prosím darem na číslo účtu 

749986/5500
variabilní symbol 41 

(Středisko přímé a humanitární pomoci)

https://praha.charita.cz/azylovy-dum-sv-terezie-hlasi-narust-lidi-bez-domova/
https://pomahejpohybem.cz/
https://vlasim.charita.cz/clanky/overlockove-sici-stroje-za-vase-zetonky-z-tesca/
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nová strAtegie v boji Proti covid-19: 
charitní domovy vybaveny testovacími přístroji
Arcidiecézní charita Praha vy-
bavila všechny své domovy tes-
tovacími přístroji na covid-19. 
Rychlé odhalení nákazy spolu 
s  dalšími opatřeními pomůžou 
zastavit šíření viru ve zranitelné 
skupině osob.

„Strategie usilující o nulový výskyt viru 
již není za současné situace uskuteč-
nitelná. Museli jsme přijmout nový 
přístup,“ říká Jaroslav Němec, ředitel 
Arcidiecézní charity Praha, která ve 
svých 18 sociálních službách ročně 
pomůže více než 12 tisícům osob.

Páteří nové strategie je včasné 
testování přímo v  charitních do-
movech.  „Koronavirus se vyznačuje 
vysokou nakažlivostí. Proto je nutné, 
abychom se o  nákaze dozvěděli co 
nejdříve,“ vysvětluje Jaroslav Němec.

Arcidiecézní charita Praha proto 
pořídila pro své domovy testova-
cí přístroje a  testovací sady, které 
zjišťují přítomnost viru v  těle po-

mocí výtěru z  nosohltanu. Jedná 
se o dva typy antigenních certifiko-
vaných analyzátorů z  Jižní Koreje, 

Pražská Charita pořídila testovací přístroje, díky nimž zjistí přítomnost viru 
u klientů či zaměstnanců do půl hodiny.

které Charita zakoupila od českých 
dodavatelů. 

Čtěte celý článek 

28. října vyšlo speciální vydání Bul-
letinu, které shrnuje pět let progra-
mu Přesídlení krajanů. Do země 
svých předků se vrátilo už více než 
1 600 krajanů, většina z nich z Ukra-
jiny, několik desítek z Venezuely. „Ti-
to lidé mají vřelý vztah k naší zemi 
a kultuře. Jsou to většinou lidé v pro-
duktivním věku, kteří jsou připraveni 
zde pracovat a mají velkou motiva-
ci se plně integrovat,“  říká Světlana 
Porsche ze Střediska Migrace 
Arcidiecézní charity Praha, která 
krajanům pomáhá při přesídlení 
a začlenění se do společnosti.

Přečíst Bulletin 

děkuji za vaši službu 
v první linii

Generální vikář Mons. Jan Balík 
poděkoval charitním pracovní-
kům za jejich službu.

Milé kolegyně, milí kolegové z Charit,
obracím se na vás v této složité do-

bě, protože cítím upřímnou touhu 
vám nyní zvlášť poděkovat za vaši 
službu, která je již po mnoho měsíců 
opravdu mimořádná a náročná. Těší 
mě však, s jakou vytrvalostí a pocti-
vostí ke své práci přistupujete.

Uvědomuji si, že stojíte v první linii 
boje s virem, a především s jeho dů-
sledky. Když jsem se s vámi některými 
v  posledních měsících potkal, viděl 
jsem, že už první polovina letošního 
roku vás stála hodně energie a  sil. 
Nyní jsme v obdobné situaci a vy se 
opět nasazujete ve službě druhým 
lidem, nemocným, seniorům, rodi-
nám. A jak víme, potřebných lidí při- 
bývá.

Čtěte celý článek 

sPeciální vydání 
bulletinu 

https://praha.charita.cz/nova-strategie-v-boji-proti-covid-19-charitni-domovy-vybaveny-testovacimi-pristroji/
https://praha.charita.cz/wp-content/uploads/2020/10/003/specialni-vydani-bulletinu-arcidiecezni-charity-praha-k-5-letum-programu-presidleni-krajanu.pdf
https://praha.charita.cz/generalni-vikar-jan-balik-dekuji-za-vasi-sluzbu-v-prvni-linii/
https://praha.charita.cz/wp-content/uploads/2020/10/003/specialni-vydani-bulletinu-arcidiecezni-charity-praha-k-5-letum-programu-presidleni-krajanu.pdf
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rok Po ničivé Povodni. 
vdova ranjitha a její tři děti 

mají nový domov

Karishma studuje druhý ročník ba-
kalářského studia forenzních věd na 
univerzitě v indickém Bangalore. Vy-
růstala jako většina jejích vrstevníků 
v rodině, kde peněz nebylo nazbyt – 

tatínek pracuje jako dispečer kamio-
nů a maminka se stará o domácnost. 

Nikdy by se nedostala ve studiu 
tak daleko, kdyby její vzdělání ne-
platil dárce z Česka. Své šance si ve-
lice váží: „Takové štěstí, jaké potkalo 
mě, nemá v naší zemi jen tak někdo. 
Jdu si za svým snem a věřím, že díky 
dobrotě mého sponzora dosáhnu 
svého cíle a stanu se soudní lékařkou.“

Kvůli pandemii koronaviru jsou 
školy v Indii již od března uzavřeny. 
Proto nyní Karishma studuje online 
doma u svých rodičů. Jako většina 
starších studentů se ale těší na ná-
vrat do akademického prostředí, 
což by se v průběhu listopadu již 
mohlo uskutečnit.  

kavi PodPoruje 
rodiče

Adopce na dálku® pomáhá nejen 
jednotlivcům, ale celým rodinám. 
Indická dívka Kavi získala díky čes-
kému dárci vysokoškolský diplom 
v oboru IT. Pracuje pro místní vlá-
du a má na indické poměry pěkný 
plat 8 500 rupií. Díky tomu může 
finančně podporovat i své rodiče, 
kteří kvůli koronavirovým opatře-
ním ztratili práci.  

budoucí 
soudní lékAřkA

joelova výjimečná kvAlifikAce

Vdova Ranjitha žije se svými 
třemi dětmi ve vesničce Mu-
dugoppa poblíž města Shi-
moga. Rodina měla malý hli-
něný domek, na který během 
silné bouřky a větru spadl v noci  
z  9. na 10. srpna 2019 strom. 
Dům byl kompletně zničen, na-
štěstí nikdo z  obyvatel nebyl 
zraněn. Rodina našla dočasné 
přístřeší v  malém jednolůžko-
vém pokoji u sousedů.

Otec Roshan Pinto z partnerské or-
ganizace Charity v Shimoze navštívil 
místo zkázy a poskytl rodině okam- 

žitou pomoc – potraviny, oblečení 
a hygienické prostředky. Další pomoc 
věnovali čeští dárci, kteří na podporu 
obětí srpnových záplav v Indii zaslali 
více než čtvrt milionu korun. Vedle 
okamžité humanitární pomoci smě-
řovala část prostředků i  na obnovu 
obydlí dvou chudých rodin – jednou 
z nich byla i rodina paní Ranjithy.

Nový domov  
i šaNce Na vzděláNí
Dům byl slavnostně zkolaudován 
a předán rodině dne 17. září 2020. 
„Děkuji vám za vaši štědrost,“ vzkázala 
dojatá matka vzdáleným dárcům. 
Dcera Prathiksha byla navíc zapsa-
ná do programu Adopce na dálku® 
a od února má svého „adoptivního 
rodiče“, paní Veroniku z Klatov. Pro 
indickou maminku je pomoc se 
vzděláním dítěte obrovským po-
vzbuzením a nadějí do budoucna. 
Nechť radost, kterou prožívá, zasáh-
ne srdce všech dárců z Česka.  

Joel z  Ugandy vystudoval dvě 
vysoké školy – pedagogiku a dí-
ky vládnímu stipendiu i strojíren-
ství. Lákala ho vojenská unifor-
ma. Po vysoké prošel vojenskou 
akademií a dnes učí na armádní 
škole matematiku a  fyziku. Ob-
divujeme jeho cílevědomost. 
A děkujeme dárcům za podporu. 
Spojením obojího se podařilo, 
že chlapec, který by vychodil jen 
pár tříd základní školy, má nyní 
naprosto výjimečnou kvalifikaci, 
která mu zajistí dobrou práci.  

10. srpna 2019 17. září 2020
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Často se nás v  poslední do-
bě ptáte, jak je v  jednotlivých 
destinacích, kde působí pro-
gram Adopce na dálku®, ře-
šeno vzdělání dětí, když jsou 
školy téměř všude už několik 
měsíců uzavřeny. Odpovídá  
Kamila Gelbičová z  Centra za-
hraniční spolupráce.

Byť jsou školy v  Indii od března 
zavřené, fungují dál a  výuku or-
ganizují na dálku nebo pod širým 
nebem. V soukromých školách se 
děti nejčastěji učí pomocí mo-
bilního telefonu nebo počíta-
če (aplikace jako Zoom, Google 
Classroom, Teams, WhatsApp aj.), 
zatímco ve státních školách pře-
važuje samostudium pomocí stu-
dijních materiálů a od srpna pak 
státní výukový program „Vidyaga-
ma“ (výuka menších skupin dětí 
pod širým nebem za podmínek 
dodržování odstupu). Vláda ne-
spěchá se znovuotevřením škol, 
výjimku tvoří školy vysoké, které 
se zřejmě otevřou v polovině listo- 
padu.

I v Ugandě mělo vyučování po-
kračovat na dálku pomocí rozhlasu 
a online hodin. Každý žák měl ob-
držet studijní materiály pro domácí 
studium. Bohužel jen zlomku dětí, 
a to převážně z městských oblastí, 
byly materiály ministerstvem škol-
ství skutečně dodány. Proto jsme 
„adoptovaným dětem“ zajistili vý-
ukové sešity pro druhý a třetí tri-
mestr (končí začátkem prosince).  
1 450 školáků dostalo cvičebnice 
za více než 585 000 Kč. Naši sociál-
ní pracovníci žáky ve studiu vedou, 
opravují vypracované úkoly a mo-
tivují je k další práci. V polovině říj-
na se ugandské školy otevřely pro 
studenty posledních ročníků, aby 
se mohli připravovat na závěrečné 
zkoušky.   

Podobná situace je i  v  Zambii, 
kde byla zavedena online výuka, 
a  díky sociálním mediím studen-
ti zasílali učitelům vypracované 
úkoly nebo studovali pod širým 
nebem v  malých skupinkách. Za-
čátkem června se do školních la-
vic vrátili žáci 7. a 9. tříd a studenti 
posledních ročníků kvůli přípravě 
na státní závěrečné zkoušky. Učí se 
v dělených třídách nebo na směny, 
učitelé i žáci nosí ochranné roušky. 
Třetí školní trimestr začal 14. září 

a  do škol se postupně vrátili stu-
denti všech zbývajících ročníků. 

Bělorusko bylo jednou ze ze-
mí, která v  souvislosti s  pandemií 
covid-19 nepřijala žádná plošná 
preventivní opatření. Děti po pro-
dloužených jarních prázdninách 
absolvovaly ve školách zkrácené 
čtvrté čtvrtletí (20. dubna – 30. 
května). Do školy docházelo cca 
40 % dětí, ostatní na žádost rodičů 
studovali distančně. Začátek nové-
ho školního roku proběhl dle plánu 
1. září, a to ve standardním režimu 
bez možnosti dálkového či indivi-
duálního studia.  

Na indickém venkově probíhá výuka pod širým nebem.

„Adoptované děti“ v  Ugandě se učí 
doma díky studijním materiálům od 
Charity. 

Za zpřísněných hygienických opat-
ření se v polovině září otevřely školy 
v Zambii.

jak studují „adoptované děti“ 
během kArAnténních oPAtření

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

