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Radost
z obyčejných věcí

„Zítra budou k obědu buchty!“ Ta
informace, sdělená mi klientem,
mne zaujala nikoliv obsahem, ale

formou. Ta čirá radost v jeho očích,
radost čisté duše, byla přímo nakažlivá. A já si uvědomil, jak jsem
ochuzen. Jak sám sebe ochuzuji.
Buchty mám totiž rád – a to moc.
Jen se z nich prostě už neumím radovat tak jako on. V Domově svaté
Rodiny máme sedmdesát klientů
s mentálním postižením a o podobné situace není nouze. A jsou
to právě tyto situace, které mně
a mým kolegům dodávají ener-

Voda nad zlato.

Vrtáme další studny v Africe

Pitná voda je pro ně vzácností.
Africké ženy a děti pro ni putují pěšky v průměru 6 kilometrů.
V Ugandě, kde působí zahraniční
mise Arcidiecézní charity Praha,
nemá polovina populace přístup
k nezávadné vodě – to je více než
21 milionů lidí, kteří jsou ohroženi
chorobami přenášenými vodou.
Chronický nedostatek čisté pitné
vody je zodpovědný za řadu nemocí nejen u malých dětí. Přitom řešení

existuje. Na mnoha místech Ugandy je naštěstí dostatek podzemní
vody, která umožňuje vrty studní.
Arcidiecézní charita Praha jich letos plánuje vyvrtat patnáct. „Zdraví
dětí i dospělých již nebude ohroženo nemocemi, děti nezameškají ze
zdravotních důvodů školní docházku, rodiny budou moci zavlažovat
svá políčka,“ vypočítává přínos nových studní David Flak z Centra zahraniční spolupráce.
Čtěte celý článek 
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gii v nelehké době, která se snad
již chýlí ke konci. A tak v záplavě
výkazů o očkování, testování i aktuálních karanténách, v záplavě
všedních starostí se snažme radovat z obyčejných věcí. A pokud
jsme tuto schopnost ztratili, učme
se nalézt ji znovu od postižených.
Mohou nám mnoho dát!
Pavel Kopka,
ředitel Domova svaté Rodiny

Krátce
Nová píseň Naděje se
vrátí Davida Deyla pomůže
rodinám zasaženým pandemií. Více...
Správní
rada Nadace Agel rozhodla o pokračování podpory
Azylovému domu Gloria.
Nadace je od roku 2016 patronem domu a každoročně
podporuje jeho chod a pomáhá i jednotlivým rodinám, které se ocitají v nouzi.
Charita Neratovice děkuje společnosti Kompakt
spol. s r.o. za nový automobil pro pečovatelskou službu.
Příloha Katolického týdeníku 20/2021 se
věnuje plánované rekonstrukci charitního Domova svatého Václava. Více...
Štafetová pouť na připomenutí vzniku svátku Corpus Domini se uskuteční od
22. května. Více... Přijmeme všeobecnou zdravotní
sestru, součástí pracovní nabídky je možnost ubytování
v Praze. Více...

Potřebujeme pomoci s rekonstrukcí domova
pro kněze ve Staré Boleslavi

O kněžský domov pro seniory
– Domov sv. Václava ve Staré
Boleslavi – se od loňského roku
stará Arcidiecézní charita Praha. Nejen plány na zevrubnou
rekonstrukci představuje její
ředitel JAROSLAV NĚMEC.
O koho domov pečuje?
O kněze a další lidi, kteří sloužili
církvi a kteří ve stáří potřebují každodenní péči. Bohužel se stává, že
nemají nikoho, kdo by se o ně postaral, nebo jejich blízcí nemají sílu
a možnost jim pomáhat.
Jako v každém domově pro seniory tu obyvatelé mají veškerou péči – od bydlení, jídla, zdravotního
ošetření až po aktivizační programy. Domov sv. Václava je zároveň
domem modlitby a živé víry.

Arcidiecézní charita Praha
převzala Domov na začátku loňského roku. Plánujete změny?
Co se týče samotné služby, průběžně přistupujeme k drobným
změnám, které vedou k vylepšení
poskytované péče směrem k většímu komfortu pro seniory. Vycházíme z odbornosti našich pracovníků a z vlastních letitých zkušeností
z obdobných domovů pro seniory.

Největší změnou však bude velká
vnitřní přestavba domu. Rekonstrukce, byť bude náročná a nákladná, je naprosto nevyhnutelná.
Dům byl postaven v 1. polovině
18. století jako proboštství, na domov pro seniory byl přestaven
v 50. letech 19. století. Od té doby
se standardy bydlení zásadně proměnily.
Čtěte celý rozhovor 

Poradna pro lidi v nouzi eviduje nárůst klientů
„Jsem bez peněz a bez domova.
Nemám nikoho, na koho bych
se obrátila. Vy jste má jediná
a poslední naděje,“ těmito slovy
začínal e-mail 27leté Michaely,
adresovaný Arcidiecézní charitě
Praha.
Ještě týž den byla Michaela pozvána do Poradny pro lidi v tísni v Praze-Karlíně. Tady se zoufalé ženy
ujali zkušení a empatičtí sociální
pracovníci. Poskytli jí potravinovou a hygienickou pomoc a také
oblečení. Jelikož po nedávném
úrazu chodila Michaela o berlích
a neměla kde hlavu složit, ubytovali ji v Azylovém domě sv. Terezie.
„Mockrát děkuji za vaši odezvu. Nedokážu popsat, jak moc mě to udě-

Loni se na ni obrátilo celkem 1037
lidí v nouzi. Od letošního května
zaznamenává nárůst kvůli pandemii covid-19. Lidé přišli o práci,
nemají na nájem, zadlužují se a potřebují se zorientovat v nastalé
situaci.
Poradnu nejčastěji vyhledávají
předlužení lidé, lidé bez přístřeší,
lidé propuštění z vězení a obecně
lidé v krizové situaci. 
lalo šťastnou,“ reagovala na pomoc
Michaela a my jí přejeme už jen vše
dobré.
Poradenství
tisíci lidem v nouzi
To je jen jeden příklad za všechny,
kterým Poradna zdarma pomohla.
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Potřebujete pomoci?
Obraťte se na nás:
poradna@praha.charita.cz
222 313 739, 737 280 635
(po–pá: 10–16 hod)

Indii zasáhla druhá vlna pandemie. Chystáme
pomoc „adoptovaným“ dětem a rodinám
Druhá vlna pandemie koronaviru má v Indii katastrofální
následky zejména ve velkých
městech, kde se nákaza novou
mutací nekontrolovatelně šíří.
Rychlý nárůst případů v Karnatace,
kde působí náš projekt Adopce na
dálku®, je také velmi alarmující. Karnataka totiž patří k deseti nejhůře
postiženým svazovým státům.
V partnerské nemocnici sv. Ignáce
v Honavaru, kam v loňském roce
putovaly finance od českých dárců
na nákup tří plicních ventilátorů, se potýkají rovněž s téměř nezvládnutelným počtem pacientů.
Koronavirové oddělení rozšířené
na 25 lůžek je plně obsazeno pacienty a lékaři bojují o život každého

z nich. Bohužel, většina se do nemocnice dostane ve stavu, který se
často již nedá zvrátit. „Jsme vyčerpaní, fyzicky i psychicky,“ říká Sr. Dr.
Rita Dsouza, primářka covidového

oddělení. „Bohužel jsme limitovaní
našimi možnostmi. Potřebovali bychom další kapacity, stávající možnosti katastroficky nestačí.“
Čtěte celý článek 

Zůstaň doma
„Zůstaň doma, zůstaň
v bezpečí,“ nabádají obrázky
indických „adoptovaných
dětí“, které se zapojily
do osvěty proti šíření
koronaviru. Nejzajímavější
malby budou oceněny.

Vzděláváme zdravotníky v Indii
Indie se dlouhodobě potýká
s nedostatkem zdravotnického
personálu. Ve vesnických oblastech, kde působí rozvojové programy pražské Charity, je přitom
vysoké procento mladých lidí,
kteří dokončí pouze základní
školu a zůstávají doma, pomáhají v domácnosti rodičům či
pracují v zemědělství.
Charita proto vytipovala 43 dívek
ve věku 16-25 let, jimž poskytla
kvalifikovaný jednoletý či dvoule-

tý zdravotnický výcvik. Partnerem
projektu je sestra Maria Goretti: „Zaměření na venkovské dívky, které kvůli
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ekonomickým omezením nemohou
studovat, je v našich podmínkách nezbytné. Nabyté vědomosti a dovednosti budují tolik potřebné sebevědomí dívek. Vzdělání, kromě možnosti
získat zaměstnání a stálý příjem, posílí také jejich životní perspektivu a dá
jim potřebný status ve společnosti“.
Dívky našly uplatnění v nemocnicích, domovech pro seniory či
laboratořích. V podpoře vzdělávání vesnické mládeže plánuje Arcidiecézní charita Praha za pomoci
dárců pokračovat. 

Herečka Zuzana Bydžovská
plní sny chudým dětem
Řidič, kněz, učitelka, policista
nebo hudebník. I taková jsou vysněná povolání dívek a chlapců
z africké Ugandy. V zemi, která
se potýká s extrémní chudobou,
by ovšem jejich přání pravděpodobně zůstala nevyslyšena. Nebýt pomoci Arcidiecézní charity
Praha.
Před dvaceti lety založila v Ugandě
program Adopce na dálku®. Od té
doby pomohl více než devíti tisícům dětí. Mezi prvními, kdo se do
programu zapojil, byla známá česká herečka Zuzana Bydžovská. „Její“
chlapec Livingstone už dostudoval
a „její“ holčička Ester má ještě
studijní léta před sebou. „Ta pomoc
není jen o dítěti, ale je to pomoc celé

Do školních
lavic usednou
děti
se zdravotním
postižením
V rozvojových zemích má
jen každé 20. dítě se zdravotním postižením šanci chodit
do školy. Protože má každé
dítě právo na vzdělání, chce
Arcidiecézní charita Praha
poskytnout tuto příležitost
i znevýhodněným dětem,
v první fázi neslyšícím
dívkám a chlapcům žijícím
v odlehlých ugandských
vesnicích. Dárci budou moci
tyto děti podpořit v programu Adopce na dálku®. 

jeho rodině. Vím, že to má smysl,“ říká
skromně Bydžovská.
Z peněz dárců, jako je Zuzana Bydžovská, financuje pražská Charita
nejenom školní docházku, ale i mimoškolní aktivity a pravidelnou zdravotní péči. Na adopci je nyní v Ugandě připraveno 150 dětí. Zda se i jim
splní jejich sny, záleží na dárcích.
Dobročinní Češi založili v Ugandě
prostřednictvím Charity dvě základní
školy a jedno odborné učiliště. Spolu
s programem Adopce na dálku tím
dítěti umožňují vzdělávat se v jeho
přirozeném kulturním prostředí.
Arcidiecézní charita Praha nabízí
Ugandě komplexní pomoc. Kromě
vzdělání proto vybudovala nemocnici, kde ročně ošetří více než dvacet tisíc pacientů. 

Domov v Kryčevě zvládá covid-19,
nové vybavení si ale dovolit nemůže

Nervozita a strach. Onemocním?
Kdy uvidím své blízké? Uvidím
je ještě někdy? Otázky, které
si v posledních měsících kladli
obyvatelé Domova pro seniory
a lidi s postižením v běloruském
Kryčevě. Sociální izolace a přísná hygienická opatření se ale
vyplatila: Za dobu trvání pandemie se objevily pouze dva případy nákazy s lehkým průběhem.

Prostředí, ve kterém senioři žijí, je
velmi skromné. Arcidiecézní charita Praha chce proto pomáhat zlepšovat jeho vybavení, podporovat
aktivizační činnosti a financovat
nákup hygienických prostředků, kterých se Domovu nedostává.
„Domov v Kryčevě nutně potřebuje další hydraulická polohovací
lůžka, kterým má zatím jen sedm.
Práci pečovatelů by usnadnila vana
se zvedákem a další pomůcky. Seniorům a personálu se v tuto chvíli nedostává roušek, dezinfekce a jednorázových oděvů,“ upřesňuje ředitel
Centra zahraniční spolupráce David Flak, „budeme vděčni za jakýkoli
dar, abychom mohli Domovu v Kryčevě pomoci.“
Čtěte celý článek 

Sledujte nás také na sociálních sítích:
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