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Slaví narozeniny

Slavíte rádi? Jsou pro vás osla-
vy narozenin – vašich či někoho 
z  blízkých – důležitou událostí?  
Dřív jsem jejich význam tolik ne-

vnímala, ale postupem času se na 
oslavy víc a víc těším. Jsou příleži-
tostí zastavit se v  každodenním 
shonu. Udělat si čas a popovídat, 
co kdo v životě prožívá. Zavzpomí-
nat. Bilancovat. A  hlavně vyjádřit 
oslavenci, že je pro nás důležitý, že 
si ho vážíme a že ho máme rádi.

Stejný význam mají oslavy u nás 
v Charitě. Oslavili jsme 30 let Domo-
va sv. Rodiny, 30 let Charity Nerato-
vice, 20 let naší mise v Ugandě a ta-

ké 5 let patronátu NADACE AGEL 
nad Azylovým domem Gloria. 

Všem oslavencům, pracovníkům 
i dárcům zmíněných služeb a pro-
jektů blahopřejeme a děkujeme za 
jejich vytrvalou práci. Děkujeme 
vám, že tu jste pro ty, kteří vaši po-
moc potřebují!

S přáním všeho dobrého,
Jarmila Lomozová

zástupkyně ředitele 
pro public relations

KrátceKrátcecharita Vlašim oteVřelA 
nové komunitní centrum

Charita Vlašim, která je v regionu 
přední profesionální organizací, 
která pomáhá seniorům, ne-
mocným i  lidem v nouzi, oslaví 
příští rok 30. výročí svého za-
ložení. Dosud neměla vlastní 
zázemí. Prostory pro své služby 
si pronajímala na několika růz-
ných místech po celém městě.

To už je ale minulost! Od letošního 
září je totiž vše pod jednou stře-
chou. Sociální služby a  další pro-
jekty na pomoc potřebným lidem 
se tak stávají přehlednějšími a do-

stupnějšími pro ty, kteří se na ně 
obracejí. Nový objekt navíc Charitě 
umožní její pomoc rozšířit. Už prv-
ní drobná vlaštovka – centrum je 
vybaveno bezbariérovou sprchou, 
kterou budou moci využívat lidé 
ohrožení sociálním vyloučením. 

Nové zázemí pro charitní služby 
na Vlašimsku slavnostně požehnal 
generální vikář pražské arcidiecéze 
Mons. Jan Balík: „Vyprošuji Boží po-
žehnání pro všechny, kteří zde budou 
působit, i pro ty, kteří sem budou při-
cházet pro pomoc.“

Čtěte celý článek 
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  Centrum sociální pomoci 
pro lidi bez přístřeší v  praž-
ském Karlíně oslavilo svátek 
své patronky – sv. Terezie z Li-
sieux. Setkání s  občerstvením 
a  sportovní aktivitou se zú-
častnilo sedm desítek klientů.  

  NADACE AGEL převzala 
před pěti lety patronát nad 
Azylovým domem Gloria. Její 
pomoc nadále pokračuje. Dě-
kujeme!   Slavnostní udílení 
Ceny Charity Česká republika 
proběhne v  úterý 19. října od 
10 hodin v  katedrále sv. Víta 
v Praze.   Dominik kardinál 
Duka ocenil dlouholetou práci 
ředitelky Charity Vlašim Daniely 
Laloučkové šperkem sv. Lud-
mily, který vznikl k  letošnímu  
1100. výročí sv. Ludmily.

29. benefiční koncert  
ve Smetanově síni obecního domu

neděle 31. října 2021 od 19 hodin
bedřich Smetana: Má vlaSt

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
dirigent: Robert Kružík

www.praha.charita.cz/akce/koncert

https://praha.charita.cz/z-byvale-tovarny-je-zahrada-charita-vlasim-otevrela-nove-komunitni-centrum/
http://www.praha.charita.cz/akce/koncert
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Pandemie změ- 
nila život kaž- 
dému z  nás. 
Nejvíce však 
její důsledky 

pocítili ti nejzranitelnější. Mezi 
ně patří i rodiče – samoživitelé. 
Právě pro ně se vybíraly peníze 
v  průběhu mimořádného ad-
ventního koncertu, který Česká 
televize vysílala na konci roku 
2020. Vybralo se devět a půl mili-
onu korun, z toho jsme v pražské 
arcidiecézi rozdělili na pomoc  
906 937 Kč. 

Podpořili jsme jednak rodiny samo-
živitelů, jednak služby, které těmto 
lidem pomáhají: především azylo-
vé domy a  sociální aktivizaci pro 
rodiny s dětmi. 

Přímou finanční podporu získa-
lo během jara a  léta 49 samoži-
vitelů často na úhradu dlužného 
nájmu. „Nechceme žít v  luxusu,“ 
říká paní Soňa, která přišla kvůli 

pandemii o  zaměstnání. „Potře-
bovala jsem pomoc, aby se nám 
alespoň trochu ulevilo od každo-
denní obavy, že nebudeme mít na 
bydlení a  budeme muset opustit  
byt.“ 

Děkujeme všem dárcům, kteří 
svou štědrostí a  laskavostí po-
mohli lidem v nouzi. 

Obyvatelé Domova sv. Rodiny, 
jejich rodiče a  příbuzní, sou-
časní i  bývalí pracovníci, dárci 
a místní farníci. Početný zástup 
lidí, kteří se společně zasadili 
o bezpečný a  láskyplný domov 
pro lidi s mentálním postižením, 
se sešel při oslavě 30. narozenin 
Domova sv. Rodiny.

Slavnostní mši svatou sloužil kar-
dinál Dominik Duka. Vzpomněl na 
historické okolnosti vzniku Domo-

va na začátku 90. let: „Domov sv. 
Rodiny je plnohodnotným projevem 
lásky. Lásky, která se může zrodit jen 
ve svobodě – osobní i  společenské, 
politické i náboženské.“ 

Otec kardinál také ocenil pracov-
níky Domova: „Děkuji, že se o  Do-
mov staráte a udržujete ho v každo-
denním chodu. Vaše práce, to jsou 
každodenní akty hrdinství, které je 
neokázalé a z kterého vyrůstá to, co 
můžeme dnes obdivovat.“

Po mši svaté se hosté sešli na za-
hradní slavnosti, při níž nechyběla 
hudba a dobré jídlo. Na jeho pří-
pravě se podíleli sami obyvatelé 
Domova. „Dělali jsme ho s  láskou,“ 
prozradil s úsměvem pan Ondřej, 
který pomáhá v kuchyni pravidel-
ně. 

Zhlédněte videoreportáž 
z Domova sv. Rodiny 

Samoživitelkám Pomohli 
diVáci České televize

kytice 
pro seniory

Na první říjnový den připadá 
svátek Mezinárodního dne se-
niorů. Svátek často opomíjený 
a často zapomínaný, avšak o to 
důležitější, protože nám dává 
příležitost vyjádřit úctu a vděč-
nost našim blízkým v  senior-
ském věku. Obyvatelům Domo-
va pro seniory kardinála Berana 
jsme poblahopřáli kyticí, kterou 
se oslavenci rozhodli ozdobit 
kapli Panny Marie Lurdské v are-
álu Domova. 

oslavili jsme 30. výročí 
domoVA SVAté rodiny 
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zemřelé
Zveme vás na mši sv., která 
bude sloužena za naše blíz-
ké, kteří nás již opustili. V Ar-
cidiecézní charitě Praha je 
již tradicí slavit dušičkovou 
mši svatou také za zemřelé 
klienty Charity – za lidi chu-
dé a opuštěné, které Charita 
pochovala, protože neměli 
žádné příbuzné, i za ty, o kte-
ré v závěru jejich života Cha-
rita pečovala. 

Mše sv. bude sloužena 
v úterý 2. listopadu 

od 17 hodin 
v „charitním“ kostele 
Panny Marie Matky 
ustavičné pomoci 

a sv. Kajetána.  

https://praha.charita.cz/domov-svate-rodiny-30-let-pece-o-lidi-s-mentalnim-postizenim/
https://praha.charita.cz/domov-svate-rodiny-30-let-pece-o-lidi-s-mentalnim-postizenim/
https://praha.charita.cz/domov-svate-rodiny-30-let-pece-o-lidi-s-mentalnim-postizenim/


Uganda byla historicky první af-
rickou misí Arcidiecézní charity 
Praha. V roce 2001 zde začal po-
máhat program Adopce na dál-
ku®, který tehdy úspěšně fungoval 
v Indii. Za dvěma dekádami půso-
bení pražské Charity v  Ugandě 
se ohlédneme s  jejím ředitelem,  
JAROSLAVEM NĚMCEM.

  Jaké jsou výsledky dvacetile-
té pomoci Ugandě? Co se za tu 
dobu Arcidiecézní charitě Praha 
podařilo?
V Ugandě máme tři priority. První 
z nich je vzdělání. Dává šanci jed-

notlivcům z  chudých poměrů na 
lepší budoucnost, což se pak odráží 
v rozvoji celých komunit a celé spo-
lečnosti. Během dvaceti let jsme 
podpořili vzdělávání 9  640 dě- 

tí z těch nejchudších poměrů. Více 
než 7 000 z nich již školní docházku 
dokončilo a díky vzdělání si našlo 
zaměstnání. Ostatní ještě studují. 
Je to ohromující číslo. Představuji si 
třeba, jaké by to bylo, kdybychom 
chtěli všechny děti vzít na školní 
výlet autobusem. Kolona by by-
la dlouhá dva kilometry. Vzdělání 
jsme navíc zpřístupnili i mnoha do-
spělým. 

Další klíčovou oblastí je v  pod- 
mínkách subsaharské Afriky zdra-
votní péče. 

Čtěte celý rozhovor 

Paní Catherine má 5 dětí, ži-
je na vesnici poblíž města 
Mpanshya. Je jednou ze šes-
ti žen, které aktuálně splácejí 
půjčku na drobné podnikání. 
Tu poskytuje Arcidiecézní cha-
rita Praha na šest měsíců rodi-
čům dětí z  programu Adopce 
na dálku®.

Paní Catherine prodává na míst-
ním tržišti od roku 2012: „Ze začátku 
jsem prodávala obnošené oblečení. 
Později jsem se soustředila na prodej 
zeleniny a domácích koblih. Koblihy 
si kupovali kolemjdoucí, ale hlavně 

studenti z místní zdravotnické školy. 
Zájem rostl, z původních 5 kg mouky 
jsem potřebovala k  jejich výrobě až 
25 kg.”

Když propukla v  Zambii v  roce 
2020 pandemie covid-19, byla to 
rána pro většinu malých podnika-
telů a živnostníků. Tržiště byla ně-
kolikrát kvůli šíření infekce po dlou-
hou dobu zavřená, stejně tak školy. 
Drobní prodejci tak přišli o zákazní-
ky a možnost výdělku. Paní Catheri-
ne zkoušela najít alternativní řešení 
– prodávat přechodně u silnice. Její 
výdělky klesly skoro k nule. 

Čtěte celý článek 

PůjČkA pomohla obnovit podnikání 
paní cAtherine V zAmbii

Sociálně potřebným v  Bělorusku 
jsme poskytli další pomoc v  boji 
s pandemií covid-19. Do Vitebsku 
putovalo v  srpnu 6.000 Euro, do 
Grodna 2.000 Euro. Nejchudší ro-
diny, především v oblasti Braslavi, 
uvítaly příděl roušek a respirátorů, 
stejně tak pomoc ve formě potra-
vinových balíčků, jejichž obsahem 
byla rýže, pohanka, krupice, těsto-
viny, olej, konzervy a další trvanlivé 
potraviny. 

Pomoc nejchudším v bělorusku
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téměř deSet tiSíc dětí Ve škole. 
Slavíme 20 let pomoci v ugandě

https://praha.charita.cz/temer-deset-tisic-deti-ve-skole-slavime-20-let-pomoci-v-ugande/
https://praha.charita.cz/pujcka-pomohla-obnovit-podnikani-pani-catherine-v-zambii/


Jednu z našich indických holčiček, 
Melitu D‘Souza, „adoptovala“ 
před deseti lety Základní a mateř-
ská škola Hať u Hlučína. Nyní dív-
ka studuje již druhý ročník pře-
duniverzitního kurzu a  doufá, 
že v  příštím roce úspěšně složí 
přijímací zkoušky na bakalářské  
studium na obchodní škole. 

České děti vždy s napětím očeká-
vají nové zprávy z Indie a „svou Me-

litu“ zasypávají dopisy. Tentokrát 
jich odchází 33! A to včetně jedno-
ho v Braillově písmu od nevidomé 
dívenky. 

Děti je napsaly v  hodině ob-
čanské výchovy a  v  angličtině 
pak přeložily. Učitelé si pochva-
lovali, že reálné využití cizího ja-
zyka děti vtáhlo do výuky. A  co 
je hlavní, Melitě určitě všech-
ny dopisy udělají velkou – ra- 
dost! 
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Odborné učiliště sv. Karla Lwan-
gy ve vesnici Malongwe podpo-
rujeme od roku 2009. V  sedmi 
studijních oborech získávají dív-
ky a chlapci profesní vzdělání, 
které jim umožňuje získat dob-
ré zaměstnání či rozvíjet vlastní 
podnikání. Počet úspěšných ab-
solventů školy se již blíží hranici 
tři tisíců.

V  rámci zvyšování kvality výuky 
a  lepšího uplatnění absolventů 
plánujeme podpořit počítačovou 
gramotnost studentů. Ve škole 
zřídíme počítačovou učebnu. Ta 
umožní otevření nových oborů 
a  zároveň zvýší kvalitu výuky pro 
všechny studenty školy.

Čtěte celý článek 

odborné učiliště nemá počítače. 
brzy Se to změní

V poslední době neváhají podvodníci zneužít ani ochotu druhých pomáhat lidem v nouzi. 
Po manipulaci QR kódu na podporu obcí zasažených tornádem zaznamenala Charita další pokus. 

„Adoptivnímu rodiči“ volala paní, údajně z Charity Praha. Nabízela, že pošle na dobírku balíček 
s vánočními ozdobami v ceně 1 500 korun na podporu nemocné holčičky. Jde o podvod.

Pozor nA PodVodníky

SkVělý zPůSob, jak vtáhnout děti 
do Výuky AngliČtiny

BUĎTE PROSÍM OBEZřETNÍ. 
Ověřujte informace a zejména čísla sbírkových účtů z důvěryhodných 
zdrojů, kterými jsou zejména webové stránky www.praha.charita.cz.

www.praha.charita.cz/onas/bulletin
https://www.facebook.com/praha.charita/
https://www.instagram.com/charitapraha/
https://praha.charita.cz/nova-pocitacova-laborator-pro-nase-uciliste-v-ugande/
http://www.praha.charita.cz

