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ZAČALI NOVÝ ROK DOBRÝM SKUTKEM

Desetitisíce koledníků, jejich
rodiče, koordinátoři a především ochotní dárci. Ti všichni
mají podíl na tom, že letos již
po dvacáté druhé probíhá
Tříkrálová sbírka. Akce s úctyhodnou tradicí, jejíž výsledek
se dotkne životů mnoha lidí,
kteří se nacházejí v nouzi.
Jak bude letos pomáhat
v pražské arcidiecézi,
se dočtete na straně 10.

ŠTĚDROST DÁRCŮ pomohla zodpovědným
dlužníkům využít MILOSTIVÉHO LÉTA
Akce milostivé léto změnila
život mnoha lidem v dluhové pasti. Bez pomoci stovek
dárců by to nebylo možné.
Na zkušenosti s touto ojedinělou akcí jsme se zeptali
HELENY KOPECKÉ a HELENY
ŠIMÁČKOVÉ z Poradny pro
lidi v tísni.
Jak konkrétně se milostivé léto dotklo vaší práce?
HK: O pomoc při řešení dluhů byl veliký zájem. Prakticky
denně se zabýváme rozhovory

s klienty, komunikací s exekutorskými kancelářemi a dluhovým poradenstvím. Samozřejmě při tom nezapomínáme na
to, že každý klient je jedinečný
a každý má obvykle k balíčku
s názvem „dluhy“ ještě další
oblasti v životě, se kterými potřebuje pomoci. Proto se celou
dobu snažíme řešit celkovou
situaci našich klientů a klientek.
HŠ: Velmi pozitivním důsledkem je vlna zájmu o celkové řešení dluhové situace. Mnoho kli1

entů se tak i po letech konečně
zorientuje ve své dluhové situaci. U části z nich se při tom ukáže,
že milostivé léto jim zásadně nepomůže, ale místo toho splňují
podmínky pro oddlužení. Tyto
klienty se nám celkem daří motivovat k tomuto způsobu řešení.
Dluhová problematika je momentálně stěžejním tématem
poradenství pro klienty a spolu
s potravinovou pomocí jím trávíme největší část pracovní doby.
Pokračování na str. 4

Milí
přátelé,

náš Bulletin vstupuje do svého
20. ročníku. Jeho první číslo vyšlo v roce 2002. Od té doby vás
pravidelně informujeme o dění v Arcidiecézní charitě Praha,
protože naše služby a projekty pomáhají i vaší zásluhou.
Na stránky Bulletinu se nikdy
nevejdou zprávy o všech na-

šich aktivitách. Jen v pražské
arcidiecézi provozuje Charita
sedm desítek profesionálních
sociálních služeb, na nichž
se podílí na osm set pracovníků.
Vybíráme proto zprávy
o těch projektech, o které se
nejvíc zajímáte a které mají největší dárcovský ohlas.
Tradičně je to program
Adopce na dálku®, Česká
nemocnice a další zdravotnické programy v Ugandě.
V poslední době nás těší váš
zájem o pomoc uprchlíkům
v Bělorusku. Jen několik set
kilometrů od nás se nacházejí
tisíce lidí v podmínkách, které
novodobá Evropa nezažila.

V tomto Bulletinu se dočtete
také o milostivém létu, o adventní sbírce nebo o pokračující pomoci lidem, které postihlo
tornádo. Dárci znovu a znovu
ukazují, že jim nejsou lhostejné
životy lidí, kteří se ocitají v tíživé
životní situaci.
Děkujeme vám za vaši podporu. Od srpna minulého roku
provozuje naše Charita kostel
v pražské Nerudově ulici, kde
se každé úterý slaví mše svatá.
Charitní dílo a jeho podporovatelé nikdy nechybí v našich
modlitbách.
S úctou,

Jaroslav Němec
ředitel
Arcidiecézní charity Praha

Mozaika událostí
Intenzivní stavební práce
probíhají v sídle Arcidiecézní charity Praha, kde vzniká
nové Komunitní centrum
sv. Anežky.
V sedmi supermarketech
jsme během podzimní Sbírky potravin vybrali celkem
3 640 kg potravin pro lidi
v nouzi.
Modernizací nebo úplnou
výměnou projdou v tomto roce
výtahy v našich domovech
sociální péče v Mukařově, Staré Boleslavi a Praze-Liboci.
Připojujeme se ke kampani
Stejná odměna, kterou připravuje Platforma 10 (sdružení
největších poskytovatelů sociálních služeb). Cílem je upozornit na nerovné odměňování

Zdravotní sestřičky
POMÁHAJÍ I ZA ZDMI NEMOCNICE.
Složily se na pomoc nemocné uklízečce
Příběh se začal psát na Ukrajině. Paní Tetiana onemocněla rakovinou. Na syna –
narkomana – se spolehnout
nemohla, a tak se vydala do
Čech, aby si jako uklízečka
v pražské vinohradské nemocnici vydělala na léčbu.
Její milá povaha a smutný osud
nebyl lhostejný zdravotním
sestrám, které se paní Tetianě
rozhodly pomoci a uspořádaly
sbírku. Vybraly mezi sebou bezmála 40 tisíc korun, bohužel ale
bylo pozdě. Zdravotní stav paní
Tetiany se prudce zhoršil a zemřela. Vybrané peníze se obětavé sestry rozhodly darovat Arcidiecézní charitě Praha, která jim
v případě paní Tetiany pomáhala formou sociálního a právního
poradenství a tlumočení.
„Dar jsme využili na přímou
pomoc našim klientům, kteří se

Dar od sestřiček nakonec dostalo deset potřebných rodin, mnohé
z nich vychovávají děti s vážnými zdravotními problémy.
ocitají v tíživé životní situaci,“
informuje Světlana Porsche,
ředitelka charitního Střediska Migrace. „Vytipovali jsme
10 rodin, které dostaly materiální a potravinovou pomoc.
Potěšilo je, že druhým lidem
nejsou jejich osudy lhostejné
a že na ně, obzvlášť v období

Vánoc, druzí myslí a chtějí jim
pomoci.“
Dar byl rozdělen mezi 10 rodin a samoživitelek z Mongolska, Ukrajiny i Česka. Ze sbírky
byly pořízeny vánoční dárky
pro děti. Středisko Migrace pak
k daru přidalo potravinovou
pomoc pro každou rodinu. 

Senioři z Domova kardinála Berana
SE TĚŠÍ Z NOVÉ KAPLE

Podzimní Sbírka potravin přinesla tuny potravin, které Charita darovala lidem v nouzi.
zdravotnických a sociálních
pracovníků v neziskových a příspěvkových organizacích.
Noclehárnu Charity Beroun
je možné podpořit adresně
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zakoupením noclehárenky.
Darem 80 Kč na sbírkový účet
4843753359/0800, variabilní
symbol 131, zaplatíte jednu
noc na noclehárně člověku bez
domova. 

Kaple Panny Marie Lurdské,
jež je součástí Domova pro
seniory kardinála Berana,
prošla kompletní rekonstrukcí. Dostala nejen nový vzhled,
ale díky novému topení,
klimatizaci a světlům bude
pro seniory komfortnější.
Náklady na opravu získala
Arcidiecézní charita od soukromého dárce.
„V kapli se slouží denně mše svaté,
senioři mají zájem o duchovní péči.

Slavíme svátky podle liturgického
roku a velkou radostí je pro seniory,
když mohou přivítat biskupskou
nebo kardinálskou návštěvu,“
říká Alena Hanková, ředitelka
Domova. 
V předvánočním
týdnu navštívil
Domov pro seniory
kardinála Berana
kardinál Dominik Duka.
Mši svatou sloužil poprvé
v nově opravené kapli.
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ŠTĚDROST DÁRCŮ pomohla zodpovědným
dlužníkům využít MILOSTIVÉHO LÉTA

Poradna pro lidi v tísni měla za úkol vybrat zodpovědné dlužníky,
kterým Arcidiecézní charita Praha pomůže, aby dosáhli na oddlužení v akci milostivé léto.
Dokončení ze str. 1
Jak je možné, že se lidé
i s relativně malými dluhy
dostali do dluhové pasti?
Několik desítek tisíc korun
vedlo mnohdy k milionovým dluhům.
HŠ: Násobné navýšení původních dluhů lze vidět především
u dluhů na nájemném vzniklých před rokem 2014. V té
době z dlužného nájemného
neběžel běžný úrok z prodlení (kolem 10 % p.a.), ale dle
tehdejších právních předpisů
poplatek z prodlení ve výši 2,5
promile denně z dlužné částky,
což činilo přes 90 % p.a.! Spolu
s tehdy běžnou praxí pronajímatelů žalovat a vymáhat každé jednotlivé měsíční nájemné
zvlášť (a tehdy běžně přiznávanou výší nákladů řízení) se
z dlužného nájemného za
několik měsíců v řádu pár de-

sítek tisíc relativně rychle staly
statisícové až milionové pohledávky. Tyto dluhy lze právě
v milostivém létě (pokud pronajímatelem byla obec nebo
stát) relativně snadno uspokojit
a klientům tak pomoci z dluhů,
které by jinak nikdy nesplatili.
Jakých dalších dluhů, vedle dluhů na nájemném, se
mohou dlužníci díky milostivému létu zbavit?
HŠ: Například pokut za černou jízdu. Dluh ve výši 1 500
korun se kvůli nákladům řízení
a exekuce snadno vyšplhal na
12 000 korun. Jednu takovou
pokutu je klient obvykle schopen postupně splatit, ale velmi
často jich klienti mají pět a více
a takový dluh je za hranicí reálné splatitelnosti. Část pokut je
nyní možné v milostivém létě
umořit, ale velká část byla přeprodána soukromým společ4

nostem a na ty se milostivé léto
bohužel nevztáhne.
Dalším příkladem byly spotřebitelské úvěry, které byly
před rokem 2016 úročeny i více než 100% smluvním úrokem
a jejich nesplacení sankcionováno vysokými a několikanásobnými smluvními pokutami.
Z úvěru na zakoupení pračky
se tak i za pomoci rozhodčího
řízení velmi snadno mohl během roku nebo dvou stát statisícový dluh. Tyto pohledávky
ale do milostivého léta bohužel
nespadají.

„

Z dlužného
nájemného v řádu
pár desítek tisíc
korun se dle
právních předpisů
před rokem 2014
relativně rychle
staly statisícové
až milionové
pohledávky.

Překvapila vás reakce
dárců, kteří byli ochotni přispět dlužníkům na oddlužení?
HK: Vlna pomoci, kterou naše
sbírka vyvolala, nás překvapila.
Jsem za tuto pomoc moc ráda,
protože vím, že konkrétním
lidem změní natrvalo život.
Občas jsme se setkali s tím,
že dárce chtěl zprostředkovat
kontakt s člověkem, kterému
pomohl. To bohužel nemůžeme splnit, abychom umožnili
našim klientům zůstat v anonymitě. Dárci mají naštěstí pochopení a i tak jsou ochotni pomo-

„

ci. Všech našich dárců si velice
vážíme a děkujeme jim za jejich
štědrost a ochotu.
Děkujeme dárcům
za jejich štědrost
a ochotu. Jejich
pomoc změní
konkrétním lidem
natrvalo život.

Co byl pro vás nejsilnější
zážitek v rámci celé této akce?
HŠ: Nejvíc mě zasáhlo, že jsem
po šesti letech spolupráce
mohla jedné klientce nabídnout pomoc ze sbírky na milostivé léto, která jí uhradila
dluhy pocházející právě z nájemného před rokem 2014.
Ačkoliv po celou dobu pracuje a za dobu splácení jí byl ze
mzdy sražen více než čtyřnásobek původní dlužné částky,
stále jí kvůli poplatkům z prodlení zbývalo k úhradě více než
milion korun, což by zřejmě do
konce života neuhradila. Díky
naší sbírce dluhy na nájemném
uhradila. Dosud musela vyžít
z životního minima a exekuce
na plat by se asi nikdy nezbavi-

„

la. Nyní je zase svobodná a úplně bez dluhů.
Lidé v dluhové
pasti žijí několik let
na hraně zákona
ne proto, že je to
pro ně výhodné,
ale proto, že je
to pro ně jediná
šance, jak přežít.

HK: Pro mne byl velice silný
zážitek, když jsme mohli ještě
teď před blížícími se vánočními svátky vypořádat dluhy
čtyř našich dlouhodobých kli-

entek. Jejich upřímná radost,
úleva a veliký vděk za pomoc
byla ta nejlepší odměna za naši práci.
Další silný okamžik jsem
zažila s jednou naší klientkou,
která mi nadšeně oznámila,
že se těší, že se konečně po
mnoha letech bude moci zaměstnat legálně a otevřít si
bankovní účet. Uvědomění
si, že tito lidé žijí několik let
na hraně zákona ne proto,
že je to pro ně výhodné, ale
proto, že je to pro ně jediná šance, jak přežít, bylo pro
mne velice silným okamžikem. 

Novela exekučního a občanského soudního zákona
umožnila akci nazývanou „milostivé léto“. Dlužníci se
mohou zbavit dluhů vůči státu, obci, kraji nebo jimi
vlastněných podniků, pokud zaplatí jistinu dluhu. Úroky,
penále a další příslušenství dluhu (mnohdy dosahující
mnoha statisíců korun) jim bude odpuštěno.
Akce trvá od 28. října 2021 do 28. ledna 2022.
Ve stejném období probíhá sbírka Arcidiecézní charity
Praha na pomoc lidem v dluhové pasti, kteří by kvůli exekuci na příjmy nikdy nedosáhli na splacení jistiny.
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Díky ŠTĚDROSTI „adventních“ dárců
měli lidé v nouzi POKOJNÉ VÁNOCE

POMOC CHARITY PO TORNÁDU NEKONČÍ.
Poskytuje podporu a stále pomáhá na místě

„Nemůžeme se ohlížet zpět, musíme se teď dívat dopředu a nějak to
zvládnout,“ říká pan Stanislav z Mikulčic, kterému stejně jako jeho
sousedům pomohla s obnovou domu brněnská Charita.

Ničivou smršť sledovalo celé Česko, lidé začali okamžitě
posílat finanční pomoc, jiní se
rozjeli pomoci osobně. Na účet
Diecézní charity Brno přišlo
přes 345 milionů, což je historicky největší výnos charitní
sbírky. Charity na Hodonínsku
a Břeclavsku začaly okamžitě
poskytovat humanitární a psychosociální pomoc a rozdělovat peníze ze sbírky.
TERAPEUTICKÁ
POMOC I VÝSTAVBA
SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ
A pomáhají dosud. V zasažených obcích zůstali koordiná-

toři, kteří obyvatelům poskytují
potřebné informace a kontakty
na firmy nebo instituce. Organizují také pomoc dobrovolníků, materiální pomoc a psychickou podporu. Díky rozsáhlé
síti služeb Diecézní charity
Brno umí zprostředkovat také
pomoc právní, terapeutickou
a pečovatelské nebo zdravotní
služby.

Arcidiecézní charita Praha se
na vás proto i během uplynulého adventu obrátila s prosbou
o „vánoční dárek“ pro lidi, kteří
se ocitají v obtížné životní situaci.
„Děkujeme všem dárcům,
kteří se do akce zapojili. Máme
obrovskou radost, že jich je velké
množství a díky nim mohou lidé
jak v České republice, tak v chu-

POVZBUZENÍ
V ADVENTNÍM ČASE
V adventním čase navíc Charita
zorganizovala speciální projekt
s názvem Pošli přání. Jeho prostřednictvím mohli Češi posílat lidem na Moravu svá přání
a slova podpory. 

Za pomoc jižní Moravě převzala Diecézní charita Brno dvě prestižní
ocenění od Fóra dárců: Zvláštní uznání za rychlou a efektivní pomoc
a 1. místo za Nejúspěšnější DMS projekt roku 2021.
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Od rodiny Chamerovy dostala
ugandská rodina na Vánoce
dvě kozy. Jejich reakci uvidíte ve
videu na www.praha.charita.cz/
stitek/video
dých zemích mít lepší Vánoce
a lepší životní podmínky,“ vzkazuje dobrým lidem mluvčí Arcidiecézní charity Praha Jarmila
Lomozová.

K VÁNOCŮM
DVĚ KOZY
Potřebné v rozvojových zemích, jako je Indie, Uganda či
Zambie, podpořila letos i rodina Heleny Chamerové. Do
programu Adopce na dálku®
se zapojila již před více než
20 lety. „Každý rok na Vánoce
se snažíme ještě někomu pomoci, letos jsme rodině naší
holčičky v Ugandě věnovali
dvě kozy“, říká česká dárkyně
a pouští sobě i svým malým
dětem video, které Charita
v Ugandě natočila a poslala.
„Z videa jsem měla radost, stejně jako můj malý bratříček,“ dodává malá dcerka české dárkyně. 

POZVÁNÍ DO CHARITNÍHO KOSTELA

Fota: Diecézní charita Brno

Ten den změnil jejich životy.
24. června 2021 se jižní Moravou prohnalo ničivé tornádo. Postižené obce vypadaly
jako po válce, jejich obyvatelé přišli o vše. Ani půl roku
po zkáze není zdaleka vše na
svém místě a pomoc Charity
nekončí.

Asi každý z nás o Vánocích
přemýšlel, jak by potěšil své
blízké. Je to přirozené, vždyť
jejich radost je i naší radostí. K tradici církve však patří
v tomto liturgickém období
také pamatovat na chudé
a potřebné.

„Lidi trápí dlouhé čekací lhůty
na stavební materiál nebo vyřizování stavebních povolení.
V postižených obcích tak lze vidět opravené nebo nové střechy,
nová okna, opravené fasády,
rozestavěné domy a nové domy před dokončením, ale také
prázdná místa po demolicích
i domy, jejichž opravy postupují
pomalu,“ informuje z místa Oldřich Haičman, ředitel Diecézní
charity Brno.
Někteří lidé nebudou schopni obnovit si své původní domovy, ale přesto si přejí zůstat
tam, kde mají rodinné a přátelské vazby. Diecézní charita
Brno proto uvažuje o výstavbě
sociálního bydlení.

Před půl rokem převzala
Arcidiecézní charita Praha
provozování kostela Panny
Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána. Událost
je (nejen v naší zemi) raritou.
Poprvé v historii se profesionální provozovatel sociálních služeb ujímá místa bohoslužby a modlitby.
Kostel slouží nejen liturgickým, ale i charitativním aktivitám. „V uplynulém roce jsme
zde měli několik setkání Charit
s duchovní tématikou. V adventu
a o Vánocích byla zpřístupněna
netradiční výstava dětí z našeho
programu Adopce na dálku®.
Děti z nejchudších vrstev rozvojových zemí (Indie, Uganda
a Zambie) představily narození

Provoz kostela je hrazen z darů soukromých dárců, kteří chtějí podpořit duchovní rozměr Charity. Pro veřejnost je otevřen každý den od
14 do 17 hodin. Mše svatá je sloužena každé úterý od 17 hodin.
Ježíška a oslavu Vánoc,“ říká ředitel pražské Charity Jaroslav
Němec.
Kostel v Nerudově ulici 22 je
místem, které denně ožívá návštěvou stovek lidí – věřících
i turistů – které přivádí zájem
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o historii, o chvíli ztišení a modlitbu. Dozvídají se přitom o činnosti katolické Charity, jejíž poslání pomáhat lidem vnouzi je
inspirováno křesťanstvím a pro
niž se tento kostel stal důležitým duchovním centrem. 

Lidé na ulici v ZANEDBANÉM STAVU
ZKRESLUJÍ pohled na bezdomovectví

Mrazy představují ohrožení
života pro lidi, kteří nemají
vlastní bydlení. Během zimy
využívají častěji než v teplejších obdobích sociální
služby, zejména noclehárny a nízkoprahová denní
centra. O pomoci lidem bez
přístřeší jsme hovořili se
STANISLAVEM FIALOU, který
má toto téma v Arcidiecézní
charitě Praha na starosti.
Když se řekne chudoba, většina lidí si představí
podvyživené děti v Africe.
Jak ale vypadá chudoba
v Česku?
Chudoba má u nás mnoho
podob. V našem Centru sociální pomoci sv. Terezie se věnujeme osobám bez přístřeší,
u kterých je chudoba opravdu
výrazná. Naši klienti mnohdy
nemají finance ani na základní životní potřeby. Poměrně
novým fenoménem je chudoba seniorů, kteří si kvůli svým
nízkým příjmům nemohou
dovolit zaplatit vlastní bydlení.
V podobné situaci se nacházejí
i samoživitelé.
Setkal jste se během své
praxe i s lidmi, kteří nepatří do těchto skupin, ale naopak měli v minulosti dobré

Šance vrátit se do běžného
života existuje vždy, v praxi je
ale úspěšnost poměrně nízká.
Nemáme však přesné údaje,
častokrát nevíme, co se s některými klienty děje poté, když
z našich služeb odejdou. Jde
o velmi individuální záležitost.
Obecně platí, že čím déle člověk na ulici žije, tím se šance
na návrat snižuje.

„
Mezi lidmi bez domova je zhruba 70–75 % mužů.

„

zázemí, vzdělání či práci,
ale stejně se nakonec ocitli
v azylových domovech nebo noclehárnách?
Častými důvody
bezdomovectví
bývají psychické
potíže, rozpad
rodiny a různé
druhy závislostí.

Takových případů je řada.
Většinu těchto lidí ale dovedlo na ulici hned několik včas
neřešených příčin. Velmi častými důvody bývají psychické
potíže, rozpad rodiny a různé
druhy závislostí. Lidé s dobrým
sociálním zázemím se na ulici
ocitají méně často. Většinou
najdou pomoc u své rodiny,
blízkých či známých.
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Přichází o přístřeší častěji
muži, nebo ženy?
Mezi lidmi bez domova je zhruba 70–75 % mužů. Náš sociální
systém je vůči ženám, respektive
zejména matkám o něco vstřícnější. Když se maminka s dětmi
dostane do svízelné situace
a hrozí jí ztráta bydlení, mechanizmy jsou u nás nastavené tak,
že jim systém dokáže poskytnout v rámci sociální pomoci relativně slušné ubytování. V Česku máme řadu azylových domů
speciálně pro matky a existuje
i soustava dávek, která je vyloženě cílená na matku a dítě.
Muži mají v tomto ohledu méně
možností. Nicméně možnosti
pomoci jsou tu i pro ně.
Jakou šanci vrátit se do
běžného života má člověk
bez domova?

Obecně platí,
že čím déle člověk
na ulici žije,
tím se šance
na návrat snižuje.

Takže problémy je nutné
řešit hned. Co je k tomu dále
potřeba?
V prvé řadě musí mít člověk
motivaci vrátit se do běžného
života. Všechna sociální zařízení jsou nabídkou pomoci a závisí na každém, zda ji bude chtít
využít nebo je přijmutí služby
v jeho silách.

„

Spousta našich
klientů pracuje.
Většinou si
dokážou najít
brigády a jiná
příležitostná
zaměstnání.

Bohužel, i když člověk najde
motivaci, může ji poměrně
rychle ztratit, např. kvůli exekucím. Když pracuje, ale exekutoři
mu strhnou většinu příjmu,
nezbydou mu peníze ani na
základní potřeby, a jelikož jde
často o nekonečný kolotoč, nemá důvod se dál snažit. Problémy také zažívají lidé, kteří přišli
o doklady.

Není pro vás demotivující, když vidíte, že spoustě
klientů nemůžete pomoci
vrátit se do běžného života,
ať už jsou důvody jakékoliv?
Samozřejmě optimální cíl je
dostat klienta z ulice do běžné
společnosti, ale považujeme
za úspěch i fakt, že čerpá naše
služby a díky nim se mu daří
udržovat život na určité úrovni.
Tím mám na mysli, že se u nás
najedí, umyjí a nepáchají někde
trestnou činnost kvůli stravě
nebo nemusí vybírat popelnice
či žebrat.

Leckoho by překvapilo, že
spousta našich klientů pracuje. Většinou si dokážou najít
brigády a jiná příležitostná zaměstnání. Skupina lidí, které
vídáme na různých místech
v zanedbaném stavu, velmi
zkresluje pohled na bezdomovectví. Bohužel jsou však nejvíce vidět. Jedinci, kteří pouze
pijí na chodnících a nemají
zájem se o sebe vůbec starat,
z řady důvodů naše služby nevyužívají buď vůbec, nebo jen
okrajově. 

NOVÁ UBYTOVNA
pomáhá během ZIMY
Od začátku prosince se Arcidiecézní charita Praha podílí
na provozu nové zimní ubytovny, která slouží lidem bez
domova. Nachází se v pražských Vysočanech a bude
sloužit až do konce března.
Nová ubytovna se 40 lůžky rozšiřuje celoroční zá-

zemí, které Charita nabízí
lidem bez přístřeší v Praze-Karlíně: azylový dům,
noclehárnu a nízkoprahové denní centrum, které je
připraveno otevřít během
mrazů i v noci, aby mohli
lidé přečkat noc na „teplé
židli“. 

Člověk bez domova, který využívá charitní služby, nemusí trpět
hladem, mrazem, má zázemí k osobní hygieně. Může obstát
v běžných společenských situacích a najít si práci.
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Foto: Vít Švajcr

Trikralova
sbirka

ZAČALI NOVÝ ROK DOBRÝM SKUTKEM

Tříkrálová sbírka podpoří Charitu Vlašim, která pořádá nejen pro seniory bohatý program: besedy s cestovateli, autory knih, folkové koncerty, přednášky, trénování paměti a další aktivizační programy.
Tříkrálová sbírka je úspěšná
nejen díky ochotným, malým i velkým koledníkům,
kteří obětují svůj čas a své
pohodlí a každoročně vycházejí v mrazivém počasí do
ulic rozdávat lidem požehnání do nového roku. Další
důležitou ingrediencí úspěchu je důvěra dárců.
Lidé po celé zemi se během
roku setkávají s tím, jak Tříkrálová sbírka pomáhá. Konkrétní
sociální služby mohou díky ní
opravit své zázemí nebo koupit
vybavení. Konkrétní rodiny, které se nacházejí v nouzi, získávají
přímou podporu.
Přinášíme přehled záměrů,
které Tříkrálová sbírka v pražské
arcidiecézi podpoří v letošním
roce. Nejde o výčet kompletní. Na něj by sotva stačil celý
Bulletin. Více informací se dárce
dozví na webu www.trikralovasbirka.cz/vyuziti.

HUMANITÁRNÍ
ŠATNÍK
Sbírka nám pomůže pokrýt přímé výdaje spojené s provozem
humanitárního šatníku pro
sociálně slabé a pro lidi bez
domova. Plánujeme také poskytnout finanční výpomoc sociálně slabým rodinám s dětmi
a lidem, kteří se ocitli v krizové
životní situaci.
Anna Syková,
Farní charita
Praha 4-Modřany
KOMPENZAČNÍ
POMŮCKY PRO SENIORY
A NEMOCNÉ
Potřebovali bychom doplnit
sklad kompenzačních pomůcek o velmi poptávané
a nedostatkové polohovací
lůžko s pasivní antidekubitní
matrací pro udržení dobrého
zdravotního stavu pacienta
a komfortnější pečování pro
jeho blízké. Výtěžek Tříkrálové
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sbírky použijeme také na podporu dětí ze sociálně slabých
rodin, aby nebyly vyčleněny
z kolektivu vrstevníků kvůli
finanční situaci rodiny. Umožníme jim účastnit se lyžařských
kurzů, škol v přírodě či letních
táborů. Přispějeme také na
doučování a školní pomůcky, legitimaci na MHD, školní obědy, výuku na hudební
nástroje, sportovní kroužky,
specifickou výživu či dietu.
Forma pomoci se přizpůsobí
potřebám konkrétní rodiny
a dítěte.
Helena Ryklová,
Farní charita Stodůlky
ZDRAVOTNÍ PÉČE
PRO POTŘEBNÉ
Díky Tříkrálové sbírce získáváme finanční prostředky na
uhrazení léčebné péče pro
lidi bez zdravotního pojištění.
Do Nemocnice Milosrdných
sester sv. Karla Boromejského přicházejí kromě řádně
pojištěných pacientů často
i lidé, kteří nemají zdravotní ani
jiné pojištění. Naším posláním
je pomáhat všem potřebným,
proto ošetření a pomoc těmto lidem rádi poskytneme.
Náklady na tuto zdravotní
péči však musí být hrazeny
z prostředků zřizovatele či
nemocnice. Jako církevní nemocnice máme složitější ekonomickou situaci než státní
zdravotnická zařízení, ale naším přáním je, abychom těmto pacientům u nás i nadále
poskytovali potřebné ošetření.
Sestra Ancilla
Anna Doležalová, SM

AUTOMOBIL
PRO PEČOVATELSKOU
SLUŽBU
V rámci terénní pečovatelské služby využíváme služební
automobil, který je už značně
opotřebovaný a poruchový
a budeme ho muset nahradit.
Část prostředků na pořízení
automobilu chceme využít
z Tříkrálové sbírky. Vedle toho
podpoří sbírka na Roudnicku
také charitní sociální šatník,
malování pokojů v azylovém
domě pro matky s dětmi a aktivity nízkoprahového denního
centra pro děti a mládež.
Marcela Lysáčková,
Charita
Roudnice nad Labem
STAVEBNÍ ÚPRAVY
NÍZKOPRAHOVÉHO
CENTRA
Výtěžek Tříkrálové sbírky nám
pomůže uhradit náklady na stavební úpravy a vybavení Nízkoprahového centra, které slouží
osobám bez přístřeší. Nabízíme
jim zázemí, potravinovou pomoc, ošacení, podmínky pro
osobní hygienu a především
sociální poradenství, aby doká-

Sociálně potřebným rodinám může Charita díky Tříkrálové sbírce
poskytnout materiální pomoc.
zaly najít motivaci svou životní
situaci řešit.
Hana Nehybová,
Farní charita Nymburk
KOMUNITNÍ
CENTRA
Letošní Tříkrálová sbírka podpoří v pražské arcidiecézi hned
tři komunitní centra – v Kolíně,
Vlašimi a v Praze v Londýnské
ulici. Úlohou Charity je začleňovat lidi, kteří se cítí osamělí,

do společenského života. Ať
jsou to senioři, rodiny s malými
dětmi nebo lidé z různých příčin vyčlenění z běžných sociálních vazeb. Komunitní centra
s velkým sálem pro pořádání
nekomerčních programů, besed, koncertů, výstav a dalších
aktivit jsou pro Charitu nepostradatelná. Bývají zároveň zázemím pro sociální služby.
Pavel Šimek,
Arcidiecézní charita Praha

TRÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Jak podpořit Tříkrálovou sbírku:
– darem na sbírkový účet:
66008822/0800 variabilní symbol 77701990
(Arcidiecézní charita Praha)
– online darem na www.trikralovasbirka.cz
pro podporu našich záměrů sbírky
zadejte prosím Arcidiecézní charita Praha

Děkujeme!
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PROČ PODPORUJÍ PROGRAM Adopce na dálku®
Partnerský poradce Petr Šmolka:
ADOPCE DĚLÁ ČECHŮM
DOBRÉ JMÉNO V ZAHRANIČÍ
Za padesát let své poradenské praxe vyslechl na
10 tisíc lidských příběhů.
PhDr. Petr Šmolka pomáhá
lidem v řešení partnerských
krizí.
„Dnes už naštěstí není návštěva
mé ordinace stigma,“ pochvaluje
si partnerský psycholog.
A dveře se u něj netrhnou. „Asi
15 procent lidí se do vztahu
nehodí. Každý 7 až 10 člověk má
charakteristiky, kterými rozbije
jakékoliv manželství,“ říká s tím,

že u většiny jeho klientů stačí
dobře cílená rada, aby vztah
znovu rozkvetl.

Své bohaté zkušenosti předává studentům a právě od
nich se dozvěděl o programu Adopce na dálku®. První,
koho podpořil, byl chlapec
z Indie. „Toho jsme ve studiu
podporovali pět let, pak následovala dívka, která studovala
na zdravotní sestru, a od letošního srpna podporujeme třetí dítě,“ vyjmenovává známý
odborník. Podle něho má tento
způsob pomoci smysl. Mimo
jiné i proto, že Česko si tak dělá
dobré jméno u cizinců. 

Přednosta dětské kliniky Martin Magner:
POMÁHAT CÍTÍM JAKO POVINNOST
„Dělám tu nejkrásnější věc, dělám práci, která mě baví,“ říká
skromně přednosta Pediatrické
kliniky Fakultní Thomayerovy
nemocnice v Praze Martin
Magner. Vztah k dětem považuje za tu nejpřirozenější věc
na světě. Své zkušenosti a rady
předává také medikům. Jedna
z nich zní: Skloňte se k dítěti
a buďte na jeho úrovni. Pokud
jste vysocí, má z vás strach. „Já
dřepím poměrně často, dalo
by se říct na každé velké vizitě,“ směje se lékař.

Některé osudy malých pacientů ale bývají těžké. „Dvacet až
třicet procent dětí je u nás hospitalizovaných z důvodu psychosomatických příčin, to znamená, že

žijí ve stresu, trápí je sociální problémy nebo nefunguje jejich rodina. Lékaři je vyšetří, vyloučí organické onemocnění, ale zdravé
prostředí pro dítě obnovit neumí.“
I proto Magnera zaujal
program Adopce na dálku®,
v rámci něhož se ujal dvou indických dívek. „Dostal jsem to
jako narozeninový dárek a jsem
za ten impuls rád. Stojí mě to dvě
nebo tři košile, které vůbec nepotřebuji,“ říká Magner. Podpořit
chudé lidi považuje lékař za
povinnost. 

Máte-li chuť, napište nám, proč podporujete program
Adopce na dálku® vy? Jaká byla vaše cesta k pomoci nejchudším dětem?
Napište nám na bulletin@praha.charita.cz.
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Obyvatelé běloruského Domova pro seniory
DĚKUJÍ ZA POMOC
Čtvrtým rokem podporujeme Domov pro seniory
a lidi s postižením v Kryčevě. Chceme zpříjemnit
podzim života lidem, kteří
přišli o svou rodinu a nemá
se o ně kdo postarat. Kdo
jsou vlastně tito lidé? Jejich
osudy jsou různé a zároveň
v mnohém podobné. Většina
z nich zažila v dětství válku.
Žili ve skromných podmínkách a jejich život byl naplněn prací.
„Celý život jsem pracovala jako
zdravotní sestra na dětském oddělení kryčevské nemocnice. Svou
práci jsem milovala. Teď už mi
zdraví neslouží. Ve stejné nemocnici, kousek od mých dětských pacientů, jsem teď sama našla zázemí
a péči,“ říká s vděčností třiaosmdesátiletá paní Valentina Timofeevna, která za svou celoživotní
službu získala ocenění Veterán
práce. Život se s ní příliš nemazlil.
Jeden syn je invalidní a o mamin-

Pro kryčevský Domov plánujeme pořídit polohovací lůžka a další
kompenzační a zdravotní pomůcky, dále je potřeba vyměnit okna
a vybavit koupelny. Záměr mohou dárci podpořit darem na číslo účtu
749011/0100, variabilní symbol 20 570.
ku se postarat nemůže, druhý zemřel. S jeho smrtí se paní Valentina dodnes nemůže smířit.
OCEŇUJE
ÚTULNÉ PROSTŘEDÍ
I VLÍDNÝ PERSONÁL
Další z obyvatelek Domova
pro seniory a lidi s postižením
v Kryčevě je paní Antonina
Tichonovna. Celý život tvrdě
pracovala v místní továrně, kde
vykonávala spíše fyzicky nároč-

né mužské práce. S manželem
plánovali velkou rodinu, osud
ale rozhodl jinak – muž brzy
zemřel a paní Antonina prodělala i kvůli stresu dvě mrtvice.
Zůstala úplně sama. „Nedovedu si představit, co by se mnou
bylo, kdyby mi nepomohli tady
v Domově. Už se o sebe nepostarám, nemám sílu v rukou, abych
uzvedla hrnec s vodou, pověsila prádlo nebo poklidila. Jsem
vděčná, že tu máme takové 

Arcidiecézní charita Praha zahájila spolupráci s domovem seniorů v Krasnopole v diecézi Vitebsk, kam
směřovala první podpora o Vánocích, a podpoří také mobilní pomoc seniorům v diecézi Grodno.
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Valentina Timofeevna pracovala
celý život jako zdravotní sestra
na dětském oddělení kryčevské
nemocnice.
 útulné prostředí a vlídný personál,“ říká paní Antonina.
Už více než rok si mohou
obyvatelé Domova v Kryčevě
užívat nově zrekonstruovaných
prostor. Bylo to sice období plné obav z koronaviru, ale blízkost zdravotnické péče dávala
všem pocit větší jistoty. Na oddělení stále panují přísná hygienická opatření, proto senioři
tráví hodně času na čerstvém
vzduchu.

POMÁHÁME UPRCHLÍKŮM
na bělorusko-polské hranici

Vrchní sestra Natalie Busel
říká: „Mám obrovský respekt
k životním příběhům našich klientů. Většina z nich je v Domově
proto, že se o ně jejich blízcí nemohou postarat. Někteří rodinu
nemají a zůstali by osamoceni.
Ačkoli se to může zdát smutné,
u nás je o ně dobře postaráno,
personál se snaží stabilizovat
jejich zdravotní stav a zajistit
rozptýlení.“

Antonina Tichonovna je vdova,
na stáří zůstala sama.

BĚLORUSKÝ
DOMOV SENIORŮ
POTŘEBUJE
DALŠÍ INVESTICE
Domov potřebuje kromě běžných hygienických potřeb
a ochranných prostředků poměrně velké investice do zařízení – chybí polohovací lůžka
a další kompenzační pomůcky,
vybavení koupelen, některé
přístroje jako EKG, které by kvůli zdravotnímu stavu pacientů
bylo lepší pořídit přímo pro potřeby oddělení.

Ředitel Centra zahraniční
spolupráce David Flak komentuje současný stav: „První fáze
rekonstrukce, kterou z poloviny
financovala Arcidiecézní charita
Praha, umožnila zprovoznění
zdevastovaných prostor a přestěhování Domova. Nyní je na řadě
druhá fáze – chceme pomoci
s výměnou stávajících oken, která
netěsní, pořídit pro Domov polohovací lůžka a další vybavení. Budeme rádi za jakoukoli podporu,
abychom mohli v pomoci kryčevskému Domovu pokračovat.“ 

Děkujeme dárcům, kteří podpořili humanitární pomoc migrantům na běloruském území.
První část pomoci – potraviny a vánoční dárky dětem – byla předána.

V polovině prosince dopravila
běloruská Charita potravinovou
pomoc uprchlíkům na bělorusko-polských hranicích. Šlo o první dodávku zakoupenou díky
veřejné sbírce, kterou vyhlásila
Arcidiecézní charita Praha.

Uprchlíci přebývají v táborech
pod širým nebem. Postrádají nezbytné prostředky k obživě, trpí
hladem, zimou, nedostatkem
přístřeší a základní lékařské péče.
Informovala o tom tisková zpráva běloruské biskupské konference v listopadu.

Součástí pomoci byly drobné
vánoční dárky pro děti. Mezi
uprchlíky jsou celé rodiny i těhotné ženy. Kritické situaci čelí
s příchodem mrazivého počasí
od listopadu.

O pomoc požádal během své nedávné návštěvy Česka ředitel běloruské národní Charity P. Andrej
Aniskievič. Osobně převzal první
prostředky určené na pomoc ve
výši 2 500 eur.

P. Aniskievič vzkazuje: „Děkuji českým dárcům za jejich solidaritu,
kterou projevují s potřebnými lidmi v Bělorusku dlouhodobě, i nyní
během kritické situace hraničící
s humanitární katastrofou.“

Humanitární pomoc v Bělorusku
je možná díky důvěryhodným
místním partnerským organizacím, s nimiž Charita spolupracuje už 17 let.

MOZAIKA UDÁLOSTÍ
Albánské studentky pokračují díky programu Adopce
na dálku® v dalším roku svých
vysokoškolských studií. Výuka
probíhá již prezenčně. Studentky získávají zkušenosti na
odborných praxích a některé
se rozhodly si brigádně přivydělávat při studiu.

Do programu Adopce na
dálku® jsme přijali nové bohoslovce v Bělorusku a v Ugandě.

Dokončili jsme distribuci
materiální pomoci indickým rodinám, které postihla
pandemie koronaviru. Díky
podpoře českých dárců, kteří darovali 1,8 milionu korun,
jsme rodinám darovali potravinové balíčky, drobným země-

Při Základní škole sv. Jana
Nepomuckého v ugandské
Kitule stavíme dvě ubytovny
pro studenty, dívčí a chlapeckou. Každá bude mít
dvě sekce pojmenované po
českých a ugandských svatých. 

dělcům sadbu a začínajícím
drobným podnikatelům, kteří
hledali zdroje obživy, finanční
podporu.

Nejchudší indické rodiny, které
zasáhla pandemie koronaviru,
dostaly materiální pomoc.
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SBÍRKA ARCIDIECÉZNÍ CHARITY PRAHA PRO BĚLORUSKO POKRAČUJE.
Dárci mohou přispět darem na speciální účet 749994/5500, variabilní symbol 20 501.
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ROZŠIŘUJEME POMOC nemocnicím v Ugandě
Když jsme v roce 2007 zahájili provoz České nemocnice
sv. Karla Lwangy v Buikwe,
věřili jsme, že projekt bude
úspěšný. A díky českým dárcům také je! Nemocnice je již
autonomní, dávno není závislá na přítomnosti českých
lékařů a českého vedení.
Českou pomoc chceme rozšířit
do dalších diecézí a dalších

zdravotnických zařízení, která
jsou na tom v současnosti
řádově hůře než Buikwe.
Plánujeme zřídit ambulanci ve Zdravotním středisku

Wesunire. Tím se zlepší služby pro matky a děti. Místo
14 lůžek jich chceme poskytnout 45.
Plánujeme pomoci také Nemocnici sv. Rodiny v Zombo.
S pomocí dárců z České republiky se nemocnice chce zaměřit
na některé specifické problémy
regionu. Těmi jsou podvýživa,
zanedbaná zranění, diabetes
a vysoký krevní tlak. 

JAK SE LÉČÍ V UGANDĚ?
Mezi českou a ugandskou nemocnicí je řada rozdílů. Připomínáme ty nejvýraznější.
1. Neexistuje všeobecné
zdravotní pojištění
Každou návštěvu nemocnice
si pacient musí zaplatit. Chudí
lidé se dostávají do neřešitelné
situace, když potřebují ošetření, na které nemají.
2. Málo nemocnic
Cestovat do nemocnice desítky kilometrů? V Africe nic neobvyklého. Podle statistiky je
v Ugandě 0,17 lékaře a 0,5 nemocničního lůžka na tisíc obyvatel (v Česku máme 4,12 lékaře a 6,6 lůžka na tisíc obyvatel).
3. Nedostatek přístrojů
Na moderní vybavení mohou
v ugandských vesnických nemocnicích zapomenout. Lékaři
se spoléhají na staré a osvědčené metody, své ruce, zkušenosti, instinkt.
4. Odbornost zdravotníků
Znalosti doktorů a sester jsou

Nemocnice v Ugandě poskytují pouze zdravotní péči. Ostatní je na
příbuzných: vaří a perou nemocnému prádlo, a když je potřeba, tak
ho krmí a myjí.
velmi vysoké a podobné evropským standardům. K tomu
přidávají vlídnost, jíž jsou pověstní. Že sestřička vykonává
to, co v Evropě dělá lékař? Ano,
mají tu vyšší kompetence.

6. Úcta k mrtvě
narozeným dětem
Dětem, které zemřely ještě
před porodem, strojí pozůstalí
běžně pohřeb, jako by se jednalo o zesnulého.

5. Péče o pacienta
Nemocnice poskytuje pouze
zdravotní péči. Ostatní je na příbuzných. Po dobu hospitalizace se do nemocnice dokonce
nastěhují. Spí na zemi na rohoži
vedle pacientovy postele.

7. Nemocnice
a náboženství
Ateismus je v Ugandě cizí slovo. Každý má nějakou víru. Je tu
běžné, že se lékař před operací
modlí za úspěch zákroku. Součástí nemocnic jsou kaple. 
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Lillian z Ugandy POMÁHÁ VE VZDĚLÁNÍ
svým dvěma OSIŘELÝM neteřím
Lillian z Ugandy „adoptovali“ dárci z Česka, když navštěvovala druhou třídu základní školy, a podporovali
ji i během studií na obchodní
akademii. Dnes pracuje jako
sekretářka v jedné z farností
v diecézi Lugazi.
Z peněz které vydělává, podporuje Lillian svou maminku
a také dvě své neteře, jejichž
matka nedávno zemřela.
Lillian má do života další plány. Tím nejbližším je vysoká škola. „Každý den, když se modlím,
děkuji Hospodinu, že jsem dostala tu úžasnou možnost a byla
zařazena do programu Adopce
na dálku®. Vzhledem k tomu, jak
žila moje rodina, by mě ani nenapadlo, že bych se mohla dostat
tam, kde dnes jsem.“

Lillian vystudovala obchodní akademii a chystá se na dálkové vysokoškolské studium.
Program Adopce na dálku®
nepomáhá jen dětem. Je úlevou i pro jejich rodiče. Lilliina
maminka říká s vděčností:
„Nebýt vás, byla by má dcera jen
jednou z mnoha, jejichž jediným
údělem je brzy se vdát a porodit

co nejvíc dětí. Samozřejmě se
moc těším, až bude mít Lillian
vlastní rodinu, ale možnost, že to
bude, až ona bude chtít, a v čase,
kdy bude pevně stát na vlastních
nohou, je pro mě jako její matku
velkým štěstím a radostí.“ 

INDICKÉ DÍVCE SHERYL pomohl program
Adopce na dálku® k univerzitnímu DIPLOMU
Sheryl byla přijata do programu Adopce na dálku®,
když navštěvovala pátou
třídu základní školy. Další
vzdělání pro dceru by si jinak
chudí rodiče nemohli dovolit.
Sheryl loni úspěšně ukončila
bakalářské studium (obor obchod). V současné době pracuje jako administrativní pracovnice v družstevní bance. Je
vděčná svému dárci, paní Evě
z Jihlavy, za podporu, kterou jí
dávala po celou dobu studia.
Přejeme jí úspěšnou kariéru! 

2010

2021

Sheryl je další úspěšnou absolventkou programu Adopce na dálku®,
které se podařilo získat vysokoškolský diplom.
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Kolín se dočkal
NOVÉHO KOMUNITNÍHO CENTRA
Farní charita Kolín postavila
zbrusu nové komunitní centrum. Své místo tu naleznou
vzdělávací akce, přednášky a semináře pro seniory,
rodiny i místní komunitu.
Sloužit bude nejen Charitě
a farnosti, ale i lidem z širokého okolí. O centru svaté
Zdislavy, ale také o rozvoji
kolínské Charity jsme mluvili s jejím ředitelem PETREM
ZAVŘELEM.
Farní charita Kolín je jednou z nejmladších Charit
v pražské diecézi. Představte prosím blíže její činnost.
Podařilo se nám vybudovat
dobré jméno organizace se
škálou různých aktivit, přičemž klíčové je poskytování
potravinové a materiální pomoci osobám v nouzi a práce
se seniory včetně rozvinuté
dobrovolnické činnosti. Zásadním úspěchem je vybudování Komunitního centra svaté
Zdislavy.

„

Zásadním
úspěchem Farní
charity Kolín
je vybudování
Komunitního
centra svaté
Zdislavy.

V tuto chvíli máme celkem
šest zaměstnanců, takže jsme
v tomto ohledu spíše menší Charita. Máme však partu
skvělých dobrovolníků, kteří
se aktivně zapojují. Ročně se
naše pomoc dotýká šesti set li-

Petr Zavřel má pracovní zkušenosti v sociálních službách,
v městském sociálním odboru,
na krajské úrovni i v zahraničí.
Příklady dobré praxe se snaží předávat dál.
dí, seniorů, osob v nouzi, rodin
s dětmi.
Kdo je typickým uživatelem vašich služeb a jak konkrétně mu pomáháte?
Nejpočetnější skupinou jsou
i u nás, ve městě již poměrně
vzdáleném nejlidnatější aglomeraci v zemi, lidé žijící na ulici,
chudé rodiny s dětmi a samoživitelé, kterým ve spolupráci se
sociálním odborem městského
úřadu vydáváme hmotnou pomoc. Většinou potraviny, oblečení, drogerii, ale třeba také
18

kočárky. K dispozici je pro ně
v našem centru sprcha a pračka.
Další cílovou skupinou jsou
senioři, a to hned ve dvou rovinách. Jednak v rámci vedení
volnočasových, aktivizačních
aktivit (senioři vyrábějí výrobky, které následně prodáváme
v našem krámku, na trzích
a z výdělku hradíme nákup
dalších surovin). V druhé rovině se jedná o dobrovolnickou
činnost, kdy zajišťujeme dobrovolníky pro osamělé seniory
– ať žijí v domácím prostředí,
v pobytové sociální službě nebo jsou dlouhodobě v nemocnici.
Třetí spektrum aktivit vychází z vydaného pověření pro
výkon sociálně-právní ochrany dětí, kdy zajišťujeme poradenství a na základě soudního
rozhodnutí asistované styky
rodičů a dětí. Také zajišťujeme
dobrovolnickou formou i dvě
drobné volnočasové rodinné
aktivity – procházky a tancování.
Jak vznikl nápad vybudovat v Kolíně zmíněné komunitní centrum? Proč je
potřeba?
Původní nápad pochází od bývalé ředitelky Lucie Růžkové-Rybárové. Zamýšlela vybudování komunitního centra jako
nového sídla a srdce kolínské
Charity. Návrh na něj vznikl
i s ohledem na služby asistovaného kontaktu rodičů s dětmi
– je naším úkolem dávat je dohromady. Takže dům má například dva vstupy, aby se rodiče

v konfliktu, resp. bývalí partneři
nepotkali osobně. V plánu je
také vytvořit prostor pro setkávání místní komunity – občanů
Kolína a zejména Kolína-Zálabí,
neboť část Kolína za řekou není
vybavena takovou občanskou
kapacitou jako centrum města. Paní ředitelce se podařilo
sehnat projektovou výzvu a ve
spolupráci s místní farností také pozemek, a zejména s dobrovolníky projít procesem projektového řízení a stavby.

„

Mou vizí je
intenzivně
spolupracovat
s místními lidmi,
kteří sami dobře
vědí, co komunita
potřebuje,
a poskytovat jim
zázemí pro jejich
aktivity.

Komu bude komunitní
centrum sloužit? Jaké programy chystáte?
Přestěhovali jsme sem naše
služby v rámci sociálně-právní
ochrany dětí. A také seniorské
aktivity. Zároveň chceme do
budovy přenést i sídlo organizace. Srdcem domu je komunitní sál, přičemž mou vizí
je intenzivně spolupracovat
s místními lidmi, kteří sami dobře vědí, co komunita potřebuje,
a poskytovat jim zázemí pro
jejich aktivity – výstavy, koncerty, odborné kurzy, workshopy,
společenská setkávání, farní
agapé apod. Akce pořádáme
již nyní, avšak často je musíme
bohužel zrušit či odkládat kvůli
pandemickým opatřením. Nicméně například ve spolupráci
s městem Kolín, Diakonií a or-

ganizací Dementia zajišťujeme
pravidelné kurzy pro neformální pečující i pro profesionální
pracovníky, seniory a osoby se
zdravotním postižením. Kdo se
někdy ocitl v situaci pečujícího,
ví velmi dobře, jak je taková
služba potřebná.

„

Sociální sféře
jsem se začal
věnovat už od 16
let, kdy jsem dělal
osobního asistenta
u lidí s těžkým
mentálním
postižením.

Jaká byla vaše cesta do
Farní charity Kolín? Čemu
jste se věnoval předtím
a jak tyto zkušenosti nyní
úročíte?
Sociální sféře jsem se začal
věnovat už od 16 let, kdy jsem
dělal osobního asistenta u lidí
s těžkým mentálním postiže-

ním. Po gymnáziu jsem vystudoval sociální práci a sociální
politiku, hodně mi dala dlouhodobá praxe v hospici a na
Ministerstvu práce a sociálních věcí. Po vystudování jsem
pracoval jako terénní sociální
pracovník s rodinami a dětmi na ubytovnách. Dále jsem
působil na sociálním odboru
Městského úřadu Kolín, kde
jsem se věnoval evropskému
projektu, komunitnímu plánování a strategickému plánu sociálního začleňování. Nyní se,
kromě Charity, také podílím na
řízení Společnosti sociálních
pracovníků České republiky.
Ve své práci se inspiruji vším,
co jsem dosud poznal, zejména příklady dobré praxe, které
se snažím předávat dál.
Angažujete se i v politice. Jste členem Výboru pro
sociální věci Zastupitelstva
Středočeského kraje. Co tato práce obnáší?


Petr Zavřel s pracovnicemi Farní charity Kolín.
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Klíčovou pomocí, kterou Farní charita Kolín poskytuje, je potravinová
a materiální pomoc lidem v nouzi.
V obecně rovině jsou výbory
iniciativní a kontrolní orgány,
kdy svá stanoviska a návrhy
předkládají zastupitelstvu; zároveň plní úkoly, kterými je zastupitelstvo pověřuje. Zabýváme se koncepčními materiály,
metodikami, sítí sociálních služeb, sestavujeme krajské plány
v sociální oblasti a materiály
finanční či dotační. Například
nedávno jsme revidovali Stře-

dočeský humanitární fond, ve
kterém mohou sociální a návazné služby žádat o finanční
prostředky. Ve výboru působí
i můj kolega, ředitel Charity
Beroun Petr Horák; aktivně spolupracujeme, čehož si vážím.
Známe zblízka fungování sociálních služeb, a tak myslím dokážeme vnímat reálný dopad
koncepcí na konkrétní služby
a jejich uživatele.

V Charitě působíte teprve
jeden a půl roku. V čem jsou
její silné stránky?
Charita je odborně i lidsky velmi silná v péči a poradenství při
práci s lidmi v nouzi – ať žijícími
na ulici nebo vyžadujícími doprovázení druhé osoby. Navzdory různým předsudkům je akční,
rychlá a flexibilní – například
loni, když přišel zákaz koledovat.
Lidé v Charitě si umějí poradit,
ale pak také pomoci a být právě
tam, kde je to v daném okamžiku potřeba. Když přijde nějaká
katastrofa, ať už živelná, nebo
v životech konkrétních lidí. Charita stojí a padá na zaměstnancích a dobrovolnících, přičemž
jsem od začátku svého působení mile překvapen, kolik lidí chce
charitě pomáhat. Řekl bych, že
tato síla je také daná křesťanským přesahem, kdy práce dává
skutečný smysl a nevykonává
se pouze za účelem plnění dotačních podmínek a v případě
zaměstnanců vlastní obživy. 

POMÁHEJTE NÁM POMÁHAT!
Pomoc, o které jste se dočetli v tomto Bulletinu, bylo možné uskutečnit díky dobrovolným příspěvkům dárců. Děkujeme! Pomáhejte s námi i nadále. Pokud vás zaujal
některý z konkrétních projektů, uvádíme údaje pro zaslání daru:

Rozvojové projekty v zahraničí

Sociální služby u nás

Č. ú.

Č. ú.

749011/0100

Pomoc do Indie
Pomoc do Ugandy
Česká nemocnice v Ugandě
Pomoc do Běloruska
Pomoc do Albánie

VS

20 100
20 200
20 804
20 500
20 300

749986/5500

VS

Azylový dům sv. Terezie
Potravinová pomoc
Středisko Migrace
Poradna Magdala
Domov pro seniory kardinála Berana

40
41
43
45
64
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