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Mávnutí  
kouzelného proutku

Mám radost hned z  několika 
úspěšných akcí, které přinesly nebo 
ještě přinesou významnou změnu 
lidem procházejícím v životě mno-
ha těžkostmi. 

První z nich je veřejná sbírka bě-
hem akce Milostivé léto. Bylo to ně-
co naprosto mimořádného. Pracuji 
v Charitě 20 let, a ještě jsem nezažila 
takovou akci, která by tolika lidem 
v tak krátkém čase, skoro jako máv-
nutím kouzelného proutku, doká-
zala najednou změnit celý život. 

Druhou je Tříkrálová sbírka. Tra-
diční akce, která už nikoho ničím 
nepřekvapí. A  přesto jsem každo-
ročně v  úžasu, kolik lidé dokážou, 
když se spojí dohromady. Padesá-
tikoruna k padesátikoruně. Díky vý-
těžku sbírky bude mnoha lidem na 
světě lehčeji.

A  do třetice nová počítačová 
učebna pro ugandské odborné uči-
liště v Malongwe. V chudé Ugandě 
otevírá počítačová gramotnost 
dveře k lepší budoucnosti. Stovkám 
mladých lidí jsme dali nenahradi-
telný dar – šanci na vzdělání a lepší 
pracovní uplatnění. 

Děkuji vám, že máte v srdci místo 
pro lidi neznámé, blízké i vzdálené, 
kteří mohou díky vaší pomoci pře-
konat krizi či zvládnout náročnou 
životní situaci. 

Jarmila Lomozová
zástupce ředitele pro 

public relations

KrátceKrátceMilostivé léto: 
Štědří dárci charitní sbírky 
pomohli umořit 113 exekucí

Akce Milostivé léto dala šanci dluž-
níkům začít nový život a byla také 
ukázkou solidarity. Do sbírky vyhlá-
šené Arcidiecézní charitou Praha na 
pomoc lidem, kteří usilují o oddlu-
žení, přispěly stovky dárců. Společ-
ně pomohli lidem v dluhové pasti 
umořit 113 exekucí v celkové výši  
7 120 000 korun. Během Milosti- 
vého léta byly odpouštěny úroky 
a penále a díky tomu stačilo zapla- 

tit jen jistiny dluhů, které tvořily  
1 370 000 korun. 

„Naše pomoc směřovala k těm, kte-
ří se snažili své dluhy splácet. Zodpo-
vědný přístup k  dluhům byl jedním 
z  našich hlavních kritérií při výběru 
těch, kterým jsme v  jejich žádosti 
vyhověli,“ připomíná Helena Kopec-
ká z Poradny pro lidi v tísni.

Zhlédněte videoreportáž 

  Nový charitní šatník ote-
vře za účasti starosty města 
v pátek 25. února Farní cha-
rita ve Slaném, v ulici Hanž-
burského 76.    Hostem 
Českého rozhlasu Dvojky 
v pořadu Jak to vidí byla Iva-
na Otřísalová, ředitelka cha-
ritního Domova sv. Václava. 
Více...   Ocenění Traveller 
Review Award 2022 na zá-
kladě pozitivních hodnoce-
ní hostů získal penzion U sv. 
Kryštofa, který v Praze 10 pro- 
vozuje Arcidiecézní charita 
Praha.    Bohoslužba za 
oběti pandemie covid-19 
bude sloužena v  charitním 
kostele sv. Kajetána ve středu 
30. března v 18 hodin. Více... 

  Centrum nukleární me-
dicíny předalo Arcidiecéz-
ní charitě Praha šek ve výši  
100 tis. korun na podporu 
potřebných dětí v  Uzbekis-
tánu. Děkujeme!

https://www.youtube.com/watch?v=1WA0tflkkN8&ab_channel=Arcidiec%C3%A9zn%C3%ADcharitaPraha
https://dvojka.rozhlas.cz/kde-se-zrodila-myslenka-domova-pro-knezi-po-aktivni-sluzbe-odpovida-ivana-8669808
https://praha.charita.cz/wp-content/uploads/2022/02/001/220208-plakat-bohosluzba-za-obeti-covid-3.pdf
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Velkou bezmoc a bezradnost za-
žila během loňských Vánoc čtyři-
aosmdesátiletá paní Jana. Svátky 
tráví tradičně se svým dospělým 
invalidním synem, který je upou-
taný na lůžku a který během roku 
pobývá v domově sociální péče. 
Jeho zdravotní stav se doma ná-
hle zhoršil a postavil slabou seni-
orku do neřešitelné situace.

„Jeho stav se zhoršil natolik, že se už 
sám neudržel na zvedáku, měl velké 

bolesti nohou, které mu v  podstatě 
vypovídaly službu,“ vzpomíná paní 
Jana. „Byla jsem bezradná a  bez-
mocná. Kde hledat pomoc? Jsem 
vdova a je mi 84 let. Po marném vo-
lání na všechny sociální služby v Kra-
lupech jsem uspěla až u Charity. Je-
dině tam!“

Ačkoli Charita Kralupy nad Vlta-
vou terénní služby pro lidi s  po-
stižením neprovozuje, nenecha-
la paní Janu na holičkách. Do 
domácnosti denně přicházeli po-

moci s péčí o nemohoucího syna. 
„Paní Kovářová se svým manželem 
mi velice ochotně pomohli syna do-
stat z  postele do křesla a  naopak,“ 
děkuje paní Jana za obětavou  
pomoc. 

„Naše zkušenost je skutečným 
a zcela určitě ne jediným důkazem, 
že Charita v  Kralupech zaslouží 
uznání a  podporu. Musí žít a  fun-
govat pro občany, kteří ji nezbytně 
a  životně potřebují,“ uzavírá paní  
Jana. 

Nestátní poskytovatelé sociálních 
služeb, mezi které se řadí i  Arci-
diecézní charita Praha, dlouhodo-
bě zápolí s  dvojím metrem v  od-
měňování pracovníků v sociálním 
segmentu. Zatímco státem, kraji 
či městy zřizované sociální služ-
by z  hlediska financování „mají 
své jisté“, v  nestátním sektoru je 
financování služeb závislé na ne-
nárokových dotacích a ty většinou 
nepokrývají kompletní náklady za 
odvedenou práci. Nestátní posky-
tovatelé se proto sdružili do Plat-
formy 10 a spustili kampaň Stejná 

odměna, která na nerovné pod-
mínky upozorňuje. 

Více o kampani 

Na pomoc lidem v  nouzi – seniorům, sociálně slabým  
rodinám, lidem s  postižením a  těm, kdo jsou na okraji  
společnosti – proběhla i letos Tříkrálová sbírka. Její výtě-
žek v pražské arcidiecézi přesáhl částku 7 800 000 korun. 

DěKUJeMe, že JSte KOleDNíKůM OteVřelI
SVé DVeře I SVá SrDCe. 

Podrobné informace o využití sbírky 

stejná odMěnA: 
dvojí metr 

v sociálních službách

Zájemci o účast v tradiční 
duchovně-formační akci 
Postní almužna si již nyní 

mohou vyzvednout postničku.
Více informací 

Trikralovasbirka

Dekujeme za podporu 
Tríkrálové sbírky 

›
›

vŠude ji odMítli. seniorce pomohla 
s péčí o invAlidního synA až charita

https://www.charita.cz/kdo-jsme/pro-media/tiskove-zpravy/velka-nespravedlnost-rozdily-v-odmenach-zamestnancu-v-socialnich-sluzbach-jsou-i-10-tisic-mesicne/
https://www.charita.cz/kdo-jsme/pro-media/tiskove-zpravy/velka-nespravedlnost-rozdily-v-odmenach-zamestnancu-v-socialnich-sluzbach-jsou-i-10-tisic-mesicne/
https://www.stejnaodmena.cz/
https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/
https://praha.charita.cz/akce/postni-almuzna/


V Ugandě se 10. ledna 2022 po 
téměř dvou letech znovu ote-
vřely školy. Tato africká země 
tak měla kvůli covidové pande-
mii nejdelší školní uzávěru na 
světě.

Přerušená školní výuka se týkala 
více než deseti milionů žáků a stu-
dentů. Jedna třetina dětí se do ško-
ly ale nejspíš už nevrátí. Mnohé za-

uganda Po dlou letech otevírá školy

O jeden počítač se dosud dělilo 
pět studentů. Výuka počítačo-
vých dovedností v  Odborném 
učilišti sv. Karla Lwangy ve vesni-
ci Malongwe pokulhávala, stej- 
ně jako ve většině ugandských 
vesnických škol. Díky českým 
dárcům se to nyní změnilo.

Nová počítačová učebna je v Od-
borném učilišti sv. Karla lwangy od 
nového roku v  provozu. Je vyba-

se Diana Nanyonga, studentka dru-
hého ročníku v oboru kosmetička.

  Čtěte celý článek 

čaly pracovat v zemědělství nebo 
na stavbách, řada dívek otěhotněla 
nebo byla provdána. Mezi březnem 
2020 a červnem loňského roku ze-
mě oznámila 22,5% nárůst v počtu 
těhotenství u dívek ve věku 10 až 
24 let. Hrozí, že nová generace ne-
gramotných Uganďanů rozšíří řady 
nezaměstnaných a chudých.

Čtěte celý článek 

charita pomáhá zachraňovat 
chudé děti v uzbekistánu 

vena 50 počítači s příslušenstvím. 
Umožní jak efektivní a interaktivní 
výuku počítačových dovedností 
stávajících studentů, tak nabídku 
nových studijních oborů: sekretář-
ské/administrativní práce, It admi-
nistrace a grafický design.

„Nová učebna je skvělá! Dříve jsme 
bojovali o těch pár počítačů a nemoh-
li jsme si pořádně práci vyzkoušet. Ny-
ní máme dostatek prostoru a  každý 
svůj počítač! Učení jde rychleji,“ raduje 

Často se potloukají na ulicích, 
kradou, fetují a  nečeká je žád-
ná budoucnost. Řeč je o někte-
rých chudých dětech z Taškentu 
v Uzbekistánu. Jejich rodiče nutí 
chudoba cestovat za prací do za-
hraničí nebo jsou stále v  práci, 
a tak své děti téměř nevídají. 

Pomoci jim se rozhodla kongrega-
ce Milosrdných sester svatého Vin-
cence z  Pauly. Na místní faře vy-
tváří dětem díky podpoře Charity 
program, aby se odpoledne zaba-
vily. A zájem je veliký: Čtyřikrát týd-
ně se jich do aktivit zapojí několik 
desítek. Baví je hudební výcho-

va, divadelní kroužek, kulinářské 
workshopy i  tanec. Místo potu-
lování se po ulicích můžou obje-
vit své skryté talenty a také nové  
kamarády.

Čtěte celý článek 

nová počítačová učebna pomůže ugAndskýM 
studentůM v přípravě na budoucí povolání
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https://praha.charita.cz/nova-pocitacova-ucebna-pomuze-ugandskym-studentum-v-priprave-na-budouci-povolani/
https://praha.charita.cz/uganda-znovu-otevira-skoly-mnozi-uz-se-do-nich-ale-nevrati-covid-19-jim-sebral-vzdelani/
https://praha.charita.cz/misto-potulovani-po-ulicich-se-deti-uci-tanci-a-zpivaji-na-fare/
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Jedním z  našich čerstvých ab-
solventů je Alfred Nobel, indic-
ký chlapec, který byl do pro-
gramu přijat v roce 2008. Jeho 
otec je od dětství postižený 
obrnou, celý život vykonával 
jen pomocné práce. Maminka 
pracuje jako uklízečka na ben-
zínové stanici. Příjem rodičů by 
nestačil na studijní výdaje obou 
dětí, Alfreda a jeho bratra Billa  
Marcony. 

jisté je, že velmi usilovali o to, aby 
chlapci mohli studovat. Díky progra-
mu Adopce na dálku® dostali šanci. 

Alfred nyní dokončil druhý roč-
ník předuniverzitních studií a  při-
pravuje se na příjímací zkoušky na 
univerzitu. Jeho snem je studium 
na lékařské fakultě. Nechce tedy být 
chemikem, ale lékařem. Budeme 
mu držet palce, stejně jako pan Jan 
z Královéhradecka, který chlapce ve 
studiu dlouhá léta podporuje. 

Ugandskou dívku Cynthiu vy-
chovává babička, ačkoli není 
sirotek. Otec rodinu opustil, 
když bylo holčičce sedm let. Za-
nedlouho odešla i matka. S dce-
rou se nevídají a  nepodporují  
ji. 

Naštěstí má Cynthia milující babič- 
ku a  také paní Veroniku z  České 
republiky, která ji podporuje ve 
vzdělání. Příběh chudé rodiny ji vel-
mi zasáhl, a tak zaslala na přilepše-
nou i mimořádný dar –  kozu, kuřa-

s programem Adopce na dálku® 
vystudovAl Alfred nobel

Čtyřiaosmdesátiletá tamara Afa-
nasjevna je milá a  dobrosrdeč-
ná babička z vesnice Porečje. Na 
sklonku života zůstala úplně sa-
ma. Jen malé kotě rozptyluje její 
samotu. Dodnes se nevzpama-
tovala z tragédie, která ji postih-
la před více než 15 lety. Její dům 

do základů vyhořel. Paní tamara 
obývá malou, zchátralou stodolu, 
kterou oheň ušetřil. Z posledních 
peněz pokryla střechu igelitem 
a koupila novou postel. Dokud je 
teplo, bydlí ve stodole, v zimě jí 
poskytují útočiště sousedé.

Čtěte celý článek 

rodiče ji oPustili. cynthia spoléhá 
na babičku a paní veroniku z českA

ta a  pytel fazolí, nepostradatelné 
ugandské suroviny. 

„Bůh vyslyšel mnoho mých mod-
liteb, které pronáším každý den, kdy 
se modlím za svá vnoučata,“ děkova-
la babička při předání daru. Doufá, 
že brzy budou mít koza i slepice 
mladé a  rodina jejich prodejem 
získá peníze na přilepšenou. Všich-
ni se také těší na vlastní vajíčka! 

Děkujeme paní Veronice a všem 
dárcům, kteří pomáhají těm nej- 
chudším rodinám a  jejich dětem 
k lepší budoucnosti. 

Příběh ze 

severouganského 

GULU

Pomohli jsme 245 osamělým seniorům 
z běloruského grodnA 

Nevíme, proč dali rodiče chlapcům 
tak významná jména (Alfred Nobel 
byl švédský chemik a vynálezce dyna-
mitu, Guglielmo Marconi italský fyzik, 
autor bezdrátového telegrafu), ale 
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www.praha.charita.cz/onas/bulletin
https://www.facebook.com/praha.charita/
https://www.instagram.com/charitapraha/
https://praha.charita.cz/pomohli-jsme-245-osamelym-seniorum-z-beloruskeho-grodna/

