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Klid a rozvaha

Letošní postní dobu prožíváme 
opět (stejně jako před dvěma le-
ty, kdy u  nás propukla pandemie 
koronaviru) pod tíhou událostí, 
které velkému množství lidí krutě 
zasáhly do života. Cítím, že post-
ní doba nás má vést k tomu, aby-
chom situaci zvládali s co největ-
ším klidem a  rozvahou. Nedílnou 

součástí postní doby je i almužna 
– činění dobra. Tím, čeho se pos- 
tem vzdáme, můžeme obohatit 
toho, kdo to potřebuje. Není to 
lehké, ale právě dnes velmi výstiž-
né. Vždyť do Prahy a  okolí proudí 
desetitisíce válečných uprchlíků, 
které vyhnaly boje a strach z jejich  
domovů. 

Arcidiecézní charita Praha letos 
slaví 20. výročí založení odborné 
sociální poradny pro migranty 
a uprchlíky. Na oslavy ale není čas. 
Náš migrační tým, celá naše Arci-
diecézní charita, Farní charity a far-
nosti vyvinuly obrovské nasazení, 
aby příchozím uprchlíkům poskytly 

sociální a právní asistenci, huma-
nitární pomoc i ubytování. Děkuji 
všem za to, jak náročnou situaci 
zvládáte.  

Děkuji i  tisícům dárců, kteří po-
máhají. Finančně, materiálně, na-
bídkami, podporou, modlitbou. 
Velká solidarita přichází od indi-
viduálních dárců, od měst a  obcí, 
z  farností, od firem, hasičů, škol, 
Skautů a  dalších občanských ini-
ciativ. Prosím, pomáhejte i nadále. 
Potřebujeme vaši podporu. 

S poděkováním,
Jaroslav Němec

ředitel Arcidiecézní charity Praha

KRÁTCEKRÁTCEADOPCE UKRAJINA 
– pomáhejme profesionálně, 

dlouhodobě a s rozvahou

Pomáhejte nám pomáhat
válečným uprchlíkům.

Číslo sbírkového účtu: 

749986/5500
variabilní symbol 43
pomozte online 

Na pomoc válečným uprch-
líkům zahajujeme nový pro-
jekt Adopce Ukrajina. Po vzoru 
úspěšné Adopce na dálku® bu-
deme sociálně doprovázet kon-
krétní potřebné ukrajinské rodi-
ny, které uprchly před válečným 
konfliktem, až do chvíle jejich 

návratu do bezpečné Ukrajiny 
nebo úplné integrace do naší 
společnosti.

„V dnešní době překotné a občas ne-
koordinované pomoci garantujeme 
dárcům, že podporují rodiny, které 
patří mezi ty nejzranitelnější,“  vy-
světluje Jaroslav Němec, ředitel 
Arcidiecézní charity Praha. Patří 
mezi ně senioři a ženy s dětmi, kte-
ří v Česku nemají žádné příbuzné 
a kteří na Ukrajině nepatřili k movi-
tějším příjmovým skupinám.

„Hlavním mottem nového pro-
gramu je ,pomoc s rozvahou‘. V tuto 
chvíli je potřeba zaměřit se nejen na 
materiální podporu, ale především 
na profesionální sociální pomoc, 
se kterou má Charita dlouholeté zku-
šenosti,“ doplňuje Jaroslav Němec.

Čtěte celý článek 
a zapojte se do pomoci 

  Novou ředitelkou Farní cha-
rity Praha 3 Vinohrady byla jme-
nována paní Kateřina Osecká.  

  Dva tisíce krajanů, převážně 
z  Ukrajiny, prošlo programem 
přesídlení Ministerstva vnitra. Ar-
cidiecézní charita Praha pomáhá 
krajanům s  integrací do české 
společnosti.   Benefiční kon-
cert s Martou Jandovou a další-
mi umělci pořádá Farní charita 
Kladno ve středu 16. března od 
17 hodin v Domě kultury Klad-
no.   Materiální sbírka pro po-
třebné ukrajinské rodiny pokra-
čuje. Darovat můžete trvanlivé 
potraviny a drogerii. Více

https://www.darujme.cz/projekt/1200773
https://praha.charita.cz/arcidiecezni-charita-praha-zahajuje-program-adopce-ukrajina-v-cesku-je-potreba-pomahat-s-rozvahou/
https://praha.charita.cz/arcidiecezni-charita-praha-zahajuje-program-adopce-ukrajina-v-cesku-je-potreba-pomahat-s-rozvahou/
https://praha.charita.cz/sbirka-pro-ukrajinu-jak-muzete-pomoci-materialne-i-financne/
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Taxík Maxík 
pro seniory v Praze 7
Seniorům a zdravotně postiženým 
v Praze 7 slouží nově Taxík Maxík, 
služba, kterou za podpory městské 
části a  firemní i  nadační pomoci 
provozuje Charita Praha-Holešovi-
ce. Za dostupnou cenu se mohou 
senioři dostat k lékaři, na úřad ne-
bo za volnočasovými aktivitami. 
Taxík Maxík se zapojil do pomoci 
Ukrajině. S  humanitární pomocí 
dojel téměř k Užhorodu. Dopravu 
v rámci Česka poskytl i potřebným 
ukrajinským rodinám. 

Nový charitní 
šatník ve Slaném

Na konci února otevřela Farní 
charita Slaný za účasti staros-
ty města nový charitní šatník 
pro sociálně potřebné. Dárcům 
umožňuje darovat nepotřebné, 
ale stále pěkné oblečení. Charitní 
šatník se zapojuje do pomoci vál-
kou zasažené Ukrajině. 

Otevřeli jsme 
nové centrum 
s adaptačními

aktivitami 
pro rodiny a děti

Nové Komunitní centrum Slu-
nečnice v pražské Thákurově ulici 
slouží ukrajinským rodinám, kte-
ré uprchly před válkou. Centrum 
provozuje Arcidiecézní charita 
Praha za podpory městské čás-
ti Praha 6. Probíhají zde rodinné 
volnočasové aktivity a adaptační 
program pro děti.

Čtěte celý článek 
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Bezmála dvacet let se profesio-
nálně věnuje pomoci cizincům 
žijícím v naší zemi a jejich inte-
graci. SVĚTLANA PORSCHE, pů-
vodem Ukrajinka, nyní koordi-
nuje rozsáhlou pomoc tisícům 
válečných uprchlíků, kteří se 
obracejí na Arcidiecézní charitu 
Praha o pomoc.

„Na naši Poradnu pro migranty 
a  uprchlíky se valí smršť zoufalých 
telefonátů a e-mailů jak z Ukrajiny, 
tak z Česka od Ukrajinců, kteří chtějí 
pomoci svým příbuzným na Ukraji-
ně. Někdy máme pocit, že polovina 
Ukrajiny obdržela naše telefonní 
číslo, volají a  ptají se na možnosti 
pomoci,“ říká v rozhovoru Světlana 
Porsche. „Situace je pro mě nároč-
ná. Často mám slzy v  očích. Nikdo 
si nedokáže představit to zoufalství, 
které člověk prožívá. Nemáme s ko-
legy čas se pořádně vyspat a najíst, 
protože tisíce lidí potřebují akutně 

naši pomoc. Ale vlastní rodině, která 
je v ohrožení života, pomoct v tuto 
chvíli nemůžu.“

Čtěte rozhovor 

Vedle odborného sociální-
ho poradenství a  materiální 
pomoci potřebují lidé, kte-
ří přicházejí z  válkou zasaže-
né Ukrajiny, ubytování. Arci-
diecézní charita Praha zajistila  
150 lůžek v  hostelech, bytech 
i ve svých zařízeních sociálních 
služeb.

„Děkujeme městské části Praha 2 
za uvolnění velkometrážního bytu 
a ubytovny se 40 lůžky,“ říká Jaroslav 
Němec. Další pomoc přichází od 
zřizovatele pražské Charity – Ar-
cibiskupství pražského, které po-
skytlo kapacitu 40 lůžek ve svém 
hotelu. 

„Lidem, kterým zajišťujeme uby-
tování, poskytneme i  sociální do-
provázení a  materiální pomoc,“ 
informuje Světlana Porsche z cha-
ritního Střediska Migrace. „Bude-

Světlana Porsche (uprostřed) vede 
tým Střediska Migrace, který se v kri-
zovém režimu rozrostl o desítky pra-
covníků. 

Rozhovor se Světlanou Porsche 
o charitní pomoci 

válečným uprchlíkům z Ukrajiny

Jeden ze 14 pokojů v ubytovně, kde 
zajistila Praha 2 spolu s Arcidiecézní 
charitou Praha ubytování pro 40 žen 
a dětí z Ukrajiny. 

me rádi za jakoukoli finanční po-
moc nebo podporu naší materiální  
sbírky.“ 

Zajišťujeme ubytování 
pro 150 válečných uprchlíků

https://praha.charita.cz/nove-komunitni-centrum-pomuze-ukrajinskym-detem-adaptovat-se-v-nove-zemi/
https://praha.charita.cz/rozhovor-se-svetlanou-porsche-o-charitni-pomoci-valecnym-uprchlikum-z-ukrajiny/


Manushaqe 
před nemocnicí, 

kam chodí 
na praxi. 

Mimořádný dar od českého 
dárce dostala nedávno rodi-
na „adoptovaného“ Sanjaye 
z Indie. 9 500 rupií (2 850 ko- 
run) využije rodina na vyba-
vení domácnosti. Fotky z pře-
dání šeku dárce, pana dr. Mi-
lana Šujáka, potěšily: „Úplně 
mne to dojalo. Ať jim vybavení 
slouží. A děkuji Vám za tu au-
tenticitu, člověk si najednou 
uvědomí, v  jakém dostatku 
u  nás žijeme, jak si mnoha 
našich vymožeností neváží-
me, jakou máme krizi hodnot. 
Vaši organizaci mám rád 
a věřím jí. Rád přispěju darem  
i letos.“ 
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Dívky z  Albánie, které studují 
vysokou školu díky českým dár-
cům, si v náročném zkouškovém 
období udělaly čas a podělily se 
o své příběhy. 

Paola  napsala, že studium je čím 
dál náročnější: „Máme hodně učení. 
Upřímně, někdy cítím únavu ze stu-
dia, z času na organizaci, přizpůsobe-
ní se novým rozvrhům a také z osob-
ních záležitostí, a tak jsem v pokušení 
to vzdát a všeho nechat. Ale díky Bo-
hu nacházím sílu jít dál a  dělat vše 
dobře s nadějí, že to dokážu.“ 

Budoucí zdravotní sestra Ma-
nushaqe si pochvalovala praxi. 
„Chodím do nemocnice dvakrát týd-
ně. Když procházím pokoji, často se 
zastavím, abych promluvila s pacien-
ty, jak se jim daří a jak se cítí.“ Marie se 
kromě přípravy na zkoušky podílela 

na organizaci mezinárodního setká-
ní mládeže, kde měla možnost se-
tkat se s mladými lidmi i velvyslanci 
z evropských zemí. Všechny dívky 
posílají do Česka poděkování za to, 
že mohou pokračovat ve studiu.

Čtěte celý článek 

Charita Česká republika pomáhá zmírnit 
HUMANITÁRNÍ KRIZI NA UKRAJINĚ 

STUDENTKY Z ALBÁNIE mají za sebou
další náročné ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ

Rada evropských biskupských konferencí prostřednictvím České 
biskupské konference a  Arcidiecézní charity Praha Vás zvou 
na bohoslužbu za mír na Ukrajině, za oběti války a pandemie 
covid-19. Hlavní celebrant: Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný 
biskup pražský.

ve středu 30. března 2022 od 18 hodin
v kostele Panny Marie Matky ustavičné pomoci 
a sv. Kajetána, Nerudova 22, Praha-Malá Strana

Bohoslužba za mír na Ukrajině

VYBAVENÍ 
DOMÁCNOSTI 

pro chudou 
indickou rodinu

Ozbrojený konflikt nemilosrdně doléhá na obyva-
tele Ukrajiny. Charita Česká republika vyhlásila ve-
řejnou sbírku, aby pomohla zajistit místním lidem 
jídlo, pití i přístřeší. Na místě zajišťuje v této neleh-
ké době i potřebnou psychosociální pomoc. Díky 
pomoci českých dárců podpořila finančně práci 
ukrajinské Charity a vyslala na Ukrajinu kamiony 
s humanitární pomocí. 

Veřejnou sbírku mohou dárci podpořit darem na 
číslo účtu 55660022/0800, variabilní symbol 104. 
Děkujeme dárcům za pomoc. 

https://praha.charita.cz/studentky-z-albanie-maji-za-sebou-dalsi-narocne-zkouskove-obdobi/
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Mustafa Kato se narodil a vyrostl 
– stejně jako jeho 10 sourozenců 
– na ostrovech Viktoriina jezera, 
kde je rybolov hlavním zdrojem 
obživy a životním stylem. Jeho 
představy o  budoucím životě 
však byly zcela odlišné. 

Nechtěl být rybářem, zajímalo ho 
studium, které mu ale maminka po 
smrti Mustafova otce nemohla do-
přát. Šance přišla až s programem 
Adopce na dálku®. 

SLOUŽÍ HIV POZITIVNÍM
Mustafa vystudoval ošetřovatelství 
a porodní asistenci. Dnes pracuje 
ve zdravotním středisku, kde má na 
starosti HIV poradenství, téma více 

Nechtěl být rybářem. Díky programu 
Adopce na dálku® pomáhá nemocným 

AKTUÁLNĚ z Ugandy

zvěděla o mém dárci, a  to netušila, 
že mě Adopce na dálku® dovede tak 
daleko. Děkuji všem, kteří mi umož-
nili uspět, zejména mému drahému 
dárci Tomášovi. Kéž vám Bůh hojně 
žehná.“

CHCE POMÁHAT 
CHUDÝM VE VZDĚLÁNÍ
Mustafa si šetří, aby se mohl vrátit 
do školy a dále zvýšit svou kvalifika-
ci. Také by si přál sám sponzorovat 
jedno potřebné dítě a později za-
ložit rodinu. On i  jeho matka jsou 
vděčni panu Tomášovi z České Lí-
py, který chlapcova studia hradil. 
Díky píli a odhodlání se mu podaři-
lo svůj sen naplnit. Držíme mu pal-
ce v dalším snažení! 

Po téměř dvou letech se v lednu 
opět otevřely ugandské školy 
a do nich nastoupily i děti se spe-
ciálními potřebami. Díky dárcům 
z Česka může v Ugandě studovat 
30 hluchoněmých dětí. 

Pocházejí z okresů Iganga, Buikwe 
a Nebbi. Pro některé z nich to bylo 
vůbec poprvé v životě, kdy šly do 
školy a  setkaly se s  jinými dětmi, 
které mají podobné problémy. 

HANDICAP UŽ DĚTEM díky programu 
Adopce na dálku® NEBRÁNÍ VE STUDIU

Sociální pracovnice Christine, 
která v lednu děti do školy dopro-
vázela, vzpomíná: „Neslyšeli jsme je 
mluvit, ale viděli jsme jejich výrazy ve 
tváři, když vstupovaly do školy, kde 
našly podobné děti. Které se rovněž 
neuměly vyjadřovat verbálně, ale 
uměly to pomocí rukou – znakova-
ly. Všichni vypadali velmi šťastně. 
Byly to okamžiky štěstí, vzrušení,  
naděje.“

Srdečně děkujeme dárcům za 
štědrost, která vykouzlila úsmě-
vy na tvářích mnoha potřebných 
lidí v  Ugandě. A  speciálně těch 
zdravotně postižených, na které 
společnost a někteří jejich rodinní 
příslušníci vlastně zapomněli. Dě-
kujeme, že dáváte těmto dětem 
šanci na lepší budoucnost! 

Čtěte celý článek 

než aktuální pro Ugandu a  celou 
Subsaharskou Afriku. 

Mladý muž posílá do Česka slova 
díků: „Bůh má dobrý plán s každým, 
kdo v  něj věří a  důvěřuje mu. Moje 
matka plakala radostí, když se do-

Firistě je 12 let. Přesto stále chodí 
do školky. Je hluchoněmá a pro 
její život potřebuje znát znako-
vou řeč. Tu se naučí ve speci-
alizované škole, do které díky 
programu Adopce na dálku® na- 
stoupí. 

Můžete-li Firistě pomoci, 
napište prosím na 

pomocdozahranici@
praha.charita.cz.

www.praha.charita.cz/onas/bulletin
https://www.facebook.com/praha.charita/
https://www.instagram.com/charitapraha/
https://praha.charita.cz/handicap-uz-detem-diky-programu-adopce-na-dalku-nebrani-ve-studiu/

