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Rok s Ukrajinou

24. února si připomeneme rok od 
začátku války na Ukrajině. Byl to 
rok plný bolesti, strachu a bezmo-
ci. Mnohým převrátil život vzhůru 
nohama. Lidem prchajícím před 
válkou do České republiky jsme se 

snažili zajistit důstojné životní pod-
mínky. 

Děkuji všem pracovníkům Ar-
cidiecézní charity Praha i  všem 
dobrovolníkům a dárcům za jejich 
obětavost. Pracovali jste často ve 
vypjatých situacích s vysokým na-
sazením a s otevřeným srdcem. Se-
tkávali jsme se s těžkými životními 
příběhy, ale i s překvapující vlnou 
solidarity. 

Chudoba, bolest, utrpení. A v re-
akci na ně pomoc, obětavost a so-
lidarita. To není jen příběh Ukra-

jiny. Je to příběh, který zažíváme 
v Charitě znovu a znovu. V případě 
osamělých seniorů, rodin v  nouzi 
nebo lidí bez domova, které v zimě 
ohrožuje mráz. A také v případě lidí 
v  Ugandě umírajících na banální 
choroby nebo obětí zemětřesení 
v Turecku a Sýrii. 

Děkuji, že jste součástí tohoto pří-
běhu. Děkuji, že na chudobu, bolest 
a utrpení umíte odpovědět pomo-
cí, obětavostí a solidaritou.

Světlana Porsche 
ředitelka Střediska Migrace
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Pomáhejte nám pomáhat!

Rentgen za milion koRUn 
věnovali dárci 

České nemocnici v Ugandě
 K postní době patří již tra-

dičně duchovně-formační akce 
Postní almužna. Více...  Nové 
Komunitní centrum sv. Anež-
ky v Londýnské ulici je v závěru 
stavebních úprav a  v polovině 
února jej čeká kolaudační řízení.

 Podcast ChariTalk zveřejnil 
10. díl, tentokrát rozhovor s psy-
choterapeutkou a sociální pra-
covnicí, která se v Charitě věnuje 
krizové pomoci rodinám. Více...

Koncem ledna darovala Ar-
cidiecézní charita Praha Čes-
ké nemocnici v  Ugandě nový 
rentgenový přístroj v  hodnotě  
1 088 000 korun. Nahradil starý 
přístroj, který byl již v nevyho-
vujícím technickém stavu. 

„Diagnostika většiny onemocnění 
stojí na rentgenu a laboratoři, proto 
jsou nepostradatelnou součástí naší 
nemocnice,“ vysvětluje ředitel Čes-
ké nemocnice David Wambi.

Rentgen pořízený v  roce 2009 
nedávno dosloužil a musel být vy-

řazen z provozu. Bezmála 1500 pa- 
cientů zejména z  chirurgického  
oddělení a  z  HIV/TBC jednotky  
muselo být na rentgenologické 
vyšetření odesláno do jiných ne-
mocnic. Tento neudržitelný stav 
pomohli vyřešit dárci z Česka.

„Vaše pomoc zachraňuje v  na-
šem kraji lidské životy,“ říká vděčně 
David Wambi. „Lidé se tu potýkají 
s  řadou těžkostí: s extrémní chudo-
bou, nedostatkem čisté vody, tropic-
kými nemocemi. Česká nemocnice 
je pro ně záchranou a  požehná- 
ním!“ 

Pomozte 
turecku a Sýrii

V reakci na katastrofální 
zemětřesení, které zasáhlo 

Turecko a Sýrii, vyhlásila Charita 
Česká republika sbírku na 
pomoc zasaženým lidem.

SPonzoRUjte 
nemocniční lůžko

Dlouhodobá pomoc českých 
dárců zachraňuje životy lidí 

v Subsaharské Africe. Podpořte 
chod České nemocnice v Ugandě 

sponzorováním lůžka na určitý čas.

ChCi pomoCi 

ChCi pomoCi 

https://praha.charita.cz/postni-almuzna-pomahejte-pustem/
https://www.charita.cz/podcast-charitalk/
https://svet.charita.cz/aktuality-svet-charita/charita-pomaha-lidem-zasazenym-zemetresenim-zajistit-zakladni-zivotni-potreby/
https://praha.charita.cz/sponzorstvi-nemocnicniho-luzka
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Před rokem, 24. února 2022, za-
čala rusko-ukrajinská válka, kte-
rá spustila migrační vlnu mířící 
i do České republiky. Do pomoci 
uprchlíkům se zapojily Charity 
v pražské arcidiecézi. 

Katastrofa, která se vymyká svým 
rozměrem, uvrhla mnoho lidí do 
těžké humanitární situace. „Pro 
Charitu to bylo jedno z  nejnároč-
nějších období. V krátkém čase jsme 
zorganizovali rozsáhlou pomoc 
pro 20 000 osob,“ říká Jaroslav Ně-
mec, ředitel Arcidiecézní charity  
Praha.

První fáze pomoci se zaměřila na 
zajištění základních potřeb – jídla, 
ubytování, léků či lékařské péče. 
Charity v  pražské arcidiecézi po-
skytly potravinovou pomoc více 

než 18 tisícům a ubytování více než 
3 tisícům uprchlíků.

V dalších fázích nabízely Charity 
psychologickou pomoc a  orga-
nizovaly komunitní a  adaptační 
aktivity i výuku českého jazyka. Je-

jich cílem bylo podpořit Ukrajince 
v  integraci do české společnosti, 
pomoci dětem se vstupem do no-
vého vzdělávacího systému a jejich 
rodičům na trh práce.

Čtěte celý článek 

Sčítání letošního ročníku Tříkrá-
lové sbírky je u  konce. Štědří 
dárci letos do tříkrálových kasi-
ček věnovali v pražské arcidiecé-
zi celkem 9 825 139 korun (z to-
ho 530 463 Kč darovali online).

Mimořádný výsledek letošní sbír-
ky ocenil i  pražský arcibiskup Jan 
Graubner: „Upřímně děkuji všem, 
kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli. 
Nejen kvůli finančnímu výnosu, kte-
rý je pro Charitu tak významný, ale 
taky kvůli vytváření vztahů a  ovliv-
ňování kultury směrem k  pomoci 
potřebným a  výchově nejmladší 

ce dobrovolníků, kteří navázali na 
starodávný lidový obyčej tříkrálové 
koledy. V pražské arcidiecézi kole-
dovali do 2 035 zapečetěných ka-
siček. Do organizace sbírky se zde 
zapojilo přes 130 farností a farních 
Charit i řada církevních škol.

Peníze tradičně poputují na po-
moc seniorům, rodinám s  dětmi 
v nouzi i lidem na okraji společnos-
ti a těm, kdo se ocitají ve složité ži-
votní situaci.

Podrobněji jsou tyto i další záměry 
představeny na webu Tříkrálové 
sbírky. 

generace, kterou učíme vidět dru-
hé, potřebné a aktivně se zapojit do  
pomoci.“

Do nejrozsáhlejší sbírkové akce 
v  České republice se zapojily tisí-

Zkušenosti z  praxe sociálních 
služeb sdíleli odborníci Charity 
s ministrem práce a sociálních vě-
cí Marianem Jurečkou, který při 
svém výjezdu do Středočeského 
kraje navštívil Farní charitu Kolín. 
„Bylo nám ctí, že jsme mohli s  pa-

nem ministrem probrat naše zkuše-
nosti z  charitní praxe – co funguje, 
a  co by se naopak mohlo zlepšit. 
Tématem bylo i  financování soci-
álních služeb v  našem kraji,“  říká 
Petr Zavřel, ředitel Farní charity  
Kolín. 

návštěva miniStRa PRáce a Sociálních věcí 

tříkRálové PokladniČky jSoU SeČteny. 
dárci projevili velkou solidaritu s lidmi v nouzi

Rok S UkRajinoU: 
pomoc pro 20 tisíc uprchlíků

https://praha.charita.cz/rok-s-ukrajinou-pomoc-pro-20-tisic-uprchliku/
https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/
https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/
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Assis Siddi z indické vesnice To-
tilgundi byl do programu Adop-
ce na dálku® zařazen ve 3. třídě 
základní školy, koncem roku 
2008. Hned po novém roce jej 
„adoptovala“ paní Marie ze Su-
šice. Chlapcova životní dráha 
se od té chvíle začala ubírat ji-
ným směrem. Na jejím konci byl 
úspěch, který nikdo nečekal.

Assisovi rodiče pěstovali rýži na pro-
najatém poli a místo mzdy dostávali 
jen část z úrody. Ta rodině stačila sot-

Assis se díky „adopčnímu“ pro-
gramu dostal do školy a  studium 
mu šlo velmi dobře. Vynikal na zá-
kladní i střední škole. Úspěšně složil 
přijímací zkoušky na vysokou školu. 
Po celých 15 let ho vzděláním pro-
vázela „adoptivní maminka“ Marie. 

Loni Assis dokončil vzdělání, 
které je pro něj vstupenkou k vy-
sněnému povolání. Bude pilotem! 
Nyní se uchází o práci u leteckých 
společností v  Goa. Přejeme mu 
hodně úspěchů v jeho další životní 
etapě. 

Savitha Siddi, Smeetha Siddi, 
Arpita Siddi. Stejná příjmení, ale 
přesto nejde o sourozence. Proč 
se jména některých indických 
„adoptovaných“ dětí shodují? 
A proč jsou rysy těchto dětí spíš 
africké? 

Lidé z  kmene Siddi jsou potomci 
otroků. Do Indie se dostali během 
16. – 19. století z jihovýchodní Afri-
ky jako otroci kolonizátorů i místní 

vládnoucí elity. V Karnátace žijí de-
sítky tisíc obyvatel z kmene Siddi. 
Dodnes bojují o své místo ve spo-
lečnosti. 

Název kmene pochází z arabské-
ho slova saydi – pán, mistr. Mnozí 
z nich používají Siddi jako příjmení. 
Lidé kmene Siddi vyznávají islám, 
hinduismus i  křesťanství s  jedním 
společným znakem – tradicí uctívá-
ní svých předků. Tento rituál nazýva-
jí Hiriyaru a konají jej dvakrát ročně.

Vznešené pojmenování kme-
ne bohužel neodráží jeho po-
stavení ve společnosti. Vinou 
složité minulosti je i dnes životní 
úroveň lidí z  kmene Siddi vel-
mi nízká. Žijí často v  odlehlých 
oblastech a pracují jako námezdní 
síla v zemědělství či na stavbách. 
Čeští „adoptivní rodiče“ podpořili 
ve vzdělání 40 dětí z kmene Siddi 
a dali jim tak šanci na lepší budouc- 
nost. 

2008 2022

va pro vlastní potřebu. Do nejbližší-
ho města to měli 5 kilometrů pěšky. 
Na vzdělání tří dětí nebyly finance. 

„adoptovaný chlapec“ 
aSSiS Siddi všechny PřekvaPil

AKTUálNě 

z INDIe

Zdravím vás z  Mpanshi. Před 
pár dny k  nám bylo doručeno  
60 dopisů, které dárci poslali 
„adoptovaným dětem” v  letech 
2019–2022! Cestovaly zřejmě něko-
likrát kolem světa, když jim cesta 
z  Česka do Zambie trvala několik  
let. 

O  nespolehlivosti místní pošty 
jsme se už v  minulosti přesvědčili. 
Vymlouvala se na covid, pak na re-
novaci. Tento případ několikaletého 
zpoždění nás ale překvapil. Prosím 
o vaši trpělivost. Dopisy třídíme a po-
stupně předáváme dětem, i těm, kte-
ré už v programu nejsou. Děti budou 

na dopisy reagovat ve svých dalších 
pravidelných dopisech.

Aleš Vacek 
zástupce Arcidiecézní charita 

Praha v Zambii 
z e-mailové korespondence 

s Centrem zahraniční spolupráce 
ze 7. února 2023

ceSta kolem Světa

co u indických dětí značí Příjmení Siddi?
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Mezi našimi dárci je řada těch, 
kteří podporují nejen vzdělání 
„adoptovaných“ dětí, ale finan-
cují i projekty na rozvoj komu-
nit, ve kterých děti žijí. Jak jsou 
tyto prostředky zužitkovány?

Například partnerská organizace 
v  indickém Mangalóre zorganizo-
vala u  příležitosti Mezinárodního 
dne boje proti AIDS setkání pod-
porovaných dětí i rodičů v místním 
rehabilitačním centru AIDS. Na 
programu byly osvětové přednáš-
ky zaměřené na péči o zdraví i řada 
soutěží a her pro děti s cenami pro 
vítěze.

Akce přilákala 110 účastníků. 
„Všichni si program moc užili, po-
chvalovali si chutné občerstvení 
i  drobné dárky, které byly pro děti 
překvapením,“ vyjmenovává Kamila 
Gelbičová z Centra zahraniční spo-
lupráce. Speciální dárek – vodní 

matraci – obdržela paní Yashoda, 
která trpí rakovinou a nemůže cho-
dit. Dárek za ni převzala dcera.

„Je skvělé, jak dokáže být relativně 
malá částka užitečná tolika chudým 
lidem. V tomto případě dárce věno-
val 5 tisíc korun a  díky tomu jsme 
mnoha rodinám předali důležité in-
formace a dětem nezapomenutelné 
zážitky,“ říká Kamila Gelbičová.

Podle výše daru, který dárce ve 
prospěch komunitních projektů 
věnuje, vyberou sociální pracovníci 
spolu s místní komunitou vhodný 
dárek. V  minulosti to byly kromě 
zdravotní osvěty například veřejné 
toalety, knihovna či pomůcky pro 
místní školu. Děkujeme, že s námi 
pomáháte! 

Sledujte náS také na SoCiálníCh SítíCh:

Vydává Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, 120 00 Praha 2, bulletin@praha.charita.cz. Vychází 11x ročně. 
Předešlá vydání Bulletinu najdete na stránce www.praha.charita.cz/onas/bulletin.

co dokáže v indické vesnici dar 
ve výši 5 tiSíc koRUn?

V kostele sv. Ondřeje Apoštola v běloruských Lyntupech se slavila mše 
svatá za české „adoptivní rodiče“. Děti podporované v programu 
Adopce na dálku® přišly spolu s rodiči poděkovat Pánu Bohu za dar lásky 
a milosrdenství. Všichni se společně modlili, aby štědrým dárcům dal 
Bůh zdraví, spokojenost a požehnání. Děkujeme, že běloruské rodiny 
podporujete i v této nelehké době. 

modlitba za „adoptivní rodiče“

PRogRamy 
v běloRUSkU 

nejsou ohroženy
V reakci na informaci, že Raiffeisen-
bank zastavuje od 15. února 2023 
platby do Ruska i  Běloruska, 
chceme informovat dárce, kteří 
podporují děti v Bělorusku, že pro-
gram Adopce na dálku®  není 
tímto krokem nijak ohrožen. Fi-
nancování je s ohledem na dlou-
holetou spolupráci nastaveno 
v různých alternativách a kolegové 
v  běloruských Charitách budou 
děti nadále podporovat podle za-
vedeného harmonogramu (před 
Velikonoci a  začátkem školního 
roku). Děkujeme za vaši vytrvalou 
podporu a pomoc. 

www.praha.charita.cz/onas/bulletin
https://www.facebook.com/praha.charita
https://www.instagram.com/charitapraha/

