ARCIDIECÉZNÍ
CHARITA PRAHA
Pomáháte nám pomáhat!
Únor a Charita
Začátkem
února se slaví
svátek Uvedení Páně do
chrámu. Je to
svátek, který
připomíná událost krátce po Ježíšově narození, kterou byli podle židovského
Zákona povinni rodiče, když se
jim narodil prvorozený. Dříve se
tomuto svátku říkalo Očišťování Panny Marie a končila jím
doba vánoční, protože se slaví
40 dní po narození Páně.
Dnes bychom mohli říci, že to
je den, kdy si připomínáme, že
Panna Marie i Josef plnili povinnosti, které vyplývaly z narození
jejich syna a které jim předepisoval Zákon.
A přece!
Ono to nebylo pouze plnění
povinností. Pokud se podíváme
na celou událost očima víry,
vidíme, že plněním povinností
bylo naplněno dávné proroctví
a dosaženo smyslu existence
Chrámu: Byl tam přinesen Pán.
To platí i pro pravé charitní
dílo: navenek by se mohlo zdát,
že jsou jen plněny povinnosti vyplývající ze zákona o sociálních
službách nebo z lásky k bližnímu, ale ono jde o víc: I my
v Charitě chceme přinášet Pána
a chceme, aby jeho světlo zářilo
všude v temnotách bolesti, utrpení i chudoby tohoto světa.
P. Dr. Vojtěch Eliáš
Prezident Charity Praha

Číslo 2
15. února 2011

POMOC DO ZAHRANIČÍ
str. 1–5
Kde pomáhá díky svým dárcům Charita Praha v zahraničí
ČINNOST V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI
str. 5–6
Jak pomáhají potřebným sociální a zdravotní služby Charity Praha
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NEOBYČEJNÉ KONGO

– pozvánka na přednášku z cyklu Cestujeme s velvyslanci
Srdečně vás zveme na přednášku Neobyčejné Kongo RNDr. Jana
Filipenského, CSc., bývalého velvyslance ČR v Konžské demokratické republice v rámci cyklu Cestujeme s velvyslanci za účasti Petry
Matulové a Jarmila Lomozové
(nově jmenované a odstupující
vedoucí Rozvojového střediska).
Posluchači se mohou těšit na zajímavosti o Kongu, humanitární
práci Charity v této válkou zmítané

zemi i na řadu příhod a míst, která
bývalý velvyslanec navštívil v rámci své téměř pětileté diplomatické
mise. Vyprávění bude doplněno
fotografiemi a videoklipy.
Přednáška se koná v malém sále
Městské knihovny, Mariánské
náměstí 1, Praha 1, v pondělí
21. února 2011 v 17 až 19 hodin. Vstupenky v ceně 30 Kč nutno zajistit v Městské knihovně.
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Obyvatelé z Mbingi:
Už nepotřebujeme potravinovou pomoc

V LEDNU JSME SKLIDILI VLASTNÍ ÚRODU
Demokratická republika Kongo je již řadu let zmítána válečným konfliktem. Nejvíce
tím trpí početné obyvatelstvo
již tak chudého venkova. Rebelské skupiny vyhání lidi
z vesnic. Uprchlíci se skrývají
v lesích či přežívají ve větších
aglomeracích a uprchlických
táborech. “Cesta ke zlepšení
podmínek života lidí je složitá
a vyžaduje mnoho dílčích kroků,” říká Mado Kubaki, koordinátor z Charity Kongo. O jeden
takový krůček se zasadil humanitární projekt Charity Pra1

ha v diecézi Butembo-Beni na
východě země.
(Pokračování na str. 2)

(Dokončení ze str. 1)
“Humanitární projekt
přinesl potravinovou
bezpečnost pro vysídlené
rodiny v oblasti Mbingi
v diecézi Butembo-Beni,”
vysvětluje pan Kubaki
a dodává: “1 500 rodinám
jsme distribuovali sazenice a zemědělské náčiní.
Na přelomu tohoto roku
vzešla první úroda, díky
které již lidé nejsou závislí
na potravinové humanitární pomoci.” Část úrody
odložili lidé pro další setbu a přebytky prodali na
místním trhu.

Humanitární projekt
pro 1 500 domácností válečných uprchlíků v oblasti Mbingi je již druhou
intervencí, kterou Charita
Praha zrealizovala ve spolupráci s Charitou Kongo.
Finančně oba
projekty podpořilo Ministerstvo zahraničních
věcí České republiky
(MZV). “Situace v regionu je stále křehká,” říká
Petra Matulová, vedoucí
Rozvojového střediska
Charity Praha, “lidé žijí

Projekt byl konzultován
se zemědělskými odborníky. Na jejich doporučení byly vybrány konkrétní
plodiny i jejich množství.
Každá rodina získala 10 kg
fazolí, 10 kg
brambor, 10 g
semen zelí a
10 g amarantových semen.
K tomu jednu mačetu
a motyku. Místní farnost
poskytla pozemky, na kterých lidé začali hospodařit. Zemědělští odborníci
poskytli rodinám základní
proškolení a konzultace.

v každodenních obavách
z dalších útoků četných
rebelských skupin. Navíc
desetitisíce rodin válečných uprchlíků potřebují
podporu k tomu, aby se
mohli alespoň částečně
znovu navrátit k běžnému způsobu života.”
Proto se Charita Praha
i letos obrátila na MZV.
Pokud bude odpověď
pozitivní, bude humanitární pomoc v diecézi
Butembo-Beni pokračovat i v roce 2011.


ČESKÁ NEMOCNICE V UGANDĚ
SLAVÍ V ÚNORU 4. NAROZENINY!
Česko -slovensko -ugandskou nemocnici
sv. Karla Lwangy otevřela před čtyřmi lety,
v únoru 2007, Charita
Praha v kraji Buikwe
poblíž Viktoriina jezera.
Cílem tohoto rozvojového projektu je zpřístupnění zdravotní péče
chudým lidem z vesnických oblastí, včetně čtyř
tisíc dětí zapojených do
programu Adopce na
dálku® pražské Charity.

Před 4 lety byl přijat první pacient do České nemocnice
v Ugandě.

„Česká nemocnice
v Ugandě je unikátní
svým rozsahem i tím, že
jde o skutečně český rozvojový projekt. Na provoz

Nemocnice totiž finančně
přispívají desetitisíce dárců z celé České republiky,“
říká Petra Matulová, vedoucí Rozvojového stře-

CO ŘÍKÁ STATISTIKA…

Nemocnice ošetřila ambulant
ně přes 85 163 pacientů. 40 %
z nich byly děti do 5 let.

Celkem bylo hospitalizováno

15 714 pacientů. 48 % z nich
připadlo na dětské lůžkové
oddělení, 22 % pak na lůžkové
oddělení porodnice.

Od otevření Nemocnice pod

diska Charity Praha. „Největším úspěchem, který
si Nemocnice darovala
ke svému čtyřletému výročí fungování je ošetření

nikli lékaři a zdravotníci celkem
375 výjezdů do odlehlých vesnic, kde pečovali o těhotné ženy a novorozence.

61 228 novorozenců bylo oč
kováno proti smrtelným nemocem (spalničky, záškrt, černý
kašel, tetanus, dětská obrna).

2 nemocniční laboratoře pro
vedly 202 495 testů. Pozitivní byl každý 2. test na malárii,
2

100 000 pacienta,“ pokračuje Matulová.
Mezi nejčastější onemocnění patří malárie,
tuberkulóza, HIV/AIDS,
podvýživa a chudokrevnost. Petra Matulová
dodává: „V podmínkách
chudého venkova v rozvojové zemi je včasnost
a kvalita zdravotní péče často otázkou života
a smrti. Naše Nemocnice
zachránila život mnoha
tisícům pacientů, kteří sem byli přivezeni po
úrazu, těm, kteří potřebovali akutní operaci slepého střeva či kýly nebo
(Pokračování na str. 3)

každý 6. test na tuberkulózu,
každý 7. test na HIV/AIDS.


Z 5 918 těhotných žen otesto
vaných na HIV bylo 9,5 % (564)
pozitivních. Bez poskytnuté
antiretrovirální léčby by se jejich děti narodily také HIV pozitivní.

Lékaři provedli 3 256 chirurgic
kých zákroků a 3 295 transfuzí
krve.

http://www.nemocniceuganda.cz/clanky/novinky/ceska-televize-vysila-propagacni-spot-nemocnice/

Autoři spotu: Herec Milan Šimáček, Vojtěch Hönig a Tomáš Potočný (námět), Ivo Bystřičan (režie) a FAMU.
(Dokončení ze str. 2)
novorozencům a jejich
matkám při komplikovaných porodech.“
Vzhledem k tomu, že

je Nemocnice závislá na
podpoře české veřejnosti, uspořádala Charita
k jejím čtyřletým narozeninám mediální kampaň.
Zapojila se do ní mimo

jiné i Česká televize, která vysílala od poloviny
ledna do poloviny února 2011 propagační spot
v rámci svého programu
podpory charitativních

kampaní. Spuštěny byly
také nové webové stránky Nemocnice (www.nemocniceuganda.cz), kde
můžete spot shlédnout.

KONEC ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU
cílem nového projektu v indickém Bídaru
V chudých podmínkách zaostalých indických vesnic nachází
alkohol své oběti, důsledky jsou
často fatální. Alkohol konzumují
jak otcové rodin, tak mladí lidé
pod vlivem kolektivu. Pálenky
jsou obvykle vyráběny pokoutně podomácku, jsou tedy levné, lehce dostupné a nekvalitní. Životní nesnáze, nedostatek
pracovních příležitostí či špatná
úroda působí jako podpůrný faktor při vzniku závislosti. Alkohol
zase zpětně ztěžuje únik z bídy.
Tím se kruh závislosti uzavírá.
Léčbě alkoholismu se v minulosti věnovalo několik komunitních rozvojových programů
Charity Praha. V Honavaru před
pěti lety probíhal pod vedením
zdejší koordinátorky, sestry Leeny, projekt komplexní komunitní
zdravotní péče. Jednou z dílčích
činností projektu byla právě práce s alkoholiky. Závislosti se zbavilo několik desítek zúčastněných
pacientů. „Anant Kanyappa Naik,
otec rodiny, který propadl alkoholu, utrácel všechny vydělané peníze za pití. Jeho domácnost byla
v bezvýchodné situaci, děti hladověly a churavěly. Anant přistoupil
na podmínky naší léčby spočíva-

Skupinová terapie alkoholiků ve
městě Honavaru , ve státě Karnátaka.
jící v odborné pomoci, medikaci a v konzultacích s úspěšnými
abstinenty. Po absolvování léčby
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se z něj stal nový, šťastný člověk,“
hodnotí jednoho z pacientů sestra Leena.
Na podobném principu stojí
i další protialkoholní projekt, jež
se rozbíhá právě v těchto dnech
v indickém Bídaru v oblasti, kde
pomáhají stovky dárců z České republiky dětem v programu Adopce na dálku®. Kromě již zmíněných
metod bude využívat i skupinovou terapii, fyzické aktivity, motivační programy a pomoc s hledáním zaměstnání. Trvání projektu
je naplánováno na tři roky, prvním rokem jej Rozvojový fond
Charity Praha podpořil částkou
230 000 Kč.


Změna korespondenční adresy
partnerské organizace v indické Shimoze

Informujeme tímto dárce
programu Adopce na dálku®,
kteří podporují děti a studenty v indické Shimoze (partnerská organizace Shimoga
Multipurpose Social Service
Society), že se mění korespondenční adresa. Nově můžete
dětem směřovat dopisy na tuto adresu:
3

ndie

SMSSS
– Shimoga Multipurpose
Social Service Society
CHAITANYA
Sagar Road, Alkola Circle
Gopala Gowda Extension
Shimoga – 577205
Karnataka
INDIA


Očim

SEON ASHRAM
– ÚTOČIŠTĚ TRPÍCÍCH V HORÁCH

a na

šich

dárc

ů

Před pár dny se paní RENATA SUCHELOVÁ vrátila z čtrnáctidenního putování Indií, které pro zájemce organizovala Charita Praha. Paní Renata
pomáhá již sedmým rokem dívce Jenishe v jejím vzdělávání. Rozhodla se
proto poznat na vlastní oči zemi, v níž Jenisha vyrůstá, program Adopce na dálku® a další rozvojové projekty Charity Praha. Jaké zkušenosti si
paní Renata odnáší? Proč na ni nejvíce zapůsobila partnerská organizace
SEON ASHRAM, která organizuje nejen podporu pro 270 potřebných dětí
v programu Adopce na dálku®, ale poskytuje také útočiště pro 400 mentálně a tělesně postižených, nemocných i vdov a sirotků?
„Indie mě ohromila
pestrými barvami, rozmanitými vůněmi, krásnou přírodou, sluncem,
ale zejména milými lidmi,
kteří zasvětili své životy
pomoci druhým. Během
naší cesty jsme navštívili několik partnerských
organizací a v každé nás
znovu a znovu překvapoval počet aktivit a zápal
řádových sestřiček, kněží
a sociálních pracovníků.
Seon Ashram však byl něčím výjimečný a všechny
nás při návštěvě tohoto
útočiště trpících uprostřed sluncem rozpálených hor zaplavily pocity
obdivu a radosti z toho,
že tato organizace existuje.
Organizaci Seon Ashram založil v roce 1999
pan Paulose nedaleko
městečka Belthangady
a společně se svou rodinou se zde stará o čtyři
stovky mentálně a tělesně postižených, psychicky nemocných, starých
lidí, vdov a sirotků. My
jsme v ašrámu strávili
jedno odpoledne a měli
jsme možnost nahlédnout do života tohoto
zvláštního společenství.
Postupně jsme si prohlédli celý areál ašrámu.
V budově, kde Seon
Ashram sídlí, se nachá-

zí několik velkých ložnic
– zvlášť pro muže a pro
ženy s dětmi. Obyvatelé
ašrámu nejsou rozdělování podle postižení, takže
ti, kterým to schopnosti

dovolují, pomáhají ostatním. Zařízení pokojů je
velmi jednoduché – vedle každé kovové postele se slaměnou matrací
stojí na stolečku kovová

Sowmya se svou rodinou zasvětila život pomoci potřebným

miska a hrnek. Každá ložnice má také své sociální zařízení. Příjemně nás
překvapily rampy, které
místo schodů vedou do
každého patra, takže po
budově se mohou volně
pohybovat i tělesně postižení. Plynem poháněný generátor dává ašrámu větší soběstačnost,
což je v této odlehlé oblasti potřeba.
Sowmya, mladší dcera pana Paulose, se nám
po celou dobu naší návštěvy ochotně věnovala
a díky ní jsme měli možnost poznat alespoň trochu kouzlo této komunity.
Emotivně nám vyprávěla
o lidech, kterým se svou
rodinou zasvětila život.
My jsme ji s obdivem
naslouchali a přemýšleli nad tím, kde se v této
křehké mladé ženě bere
taková duševní síla.
Půldenní návštěva Seon Ashramu zanechala
v našich srdcích nesmazatelnou stopu a všichni
věříme, že rodina pana
Paulose si i nadále zachová svou duševní sílu,
odhodlání a pevnou víru,
aby mohli pokračovat
v jejich úžasném díle.“
Renata Suchelová
V Indii, 9. února 2011

Seon Ashram je útočištěm opuštěných lidí – postižených,
vdov a sirotků
4
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Návštěva sestry Christiny v České republice
OTEVŘELA SRDCE MNOHA DÁRCŮ

„Děkuji za vaši viditelnou finanční i duchovní pomoc, kterou
poskytujete nám i našim chudým
dětem z vesnic,“ napsala nám sestra Christina Misquith, karmelitánka z Indie a koordinátorka Adopce
na dálku®, která vloni v listopadu
navštívila Českou republiku.
Dopis dále pokračuje: „Po mé
osobní návštěvě v České repub-

lice, je každý měsíc podpořeno
nových 13 – 14 dětí z naší oblasti! Má osobní setkání s dárci měla velký dopad. Jsem šťastná, že
se jejich srdce otevřela.“
Připojujeme se s díkům sestry Christiny. Na vaši podporu již
Sestra Christina se studentkami nyní čeká pouze 21 dětí z oblasti
Karmelitánské střední odborné ško- Bídaru, kde působí kongregace
karmelitánek.

ly v Bídaru

INFORMUJEME VÁS O AKTUÁLNÍM DĚNÍ
V PRAŽSKÉ CHARITĚ
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lednických pokladniček částku
72,5 milionů korun. Letošní leden tak přinesl rekordní výsledek
v dosavadní, v celostátním měřítku již jedenáctileté, historii sbírky.
Výtěžek sbírky podpoří stovky záměrů na podporu nemocných, seniorů a lidí v sociální nouzi.
V pražské arcidiecézi činil výtěžek
sbírky více než 4 miliony korun,
přibližně o 160 tisíc korun více než
v loňském roce. Peníze budou použity na sociální projekty farností
a Arcidiecézní charity Praha.
Více informací naleznete na
stránkách: www.trikralovasbirka.
cz.
Nově otevřený Azylový dům v Lochovicích, který provozuje Farní charita Beroun
Otevřen nový Azylový dům
pro matky/otce s dětmi
v tísni v Lochovicích


V Lochovicích otevřela Farní
charita Beroun dne 9. prosince
2010 nový Azylový dům pro
matky a otce s dětmi v tísni.
Přístřeší 6 rodinám zde nabídne
objekt bývalé fary, který si vyžádal
rozsáhlou rekonstrukci. Investice
potřebné na rekonstrukci získala
Farní charita Beroun formou investičního grantu z Regionálního
operačního programu Střední Če-

chy ve výši 13 milionů korun. Chybějící finanční prostředky zhruba
ve výši milionu korun se Charita
snaží získat za pomoci široké veřejnosti již od května roku 2008
prostřednictvím veřejné sbírky
Pokojíčky, která pokračuje až do
31. března 2011.
Tříkrálová sbírka 2011
přinesla v ČR rekordní výsledek
– 72,5 milionu korun


Charitní tříkráloví koledníci
vysbírali do sedmnácti tisíc ko5

Rozpečetění a počítání kasiček
Tříkrálové sbírky proběhlo v Praze 12.
ledna 2011 za kontroly Magistrátu
hl. m. Prahy.

Snídaně s duchovním
slovem v Parlamentu ČR


Ve čtvrtek 3. února 2011
vystoupil prezident Charity
Praha P. Dr. Vojtěch Eliáš v Parlamentu ČR v rámci tzv. snídaně s duchovním slovem před
zahájením řádného zasedání.
Připomněl slova papeže Benedikta XVI., že velikým úkolem Církve
je vést dialog s těmi, kdo Boha
neznají nebo odmítají, a službou
Charity ukazovat pravdivost svého
poslání zvěstovat světu Boží lásku.
Větší komfort
pro klienty Domu Fatima
– Charitního centra pro
tělesně postižené


V Domě Fatima proběhla rekonstrukce společné koupelny
a nového vybavení se dočkala
společenská místnost i pokoje
klientů. Pokoje jsou nově vybaveny
uzamykatelnými skříňkami pro větší
bezpečnost osobních věcí uživatelů, do některých pokojů jsme pořídili také stoly, které více odpovídají
specifickým potřebám klientů.
Dům Fatima Arcidiecézní charity
Praha (Třeboradice, Praha 9) slouží
svým uživatelům již 13 let. Je určen k rehabilitaci lidí se sníženou
soběstačností a samostatností
z důvodu tělesného postižení.
Charitní poradna
pro integraci cizinců
podpořena Evropským fondem

Charitní poradnu v Pernerově ul. v Praze 8 – Karlíně využívají stovky cizinců
a právního poradenství cizincům
a zvyšování jejich soběstačnosti,
nezávislosti a orientace v systému
státních institucí i v nestátní sféře
(např. zprostředkování kurzů, vyhledávání kontaktů, asistence u lékaře apod.)

i ředitel Arcidiecézní charity
Praha Ing. Jaroslav Němec. Během schůzky bylo poukázáno na
oblasti, ve kterých se členové EHSV
angažují v ČR i v Bruselu (např.
strategie EU 2020, rozvojová a humanitární pomoc, sociální služby,
energetika).

Setkání českých členů
Evropského hospodářského
a sociálního výboru
(EHSV) s předsedou
Senátu Parlamentu ČR
p. Milanem Štěchem

Jaroslav Němec informoval o aktuálních tématech a výzvách v systému
poskytování sociálních služeb, mj.
o problematice pravidel veřejné podpory a přechodu dotačních řízení poskytovatelům sociálních služeb pod
kraje. Pozornost byla věnována také
dobrovolnictví na evropské i národní
úrovni.




Předseda Senátu přijal české zástupce EHSV v úterý 8. 2.
2011. Jedním z účastníků byl

Z jednání předsedy Senátu M. Štěcha s členy EHSV



Středisko Migrace (poradna
pro migranty a uprchlíky při
Charitě Praha) získalo finanční
podporu od Evropského fondu
pro integraci státních příslušníků třetích zemí na projekt Asistenční služby příslušníkům třetích
zemí na území Prahy a Středočeského kraje. Projekt byl podpořen
na rok a půl a bude realizován do
30. června 2012. Cílem projektu je
poskytování odborného sociálního
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