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Milí přátelé, 
vítáme vás opět 
na stránkách 
Bulletinu Charity 
Praha, abychom 
vám zprostřed-
kovali novinky 
a zajímavosti 
z našich projek-

tů. Ať probíhají v Čechách nebo 
v zahraničí, mají jediný motiv 
a cíl – pomoc potřebným, kteří 
se ocitli v nouzi. Princip naší prá-
ce je obsažen v latinském slově 
„caritas“ – milosrdná láska. Víme, 
že tuto lásku k potřebným sdílíte 
s námi – vyjadřujete ji podporou 
naší činnosti. Děkujeme, že nám 
pomáháte pomáhat. 
 

Ing. Jaroslav Němec, 
 ředitel Charity Praha

Číslo 3

15. března 2011

Rozšíření Zdravotní školy sv. 
Ignáce v Honavaru o bakalář-
ské studium bylo dokončeno 
a završeno slavnostní inaugu-
rací v únoru t. r. Dosud mohly 
studentky studovat v oboru 
zdravotní sestra na úrovni vyš-
šího odborného stupně, nyní 
dosáhnou ještě vyšší kvalifi ka-
ce v bakalářském oboru. Stav-
bu Zdravotní školy v roce 2003 
i její rozšíření o bakalářská stu-
dia podpořila Charita Praha dí-
ky svému Rozvojovému fondu. 
Školu provozuje indická kon-
gregace sester Královny apoš-
tolů (SRA).

Slavnostní ceremonie se zúčast-
nili mj. biskup diecéze Karwar De-
rek Fernandes, matka představená 
kongregace SRA Maria Goretti, 
zástupci vlády, místní samosprávy 
i církevní představitelé. Podle in-
dické tradice zapálili čestní hosté 
svíce; v proslovech zdůraznili vý-
znam instituce a popřáli jí mnoho 
úspěchů. Biskup Fernandes ocenil, 
že takové unikátní centrum vzdě-
lanosti, jakým je Zdravotní škola sv. 

Ignáce, jejíž součástí je i nemocni-
ce a centrum sociálních a rozvo-
jových aktivit, působí ve vesnické 
oblasti. Přináší sem potřebný roz-
voj, vzdělanost i pracovní příleži-
tosti. Sestra Goretti připomněla, 
že primárním posláním školy je 
otevírat cestu ke vzdělání student-
kám z nejchudších rodin. Na škole 
studuje mj. 37 dívek podpořených 
v programu Adopce na dálku®. 



ZDRAVOTNÍ ŠKOLA V HONAVARU 

ROZŠÍŘENA O BAKALÁŘSKÁ STUDIA

Sestra Maria Goretti a biskup Derek 
Fernandes rozsvěcejí svícen podle 
staré indické tradice 

Adoptujte na dálku studentku ze Zdravotní školy v Honavaru. 
Informace na adopce@charita-adopce.cz. 

EXKLUZIVNĚZ INDIE

CHARITA VYHLÁSILA 

SBÍRKU NA POMOC 

OBĚTEM ZEMĚTŘESENÍ 

V JAPONSKU
Na pomoc obětem zemětřesení a ná-

sledné vlny tsunami otevřela Charita ČR 
sbírkové konto, číslo účtu: 55660022/0800 
u České spořitelny, variabilní symbol: 135. 
Pomoci můžete také zasláním dárcovské 
sms ve tvaru DMS CHARITACR na číslo 
87 777. Charita ČR uvolnila v pondělí 
14. března ze svého krizového fondu na po-
moc obětem katastrofy částku 150 000 Kč. 
Více informací sledujte na stránkách 
www.charita.cz.

 (Zdroj: Charita ČR, 14. 3. 2011)

POMOC DO ZAHRANIČÍ  str. 1–4
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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Neobvyklý projekt podpořila 
Charita Praha v Technické škole 
Vijaymari v přímořském Manga-
lore. Při škole vznikla zahrada, 
na níž studenti pěstují ovoce, 
zeleninu a květiny. Vše pomocí 
postupů organického zeměděl-
ství. Jaký má tato činnost vý-
znam a rozvojový dopad? 

Sestra Rita, karmelitánka, kte-
rá projekt koordinuje, popisuje: 
„Snažíme se dosáhnout dvou cílů. 
V první řadě bychom chtěli, aby 
každý rok získalo minimálně 100 
studentů vedle své hlavní studijní 
specializace také praktické doved-
nosti v pěstování ovoce, zeleniny 
a květin. Studenti pochází převáž-

ně z venkova, takže budou mít 
možnost nabyté znalosti využít ve 
svém přirozeném prostředí, ať už 
pro obživu vlastních rodin anebo 
jako výdělečnou činnost.“ 

Sestra pokračuje: „Dále usilujeme 
o to, abychom studentům přiblížili 
základní principy environmentál-

ní výchovy. Chtěli bychom posílit 
jejich vědomí spoluodpovědnosti 
vůči životnímu prostředí a vštípit 
jim ideu trvale udržitelného života. 
Vyučující personál disponuje po-
třebnými zkušenostmi v organic-
kém zemědělství. Vede studenty 
k tomu, aby se aktivně podíleli na 
osvojování a vytváření postupů, 
které nejlépe vyhovují místnímu 
klimatu.“

 Založení zahrady předcházelo 
vybudování studny a systému na 
hospodaření s dešťovou vodou, 
kterou přinese nadcházející období 
monzunů. Studenti již zasadili prv-
ní sazenice a semena a zahrada tak 
začíná rozkvétat a těšit svou barev-
ností oči návštěvníků školy.  

OKOLÍ TECHNICKÉ ŠKOLY VIJAYMARI 
V MANGALORE ROZKVÉTÁ

Oblast severní Ugandy byla po 
více než dvacet let zmítána ob-
čanskou válkou. Po celá staletí 
se místní obyvatelé živili jako 
drobní rolníci. Během války 
však byla většina obyvatel nu-
cena svá obydlí opustit. Skončili 
v uprchlických táborech, kde se 
pro nemožnost obživy stali zá-
vislými na humanitární potravi-
nové pomoci.

Charita Praha právě ukončila 
humanitární projekt zaměřený na 
obnovení tradičního zemědělské-
ho způsobu života. „Zemědělcům 
v okresech Amuru a Gulu jsme 
distribuovali sazenice, semena 
a nářadí, např. mačety. Pořádali 
jsme pro ně ve spolupráci s místní 
Charitou školení. Náš projekt má 
přímý dopad na 1000 domácnos-
tí uprchlíků, mezi nimiž jsou děti 
a rodiče podporované progra-
mem Adopce na dálku®,“ sdílí Pet-
ra Matulová, vedoucí Rozvojového 
střediska.

S pomocí místního faráře, kate-
chety a zástupců místní komunity 

byly k účasti vybrány ohrožené do-
mácnosti těžce postižené hladem. 
Mezi takové domácnosti patří ro-

diny vedené matkou či dokonce 
dětmi, rodiny starších lidí, lidé žijící 
s HIV/AIDS nebo osoby s postiže-
ním.

Uganďané se v reakci na společ-
né problémy dokázali dohodnout 
a spojili svá políčka. Charita jim 
zajistila školení v oblasti moder-
ních zemědělských technik a pre-
venci dalších rizik spojených s ne-
předvídatelnými změnami počasí. 
„Novinkou, kterou se místní nau-
čili, bylo sázení podzemnic, seza-
mu, fazolí nebo manioku do řady, 
oproti dosud tradičnímu sázení 
rozhozem. Byly tak položeny zá-
klady pro další růst soběstačnosti 
obyvatel regionu,“ dodává Matu-
lová.  

CHARITA OBNOVUJE TRADICI ZEMĚDĚLSTVÍ 

NA SEVERU UGANDY

AKTUÁLNĚ 

Z INDIE

AKTUÁLNĚ 
Z UGANDY

S MAČETOU NA POLE MÍSTO DO VÁLKY 
Mačeta byla a dosud je v Ugandě symbolem hrůzných pogro-

mů. Přesto se jedná o nejoblíbenější zemědělský nástroj afrických 
zemědělců, protože jedním seknutím umožňuje odstranit celé 
rostliny. Mnohé humanitární projekty nahrazovaly mačety jinými 
nástroji, ačkoli poptávka zemědělců po nich byla vysoká. Příčiny 
krvavých konfl iktů jsou však jiné, nespočívají v dostupnosti nástro-
jů, ale ve vůli je zneužít. 
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mostí. Učitelé si odlišností 
v mém přístupu nemohli 
nevšimnout. A tak jako 
jsem já obdivovala někte-
ré jejich schopnosti, vě-
řím, že se i oni mohli ode 
mě v něčem inspirovat.

Za týden odjíždíte 
do Ugandy zpět. Co 
Vás k tomu přivedlo? 

Lidově řečeno už mě 
začaly svrbět paty. Chtělo 
se mi ještě jednou někam 
vyjet a Afrika, jak už to tak 
bývá, mě chytla za srdce. 
Moje dobrovolnická zku-
šenost z Ugandy v rámci 
programu Adopce na 
dálku® byla navíc velmi 
pozitivní, takže když jsem 
se dozvěděla, že Charita 

Praha hledá koordináto-
ra vzdělávacích projek-
tů v Ugandě, měla jsem 
jasno a do výběrového 
řízení se hned přihlásila. 
Vzdělávání mi navíc při-
jde jako jedna z nejdůle-
žitějších oblastí rozvojové 
spolupráce, je to investi-
ce do budoucnosti. 

Co bude Vaše nová 
mise v Ugandě obná-
šet? Jaké jsou její cíle? 

Moje práce bude za-
sahovat do dvou oblastí, 
které spolu úzce souvi-
sí. Převezmu koordinaci 
dvou Charitních škol: ZŠ 
sv. Jana Nepomuckého 
a Odborného učiliště 
v Malongwe. Tyto školy 

KDYŽ CHYTNE ČLOVĚKA AFRIKA ZA SRDCE...
byly zakládány jako mo-
delové instituce. Zkuše-
nosti s jejich provozem 
chceme nyní využít pro 
rozvoj dalších škol ve 
vesnických oblastech. 
Proto se budu zároveň 
zabývat tím, jak zkvalitnit 
výuku na ostatních ško-
lách, v kterých se vzdělá-
vají děti v rámci progra-
mu Adopce na dálku®.

Co očekáváte, že bu-
de na této práci nejtěž-
ší?

Podpora vzdělávání 
je běh na dlouhou trať. 
Výsledky nebývají vidět 
hned, což ale nezname-
ná, že by práce v dlouho-
dobé perspektivě neměla 
smysl. Když ale nevidíte 
okamžité výsledky, může 
to být někdy vyčerpávají-
cí. Kromě toho se člověk 
v Ugandě setká se spous-
tou překážek, které prame-
ní z odlišné kultury a způ-
sobu uvažování a které 
je často těžké předvídat. 
Kdo má trochu představu 
o africkém vnímání času, 
tak asi ví, o čem mluvím, 
když řeknu, že v Ugandě 
prostě všechno trvá o ně-
co déle. 

Co Vám bude v prů-
běhu pobytu v Ugandě 
nejvíc chybět?

Určitě kamarádi a ro-
dina, ale předpokládám, 
že práce bude tolik, že 
na nějaké velké stesky 
nebude čas. A navzdory 
ugandskému podnebí si 
myslím, že se mi občas 
zasteskne po pořádně 
plné a horké vaně.

Nezkrácený rozhovor 
najdete na webových 
stránkách www.praha.
charita.cz. 

Rozhovor

Když chytne člověka 
Afrika za srdce, vábí 
ho k návratu. To platí 
u cestovatelů, dobro-
druhů, ale také u roz-
vojových pracovníků. 
Před třemi lety odjela 
MICHALA CHATRNÁ do 
Ugandy poprvé, jako 
dobrovolnice Chari-
ty Praha. Za týden se 
„na místo činu“ vrací, 
tentokrát v pozici ko-
ordinátorky Charitních 
vzdělávacích rozvojo-
vých projektů:

Můžete popsat Váš 
dobrovolnický pobyt 
v Ugandě? 

V Ugandě jsem působi-
la během školního roku 
2007/2008. Učila jsem na 
dvou vesnických školách 
angličtinu, občanskou 
výchovu a volitelnou vý-
tvarnou výchovu. 

V čem byl podle Vás 
největší přínos pro ko-
munitu?

Byl to oboustranný 
proces – učila jsem se já, 
moji studenti i kolegové 
učitelé. Za největší přínos 
považuji fakt, že jsem uči-
la jednoduše jinak, než je 
v Ugandě na většině škol 
běžné. Studenti se s tím 
museli nějak poprat – na 
hodinách angličtiny mu-
seli mluvit a přemýšlet 
nad čteným textem, při 
občanské výchově dis-
kutovat ve skupině a pre-
zentovat svoje nápady 
ostatním a po hodinách 
výtvarné výchovy po so-
bě uklidit třídu. Podobné 
věci se mohou zdát mož-
ná banální, ale samostat-
nost a aktivita na straně 
studentů v Ugandě roz-
hodně nejsou samozřej-



Čtrnáctiletý Vjačeslav 
Katkov z běloruského 
Grodna, kterému doma 
neřeknou jinak než Vla-
dík, vyrůstá v neúplné 
rodině. Chlapec je na-
víc těžce nemocný cuk-
rovkou. Od roku  2008 
nemůže kvůli zdravot-
ním problémům chodit 
do školy a musí se učit 
doma. Jen díky progra-
mu Adopce na dálku® 
a podpoře dárce z Čes-
ké republiky má Vla-
dík možnost prožívat 
i v těchto náročných 
podmínkách radost-
nější dětství.

O Vladíka i jeho mlad-
ší sestřičku Angelinu se 
stará pouze maminka 
a všichni tři žijí v dvou-

Před týdnem proběhly oslavy Me-
zinárodního dne žen. V Indii má 
MDŽ velký lidskoprávní význam, 
pořádá se mnoho oslav, které sym-
bolizují sílu žen a jejich roli ve spo-
lečnosti. Právě v Indii vznikl nejstarší 
a zároveň nejjednodušší oděv, kte-
rý zde ženy oblékají dodnes – čtyř 
metrový pruh látky zvaný sárí. 
Zachoval se, přestože britští ko-
loniální úředníci lámali indickým 

tkalcům prsty, aby nedokázali vy-
chovat své nástupce a britský tex-
tilní průmysl zde našel svá odbytiš-
tě.

Jak vidíte z našich fotografi í, zatím 
je pro nás jednodušší do sárí obléci 
budovu než samy sebe. A jak jste na 
tom Vy? Pokud třeba víte, jak se sárí 
obléká a máte svou vlastní fotografi i 
v sárí, podělte se s námi na faceboo-
kovém profilu „Charita Praha“. Své 
příspěvky nám přes FB zašlete do 20. 
3. Ty nejzajímavější budou odměně-
ny kalendářem na rok 2011 s indic-
kou tématikou.



pokojovém bytě po ba-
bičce. Otec zemřel již 
před mnoha lety. Dokud 
byl chlapec zdravý, pra-
covala jeho maminka ja-
ko uklizečka. Nyní se však 
o svého těžce nemoc-
ného synka musí starat, 
takže rodina žije jen ze 

skromných státních pří-
spěvků. S necelými 100 
Eury měsíčně je pro ni 
velice těžké uživit rodinu, 
pečovat o synovo zdra-
ví a zabezpečit dětem 
vzdělání. 

Před těžkostmi života 
Vladík čas od času utíká 

NA INZULÍN UŽ VLADÍK NEZAPOMENE

JINÝ KRAJ, 

JINÝ … ŠAT

Naše Londýnská 44 oděná do indic-
kého sárí.

PŘÍBĚH 
Z BĚLORUSKA

ZAJÍMAVOST

Na červenec 2011 připravuje-
me již tradiční letní pobyt dětí 
z Běloruska v ČR. Cca 30 dětí pod-
porovaných v programu Adopce 
na dálku® stráví několik dní ve 
„své“ české rodině a poté pro ně 
připravujeme společný program. 
Smyslem těchto letních pobytů 
je především podpora vztahu dí-
tě – sponzorská rodina, ale také 

poznávání českého kulturního 
prostředí. 

V rámci společného programu 
se snažíme, aby měly děti co nej-
více zajímavých zážitků, poznání 
a informací. Pro rozšíření této 
nabídky se na vás obracíme 
s prosbou o podporu. Pokud 
můžete dětem zprostředkovat 
zajímavý program v termínu 

od 25. – 28. července, napište 
nám na adopce@charita-adopce.
cz. Uvítáme zajištění bezplatného 
vstupu např. na Křižíkovu fontánu 
v Praze, do aquaparku, na jinou 
zajímavou akci, místo nebo pro-
gram; uvítáme vhodný věcný dar 
pro děti ve věku od 8 do 16 let, 
fi nanční dar atd. Děkujeme! 



POMOZTE NÁM PŘIPRAVIT HEZKÉ PRÁZDNINY PRO BĚLORUSKÉ DĚTI 

do světa fantastické li-
teratury. Dříve docházel 
také do počítačového 
klubu, kde hrál počíta-
čové hry. Někdy se však 
nechal hrou tak unést, 
že si zapomněl píchnout 
inzulín a následné kom-
plikace si několikrát vy-
žádaly zásah záchranné 
služby. Maminka se pro-
to rozhodla pořídit pro 
Vladíka počítač. Nyní se 
Vladík vzdělává a pracuje 
na počítači i doma, kde 
je pod dohledem, takže 
již nemůže na injekci za-
pomenout. Díky progra-
mu Adopce na dálku® se 
tedy rozvíjí a čas od času 
utíká před tvrdými život-
ními podmínkami do vir-
tuálního světa a zároveň 
je stále v bezpečí.  

išN
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Druhý den v břez-
nu jsme vstoupili do 
oslav 800 let, které 
uplynou od naro-
zení svaté Anežky. 
Pro všechny spolu-
pracovníky Charity, 

zaměstnance i příjemce pomoci je 
to příležitost, abychom se znovu 
zamysleli nad identitou Charitního 
díla, jehož je svatá Anežka v naší ar-
cidiecézi i celé republice patronkou.

A nejen patronkou, ale přímo svě-
ticí, která zosobňuje, jak má pravá 
Charita vypadat. Podívejme se na to:

1. Je to světice katolické Církve. Na-
še Charita ke své identitě potřebuje 
toto zakotvení v katolicitě, bez ní by 
se stala obyčejnou profesionální or-
ganizací.

2. Své dílo konala svatá Anežka 
z lásky. Základní motivací, proč se 
vůbec organizuje nějaké Charitní dí-
lo je stála tatáž láska, která se inspi-
ruje a čerpá z lásky Ježíše Krista.

3. Službu konala vysoce profe-
sionálně. Ošetřování nemocných 
a péče o chudé vypadalo v dobách 
svaté Anežky jinak než nyní, ale stála 
zůstává požadavek, aby to bylo dílo 
kvalitní a rozumné.

4. Nebyla závislá na státu. Tehdy 
se sice jednalo o království a králem 
byl její tatínek, přesto svoji obživu 
a prostředky pro péči o chudé získá-

valy sestry její kláštera jako almužnu 
od dobrých lidí. Tato nezávislost jí 
pak dovolila, že mohla vyjednávat 
usmíření mezi otcem a synem, když 
to bylo potřeba.

5. Svým příkladem ovlivňovala 
druhé. Svatá Anežka nejen inspiro-
vala mnohé dcery šlechtických ro-
din, aby ji následovaly do kláštera, 
ale svoji dobrotou a vřelým srdcem 
se dotýkala i těch, které ošetřovala 
a za které se modlila.

Pro Arcidiecézní charitu Praha ne-
ní tedy svatá Anežka jen důvodem 
k oslavám, ale také k zamyšlení 
a možná i změně, aby naše charitní 
dílo odpovídalo své patronce a bylo 
skutečnou Charitou.

P. Dr. Vojtěch Eliáš
Prezident Charity Praha

INFORMUJEME VÁS O AKTUÁLNÍM DĚNÍ 
V PRAŽSKÉ CHARITĚ

Aktuálně z pražské 
arcidiecéze

DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ

Rok svaté Anežky

Bohatý program 
pro děti v Azylovém 

domě Gloria
Měsíc únor přinesl bo-
hatý program pro děti 
v Azylovém domě Gloria, 
který v Praze na Barran-
dově provozuje Charita 
Praha. Proběhl Maškar-
ní karneval – masky, hry 
a dětský smích oživily at-
mosféru celého domu. 

O další akci se posta-
raly děti z MŠ v soused-
ství, které v Azylovém 

domě zahrály pohádku. 
Spolupráce s MŠ bude 
pokračovat i v budouc-
nu. V Domě Gloria sídlí 
kromě Azylového domu 
také stacionář, takže z ak-
tivit dětí se pravidelně 
těší i senioři. 

Nové vybavení 
ergoterapeutické dílny 

v Domě na půl cesty 
v Kralupech n. Vlt.

Díky fi nanční podpoře 
města Kralupy n. Vlt. po-

řídila Charita Praha nové 
vybavení své ergoterape-
utické dílny v Domě na 
půl cesty. Klienti domu 
(mladí lidé, kteří vyrůsta-
li v dětských domovech) 
zde pod vedením asis-
tenta vyrábí skleněné vit-
ráže. Získávají tak základ-
ní pracovní návyky a učí 
se trpělivosti a přesnosti. 

Pracovní schůzka 
s ministrem 

Radkem Johnem
Na pozvání minist-
ra vnitra Radka Johna 
se uskutečnila pracovní 
schůzka, jíž se zúčastnili 

zástupci organizací, které 
poskytují sociální služby 
lidem bez domova, zá-
stupci krajů, ministerstev 
práce a sociálních věcí, 
vnitra a zdravotnictví. Za 
Charitu Praha se setkání 
zúčastnil Stanislav Fiala, 
ředitel Azylového domu 
sv. Terezie. Diskuse se za-
měřila na možnosti řeše-
ní bezdomovectví, které 
je závažným sociálním 
problémem a dotýká se 
celé populace ČR. Řeše-
ní vyžaduje systémovou 
mezirezortní spolupráci 
vč. legislativních úprav.



POZVÁNKA

Srdečně zveme na dobročinný bazar dámského 
oblečení „Budoár“, jehož výtěžek podpoří Charit-
ní Azylový dům pro matky s dětmi Gloria. 

KDY: 19. 3. 2011 od 15–20 h.
KDE: Ladies fi t club, Stroupežnického 21, Praha 5
Partner: Nadační fond Elizabeth
Více informací: http://www.nfelizabeth.cz/1.pdf 

DOBROČINNÝ BAZAR 

PRO AZYLOVÝ DŮM GLORIA

Maškarní karneval v Azylovém domě Gloria.
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Součástí Charity 
v pražské arcidie-
cézi jsou farní cha-
rity. Jednu z nej-
větších najdeme 
v ROUDNICI NAD 
LABEM. Hovoří-

me s její dlouholetou ředitelkou 
Ing. ZDENKOU PĚTNÍKOVOU.

V letošním roce slaví jedno ze 
zařízení Vaší Charity kulatiny. 
O jaké výročí se jedná?

V květnu uplyne 10 let od posvě-
cení Domova sv. Josefa a jeho uve-
dení do provozu. Chceme si připo-
menout tuto milou událost a pozvat 
k nám na návštěvu vzácné hosty.

Víme, že letos tomu bude ta-
ké 10 let, co jste začala v Charitě 
pracovat. Gratulujeme a přede-
vším děkujeme za Vaši obětavou 
práci. Mohla byste nám přiblížit, 
co se za tu dlouhou dobu u vás 
ve Farní charitě událo?

Charita v Roudnici byla založena 
již v roce 1995. Začali jsme nejdříve 
jako dobrovolníci s humanitární po-
mocí pro zemětřesením postiženou 
Arménii. Postupně jsme začali pra-
covat s romskými dětmi, provozova-
li jsme azylový dům pro muže, ženy 
a matky s dětmi, krizové centrum či 
charitní šatník. V Domově sv. Jose-
fa jsme vytvořili azylové ubytování 
pro těhotné ženy a matky s dětmi 
a poskytovali jsme pečovatelskou 
službu původním obyvatelům to-
hoto domu (předtím zde byl Dům 
s pečovatelskou službou města 
Roudnice n. L.). V současnosti jsme 
jedním z největších poskytovatelů 
sociálních služeb na Roudnicku. 

K Vaší práci potřebujete i po-
moc veřejnosti. Jak Vás mohou 
lidé podpořit? 

Možností je několik. Záleží na 
každém dárci, pro jakou formu po-
moci se rozhodne. Kromě pomoci 
fi nanční – ve formě peněžních da-
rů na účet nebo v hotovosti, nám 
mohou lidé věnovat věcný dar ne-
bo nějakou službu nebo poskyt-
nout slevu při nějakém nákupu. 
Vítáme i přímé zapojení do aktivit 
služeb jako dobrovolníci. 

Jaká byla Vaše cesta do Cha-
rity a co považujete za svůj nej-
větší pracovní úspěch?

Před ukončením mateřské do-
volené mě oslovila ředitelka Cha-
rity pani Kirschnerová, zda bych 
nechtěla u nich pracovat. Vytvářel 
se zde nový pracovní tým, kde po-
třebovali hospodářku a zároveň zá-

stupkyni ředitelky. Dlouho jsem se 
nerozmýšlela a nabídku jsem při-
jala. Připadalo mi skvělé pracovat 
v církevní organizaci, která pomáhá 
lidem. Jsem věřící a tak to beru ja-
ko životní poslání, zvláště nyní, kdy 
už jsem 5. rokem v pozici ředitelky.

Za svůj největší pracovní úspěch 
považuji to, že jsem kolem sebe 
shromáždila úžasné a schopné lidi 
zapálené pro práci v neziskovém 
sektoru a díky tomu úspěšně spo-
lečně pokračujeme v započatém 
díle bývalých ředitelek. V současné 
nejisté době, která není příznivě 
nakloněna pomáhajícím organiza-
cím, je to zázrak, že se dál rozvíjíme, 
rozšiřujeme a zkvalitňujeme naše 
služby. A to není moje zásluha, ale 
nás všech, kteří zde pracujeme. 

 

POMÁHAT LIDEM beru jako ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ

PROFIL FARNÍ CHARITY ROUDNICE N. L.
Založení: 12. 5. 1995
Počet zaměstnanců: 27
Hlavní činnost: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi; Nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež; Sociálně aktivizační služby pro rodi-
ny s dětmi; Pečovatelská služba; Křesťansko psychologická poradna; 
Charitní šatník
Kontakt: www.charitaroudnice.cz, tel./fax: 416 838 313
E-mail: charita@charitaroudnice.cz

Co se ostatní děti naučí v mateřské školce, pomáhá romským dětem ze zne-
výhodněného prostředí dohonit Charitní předškolní klub. 

Představujeme 
farní charitu 

Roudnice n. L.


