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V

ážení přátelé,
na prahu
adventní doby
vám přinášíme
nový Bulletin Rozvojového střediska. Ohlédneme
se za návštěvou

16. listopadu 2010
sestry Christiny Misquith v Praze
nebo za pobytem dobrovolnice
Heleny Humňalové v Kongu. Nové
akce a projekty nás čekají. V současné době připravujeme v naší
arcidiecézi Tříkrálovou sbírku, s níž
je spojena řada tradičních akcí,
např. Tříkrálový benefiční koncert,

na který vás tímto srdečně zvu.
V souvislosti s Tříkrálovou sbírkou
chystáme i některé novinky. Budeme vás o nic detailně informovat
v příštím Bulletinu.
S přáním všeho dobrého,
Ing. Jaroslav Němec
Ředitel

OBDARUJTE FAIR TRADEM
BLÍZKÉ I VZDÁLENÉ NAJEDNOU
– s Charitou 10% sleva!
Inspirujte se při výběru vánočních dárků hnutím Fair Trade. Obdarujete své nejbližší kvalitními produkty pocházejícími z rozvojových zemí a zároveň pomozte tamním výrobcům.
při výrobě nebyla zneužita dětská
práce a byly dodrženy minimální
pracovní standardy.
KDE KOUPIT
PRODUKTY FAIR TRADE?
 Kontaktní centrum Charity
Praha (Londýnská 44, Praha 2), od
pondělí do čtvrtka 8.30 – 15.30.
 E-shop firmy Excellent Plzeň
nabízí pro dárce Charity Praha
10% slevu (navštivte stránky
http://explzen.inshop.cz a klikněte na přihlášení. Přihlašte se jménem i heslem „charitapraha“).
Kořeny „spravedlivého obchodu“ – Fair Trade (FT) sahají do doby
po druhé světové válce. Vzklíčila
tehdy myšlenka vyjádřená později
výstižným heslem OSN: Trade not
aid – obchod místo pomoci. Prodej
produktů (káva, čaj, čokoláda, kakao atd.) ve FT systému zajišťuje
férové výkupní ceny pro drobné
producenty v rozvojových zemích.
Systém FT zároveň kontroluje, že

SRDEČNĚ ZVEME
NA TŘÍKRÁLOVÝ
BENEFIČNÍ KONCERT
STAVOVSKÉ DIVADLO
ŽELEZNÁ 11, PRAHA 1
Čtvero ročních dob
A. Vivaldiho, Vánoční Concerto
Grosso A. Corelliho a Koncert pro
cemballo a orchestr G.F. Haendela
uvede
Český komorní orchestr
Koncert se koná pod záštitou
arcibiskupa Mons. Dominika Duky, za účasti apoštolského nuncia
arcibiskupa Mons. Diego Causera
a kardinála Miloslava Vlka.

STŘEDA 5. 1. 2011
V 19.00 HODIN
Rezervace vstupenek:
Tel.: 224 246 519
E-mail: koncert@charita-adopce.cz
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OHLÉDNUTÍ ZA NÁVŠTĚVOU
SESTRY CHRISTINY MISQUITH V PRAZE
Na začátku listopadu měli dárci v Praze a Brně i studenti řady škol možnost navštívit sérii
besed s karmelitánkou Christinou Misquith z Indie, koordinátorkou Adopce na dálku® a ředitelkou Karmelitánské SOŠ
v Bídaru.

no děkujeme! Vyřiďte, prosím, naše
srdečné pozdravy všem Vašim spolupracovníkům. S přáním pěkných
dní, naplněných sluncem, radostí,
pokojem a požehnáním,
Jitka a Dušan Algertovi“

Těší nás vaše pozitivní
ohlasy, dovolujeme si vybrat
a uvést jeden z nich:
„Srdečně zdravíme!
Ve středu 3.11. večer jsme v Duchovním centru v Brně prožili velmi krásné setkání s milým hostem
z Indie. Po společné besedě jsme
měli možnost se sestrou Christine
i osobně hovořit. Byl to nádherný,
nezapomenutelný zážitek – velké
obdarování pro nás! Moc za všech-

Karmelitánská SOŠ v Bídaru připravuje v dvouletém studiu dospívající dívky na budoucí povolání
(sekretářka, učitelka v mateřské
školce). Darujte vzdělání dalším
dívkám z chudých rodin, které by
si středoškolské vzdělání nemohly
bez vaší pomoci dovolit.

NAŠI STUDENTI V UGANDĚ
SI STAVÍ LEPŠÍ ŠKOLU!
LNĚ
Á
U
Y
AK T GAND
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Naše Technické učiliště sv. Karla Lwangy v Mallongwe (Uganda) rozšiřujeme o čtyři třídy,
abychom zvýšili kapacitu školy.
Studenti dělají veškeré práce

na stavbě, a to pod dohledem
zkušených odborníků. Kromě
budoucích zedníků a tesařů se
zapojují také truhláři při výrobě
nábytku a elektrikáři zavádí do
tříd elektřinu. Studenti tak mají
jedinečnou možnost rozšířit své
znalosti a dovednosti přímo na
stavbě své vlastní školy.
Za poslední rok jsme učiliště vybavili pomůckami, vybrali jsme
kvalifikované učitele a každý rok
studentům zajišťujeme tříměsíční
praxi v oboru u zavedených firem.
V příštím roce nás čeká stavba nových dílen, dalších tříd a ubytoven
pro studenty a učitele. Ve škole také vzniká centrum informačních
technologií, které získalo počítačové vybavení díky projektu Ministerstva vnitra ČR.


Podpořte rozvoj Technického učiliště darem
na č. ú. 749011/0100, VS: 914
(Fond na podporu odborného vzdělávání).
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NAŠE PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme těm, kteří se podíleli na uskutečnění návštěvy a besed sestry Christiny,
zejména: Farnosti Vršovice
v Praze, Farnosti Kyje a Černý Most v Praze, Duchovnímu centru Brno–Lesná, Církevní střední zdravotnické
škole v Brně, Křesťanskému
gymnáziu Hostivař v Praze,
Vyšší odborné škole sociálně
pedagogické a teologické Jabok.


POZVÁNKA
do FRENŠTÁTU
P. RADHOŠTĚM
a do
OSTRAVY
na besedu
o rozvojových
projektech
Charity Praha
KDY: v úterý 23. listopadu
v 16 hod.
KDE: Charita Frenštát p.
Radhoštěm, MC Klubíčko,
Kostelní 15, Frenštát p. Radhoštěm
KDY: ve středu 24. listopadu v 19 hod. (od 18 hod.
mše svatá)
KDE: Biskupství ostravskoopavské (pořádá Diecézní
centrum mládeže), Kostelní
nám. 1, Ostrava

PRŮKOPNICE MEZI DOBROVOLNÍKY
– LÉTO V KONŽSKÉ DEMOKRATICKÉ REPUBLICE
SVĚ
D
Z K EC T V
ON
GA Í

Charita Praha zapojuje pravidelně do své práce v Ugandě
české dobrovolníky. Nyní vyslala poprvé dobrovolnici také
do Konga! HELENA HUMŇALOVÁ strávila dva letní měsíce
prací na rozvojových projektech Charity Praha a podělila
se s námi o své zážitky:
„Bude se mi stýskat, protože
mi všichni přirostli k srdci – přátelské děti z programu Adopce
na dálku®, rozverní žáci školy sv.
Kristýny, divoké a tolik po pohlazení toužící děti ulice, veselí členové katolické Komunity Chemin
Neuf, s níž Charita Praha v Kongu
spolupracuje, i svědomití místní
pracovníci jednotlivých projektů.
Díky těmto lidem odjíždím z Konžské demokratické republiky bohatší, protože životem a prací
s nimi jsem se mnoho naučila.
VYSVĚDČENÍ
PRO ČESKÉ DÁRCE
Přijela jsem zrovna na konec
školního roku, kdy se začínají připravovat roční zprávy o pokroku
dítěte. Proto jsme se sociálním pracovníkem Sergem od všech školáků sesbírali originály vysvědčení.
Některé z nich jsme zastihli ještě
ve škole, jiní přišli s vysvědčením
do kanceláře programu Adopce
na dálku® a ostatní jsme navštívili
doma. Údaje jsme potom s koordinátorem Didierem přepisovali do
formulářů, které následně Charita
Praha rozesílá dárcům. V pětatřicetistupňovém horku a vlhku byla
tato administrativní práce skutečně vyčerpávající.

konci prázdnin jsme uspořádali
informační schůzku ohledně dalšího školního roku, během níž
jsme dětem rozdali nové školní
pomůcky a uniformy. Snažili jsme
se také děti povzbudit ve studiu,
protože pro mnoho z nich je velmi
náročné chodit do školy a ve „volném čase“ pracovat. První školní
den připadl na 6. září a s oběma
pracovníky Adopcí jsme se vydali
zaplatit školné. Většina dětí navštěvuje školu sv. Kristýny, na jejíž
rekonstrukci a rozšíření se podílela Charita Praha. Škola je považována za jednu z nejlepších v okolí,
takže je o ni velký zájem.
DĚTI ULICE
S dětmi, které takové štěstí nemají a do školy chodit nemohou,

PRAVIDELNÝ KONTAKT
S DĚTMI
Někdy jsem doprovázela Serge
v chudinské čtvrti Makala při návštěvách rodin dětí v programu.
S rodiči hodnotí školní výsledky,
sociální situaci rodiny či zdravotní stav a s dětmi si povídá o jejich
snech, koníčcích i trápeních. Na
–3–

jsem se setkávala v denním centru pro děti ulice Ndako ya biso.
Sociální pracovníci centra usilují
o navrácení dětí, které žijí na ulici, zpátky do rodin. Tím však jejich práce nekončí. Pracovníci do
rodin dochází, monitorují situaci
a řeší případné problémy. Samotné centrum pak slouží dětem jako
útočiště, kde se alespoň jednou
za den nají, umyjí a dospí probdělou noc. V centru působí také
několik lektorů a dalších odborníků, s nimiž si mohou děti popovídat o všem, co je trápí. Já sama
jsem pomáhala zejména s organizací volnočasových aktivit pro
děti a v červenci jsem se s nimi
zúčastnila týdenního tábora.
NASHLEDANOU, PŘÁTELÉ!
Když byla na konci mého pobytu dokončena nová budova centra Ndako ya biso, bylo nádherné
vidět, s jakým nadšením do ní
děti ulice poprvé vstupují. V této
atmosféře plné úsměvů, veselých
pokřiků, pevných objetí a upřímných očí jsem svou dobrovolnickou práci ukončovala.
Šťastná, plná nových zkušeností a obohacená o nová přátelství
jsem si při odletu v duchu řekla
místním jazykem lingala „Tikala
malamu, baninba! – Nashledanou, přátelé!“
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NA VZDĚLÁNÍ INDICKÉ STUDENTKY
SE SLOŽILI „INDIÁNI“ Z ČESKA

V lednu t. r. cestovala
skupina dárců v doprovodu pracovníků RS do
Indie. Osobní setkání
s podporovanými dětmi
a jejich rodiči, návštěva
jednotlivých středisek,
celá řada velice emotivních zážitků a to vše
zarámováno exotickým
prostředím jihoindického
státu Karnátaka zanechalo ve všech nesmazatelné dojmy.
V polovině října t. r. se
naše skupinka „Indiánů“,
jak jsme si začali říkat,
sešla znovu. Kdo mohl,
přijel. Venku poprchávalo, ale u sklenky dobrého
vína naše společné zážit-

INDIE, leden 2010

ČESKÁ REPUBLIKA, říjen 2010

ky znovu ožívaly. Úsměvy
dětí, exotická krása přírody a nepředstavitelná
bída…
Naše společné setkání
však nebylo jen milým
posezením s přáteli. Má
i konkrétní výsledek. Je
jím rozhodnutí společně podpořit v programu
Adopce na dálku® jednu
nadanou studentku z oblasti Jog Falls, která ztratila „svého“ dárce a jen
velmi těžko by studium
dokončovala.
Naše pomoc je sice jen
kapkou v moři, ale moře se přece skládá z kapek…
Za „Indiány“
Marie Dvořáková 

NA PRAHU ADVENTNÍ DOBY – MYSLETE NA DÁRKY
PRO BLÍZKÉ I DARY PRO POTŘEBNÉ
Budete-li v nadcházejícím
adventní čase připravovat dárky pro radost svým
blízkým, vzpomeňte také na ty, kteří žijí daleko
od nás a nemají mnohdy
možnost zabezpečit ani
základní životní potřeby.
Může jít o mládež v Zambii, pro kterou není
samozřejmostí studovat
na střední škole. Nebo
o matky v Ugandě, pro
než je obtížné zajistit lékařskou péči svým dětem.
Myslíme také na muže
a ženy v Indii, kteří nemají stabilní práci ani prostředky k zahájení vlastní
výdělečné činnosti.

Projekty RS Charity Praha pomáhají díky darům
ochotných dárců zlepšovat životní podmínky

nejchudších lidí v Indii,
Ugandě, Zambii a Kongu. Přispějte, prosíme,
libovolnou částkou na

některý z těchto účelů
a pomáhejte nám v naší
činnosti pokračovat:


ÚČEL VAŠEHO DARU

var.
symbol

ROZVOJOVÝ FOND – Projekty různého zaměření na pomoc
komunitám, v nichž působí program Adopce na dálku®.

799

KRIZOVÝ FOND – Humanitární intervence v případě přírodních
katastrof v zahraničí.

555

ZDRAVOTNÍ PÉČE A PREVENCE, BOJ PROTI HIV/AIDS – Pomoc nejchudším lidem
na vesnicích k přístupu ke zdravotní péči, programy zdravotní prevence.

20934

KOMUNITNÍ PROGRAMY – Podpora drobného podnikání, mikrofinancování,
svépomocné skupiny a další programy zvyšující samostatnost a svépomoc lidí.

20935

VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ – Podpora kvality vzdělávání na všech jeho
úrovních, stavba škol, vybavenost pomůckami apod.

914

BOJ PROTI DĚTSKÉ PRÁCI – Návrat dětí, které musí od útlého dětství pracovat,
do školních lavic.

736

ÚDAJE PRO PLATBU:
ČÍSLO ÚČTU: KB Praha 749011/0100, VARIABILNÍ SYMBOL: dle zvolené oblasti podpory
SPECIFICKÝ SYMBOL: registrační číslo dárce v databázi Rozvojového střediska
Souhrnné potvrzení pro daňové účely zasílá RS jednou ročně, na konci ledna.
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