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Kde a jak pomáhá díky sv ým dárcům Roz vojové středisko Arcidiecézní  charity  Praha

Londýnsk á 44 ,  Praha 2 ,  te l . :  224 246 519,  adopce@char i ta-adopce.cz ,  www.char i ta-adopce.cz

Vážení přátelé, 
otevřeli jste 

poslední letošní 
vydání Bulleti-
nu Rozvojového 
střediska Charity 
Praha. V průběhu 
celého roku jsme 

se vám snažili přiblížit novinky 
a zajímavosti z našich projektů 
v zahraničí. Nejinak tomu bude 
i v dnešním vydání.

V novém roce projde náš Bulletin 
několika změnami, jak grafi ckými, 
tak obsahovými. Vedle zpráv ze 
zahraničí se budete pravidelně do-

zvídat i o činnosti Charity v praž-
ské arcidiecézi. Nejde o činnost 
nevýznamnou, ročně pomáhá 
desetitisícům klientů v azylových 
domech, stacionářích, sociálních 
poradnách či při terénní pečova-
telské službě. Sociální a zdravotní 
služby v pražské arcidiecézi zajiš-
ťuje na 500 profesionálních pra-
covníků Charity Praha a farních 
charit spolu s desítkami dobrovol-
níků. Ti všichni usilují o to, aby lidé 
v tíživé životní situaci našli pomoc, 
která bude poskytnuta nejen s po-
třebnou profesionalitou, ale také 
s otevřeným srdcem. 

Úvod dnešního Bulletinu bychom 
rádi věnovali chystané Tříkrálové 
sbírce v lednu 2011. Díky ní může 
Charita podpořit řadu projektů 
v ČR i zahraničí. Přijměte pozvání 
na akce, které v období svátku Tří 
králů pro veřejnost připravujeme. 
Těšíme se na setkání s vámi i na 
spolupráci v novém roce. 

Se srdečným pozdravem 
a přáním klidných 
a požehnaných 
vánočních svátků,

Ing. Jaroslav Němec
Ředitel 

Neděle 
2. ledna 2011,
v 17.30 na ČT 1. 
PŘÍMÝ PŘENOS 
TŘÍKRÁLOVÉHO 
KONCERTU 

V BRNĚ. Vystoupí Eva Pilarová, 
Láďa Kerndl, Tereza Kerndlová 
a další. Moderují Martina 
Kociánová a Jan Čenský.

 Středa 
5. ledna 2011,
v 15 hod. Kated-
rála sv. Víta na 
Pražském hradě. 
SETKÁNÍ 
KOLEDNÍKŮ 
TŘÍKRÁLOVÉ 

SBÍRKY A VEŘEJNOSTI 
S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM
DUKOU v katedrále na Pražském 
hradě. V 15.30 otec arcibiskup po-
žehná koledníkům. Poté bude za-
hájen průvod Tří králů na velblou-
dech z Hradčanského náměstí.

 Středa 
5. ledna 2011,
v 19 hod. 
Stavovské 
divadlo, Praha 1. 

A. Vivaldi: Čtvero ročních období. 
TŘÍKRÁLOVÝ BENEFIČNÍ 
KONCERT za účasti pražského 
arcibiskupa Dominika Duky 
a kardinála Miloslava Vlka. 
Pro rezervaci vstupenek pište na 
koncert@charita-adopce.cz. 

 Čtvrtek
6. ledna 2011,
od 14 – 18 
hod. Náměstí 
míru, Praha 2.

OSLAVA TŘÍ KRÁLŮ pod záštitou 
starosty Prahy 2 – zajímavý 
program pro děti i dospělé, živý 
betlém vč. velbloudů, oveček, pro 
děti svezení na ponících a další 
atrakce, od 16.30 mše sv. v kostele 
sv. Ludmily na Nám. Míru. 



Více informací o Tříkrálové 
sbírce najdete na: 

www.trikralovasbirka.cz 

i na facebooku 
Tříkrálová sbírka. 

Sbírku můžete podpořit 
i odesláním dárcovské 

sms ve tvaru 
DMS KOLEDA na č. 87 777.

PŘIVÍTEJTE S NÁMI PŘÍCHOD TŘÍ KRÁLŮ
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Mohl byste nám předsta-
vit aktivity ve Vaší farnosti 
v době Vánočních svátků? 

  Každý rokem již po několiká-
té naše  třešťská  farnost připra-
vuje na Štědrý den živý Betlém. 
Je to vhodná příležitost, jak mů-
žeme oslovit lidi našeho města 
a přiblížit jim radostné posel-
ství Vánoc. Součástí programu 
je již třetím rokem benefiční 
prodejní výstava ozdob, obráz-
ků, keramických výrobků a vý-
tvarných dílek dětí ze Základní 
školy, Domu dětí a mládeže, 
ZUŠ a také naší farnosti. Její vý-

DĚTI v Třešti na Vysočině POMÁHAJÍ DĚTEM 
v ugandské vesničce Kitula

AKTUALITA

to akce je – děti pomáhají dě-
tem. 

Proč jste se tento rok roz-
hodli podpořit právě projekt 
Charity Praha ZŠ sv. Jana 
Nepomuckého v Ugandě? 

  V minulých letech jsme pod-
porovali misijní farnost na Haiti 
P. Romana Musila, OMI, který má 
v Třešti své přátele a příznivce 
a každým rokem o prázdninách 
navštívil naši farnost. Letos jsem 
se rozhodli podpořit projekt ZŠ 
sv. Jana Nepomuckého v Ugan-
dě, protože chceme, aby si ško-
láci a dospělí uvědomili, že jsou 
ve světě děti, pro které není škol-
ní docházka vůbec samozřejmá. 
Svou podporou jim můžeme 
umožnit vzdělání, které je v na-
šich podmínkách zdarma.  

ZŠ SV. JANA NEPOMUCKÉHO VZOREM 
PRO OSTATNÍ ŠKOLY V CELÉ OBLASTI

Překrásnou zemi sub-
saharské Afriky – Ugan-
du jsme poprvé navští-
vili před čtyřmi lety. 
„Perla Afriky“ nás tehdy 
zcela uchvátila a my 
jsme letos uvítali mož-
nost tuto zemi navštívit 
podruhé. 

To, co nás při naší dru-
hé návštěvě velice zau-
jalo, byly nové projekty, 
které pražská Charita 
realizuje v oblasti ne-
daleko Viktoriina jezera, 
kde žije velké procento 
podporovaných dětí. 
Snad nejvíce nás oslo-
vila nově vybudovaná 
základní škola sv. Jana 
Nepomuckého ve ves-
ničce Kitula. Těší nás, 
že náš nově podporo-
vaný desetiletý chlapec 
Stephen může navště-
vovat právě tuto školu, 

která se stala vzorem 
pro ostatní školy v celé 
oblasti. Škola je nová, 
čistá, má vlastní zdroj 
vody, na místní pomě-
ry opravdovou velkou 
školní kuchyň, učitelé 
zde mají své vlastní uby-
tování, kde mohou byd-
let i se svými rodinami. 
Nejdůležitější je, že děti 

jsou nejen systematicky 
vedeny ke studiu, ale 
také k dodržování zá-
kladní hygieny a k urči-
tému řádu, který musí 
ve škole dodržovat. Žáci 
jsou vychováváni v du-
chu křesťanských hod-
not a to vše dává velkou 
naději v jejich budoucí 
uplatnění a směřování 

v životě. Do budoucna 
je potřeba i nadále vel-
ké podpory jak fi nanční 
tak duchovní, aby moh-
la tato škola dále ve stej-
né kvalitě pokračovat. 

Poznali jsme, že není 
jednoduché v afrických 
poměrech založit, ale 
hlavně udržet v provo-
zu již započaté projekty 
tohoto typu, stejně jako 
Česko-slovensko-ugand-
skou nemocnici sv. Kar-
la Lwangy v Buikwe či 
Technické učiliště v Ma-
longwe. Proto přejeme 
mnoho sil všem oběta-
vým pracovníkům Cha-
rity, stejně tak jako všem 
dobrovolníkům, kteří 
často v obtížných pod-
mínkách pomáhají po-
třebným v Ugandě.  

Mahulena a Zdeněk
Křenkovi  

Třešť je známá jako město betlémů. V místní pobočce Muzea Vy-
sočina můžete navštívit expozici betlémářství, unikátní návštěvu 
nabízí výstava betlémů v třešťských domácnostech a na Štědrý 
den připravuje třešťská farnost živý Betlém. Páter Tomáš Caha 
nám popsal sváteční dění ve své farnosti:

těžek je vždy věnován na kon-
krétní charitativní projekt, se 
kterým jsou lidé seznámeni pře-
dem prostřednictvím místního 
časopisu Naše město i prostřed-
nictvím plakátů. Myšlenkou té-

OČIMA 
NAŠICH DÁRCŮ
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Žádná žena by nemě-
la zemřít, když přivá-
dí na svět nový život! 
V pátém rozvojovém 
cíli tisíciletí, zaměře-
ném na zdraví ma-
tek, udělalo světové 
společenství bohu-
žel nejmenší pokrok. 
Dalo si za cíl do roku 
2015 snížit o tři čtvr-
tiny mateřskou úmrt-
nost, oproti údajům 
z roku 1990. Za 18 let 
došlo ke snížení jen 
o třetinu, v některých 
zemích se situace do-
konce zhoršila. Přitom 
většině úmrtí bychom 
mohli zabránit s po-
mocí přístupné kvalit-
ní lékařské péče. 

Většina žen v rozvo-
jovém světě rodí do-
ma, bez pomoci ales-
poň zkušené porodní 
asistentky. Každý den 
zemře 1.000 žen na 
komplikace spojené 
s těhotenstvím! Ne-
dostatečně vybavená 
a nedostupná zdravotní 
střediska, nedostatek 
kvalifi kovaného perso-
nálu a nedostatek infor-
mací jsou hlavními pří-
činami vysoké mateřské 
úmrtnosti. 

S Vaší pomocí se sna-
žíme tuto situaci měnit 

a přispět tak k naplně-
ní pátého rozvojového 
cíle tisíciletí. V Ugandě 
naše Česko-slovensko-
ugandská nemocnice 

sv. Karla Lwangy nabízí 
kvalitní zdravotní péči 
včetně péče předporod-
ní a poporodní. V Ne-
mocnici se narodí v prů-

HLEDÁME ŘEDITELE 

NEMOCNICE V UGANDĚ

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě 
a Arcidiecézní charita Praha hledají pracovníka na pozici 

ředitele Česko-slovensko-ugandské nemocnice 
sv. Karla Lwangy v Ugandě. 

Více informací získáte na webových stránkách Charity Praha
(www.praha.charita.cz). 

Zveme Vás k poslechu 
novoročního setkání 
s P. Dr. Vojtěchem 
Eliášem, prezidentem 

Charity Praha, které uvede Český rozhlas 2 
Praha v sobotu 1. ledna 2011 ve 22 hod. 
v rámci pořadu Nokturno nejen pro osamělé. 

V KAMPANI ČESKO PROTI CHUDOBĚ CHARITA 

GARANTEM TÉMATU ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ MATEK

V roce 2000 se v rámci 
tzv. Summitu tisíciletí 
zavázalo 191 členských 
států OSN k naplnění 
osmi konkrétních roz-
vojových cílů do roku 
2015. Rozvojové cíle 
tisíciletí zahrnují např. 
odstranění extrémní 
chudoby a hladu, zpří-
stupnění základního 
vzdělání pro všechny, 
omezení dětské úmrt-
nosti či zlepšení zdraví 
matek. V České repub-

lice medializuje téma 
rozvojových cílů tisí-
ciletí kampaň Česko 
proti chudobě (www.
ceskoprotichudobe.
cz), k němuž se připo-
jila také Charita Praha. 
V roce 2010 je každá 
ze zapojených českých 
neziskových organiza-
cí garantem pro jeden 
konkrétní rozvojový 
cíl, Charita Praha zašti-
ťuje pátý cíl – zlepšení 
zdraví matek. 

měru 1 – 2 děti denně. 
Osvětové programy pro 
širokou veřejnost bojují 
proti škodlivým před-
sudkům spojeným s tě-
hotenstvím a výživou 
novorozenců; mobilní 
klinika v těžko dostup-
ných oblastech nabízí 
ženám možnost pravi-
delných kontrol v těho-
tenství.  Samozřejmostí 
je také speciální péče 
o HIV pozitivní matky, 
abychom zabránili pře-
nosu nákazy z matky na 
dítě. 

Naše projekty usilují 
o zlepšení zdraví matek 
také v Zambii. Právě Za-
mbie je jednou ze zemí, 
kde se mateřská úmrt-
nost během posledních 
let dramaticky zvýšila 
a zařadila se tak mezi 
nejrizikovější země na 
světě. V Západní provin-
cii jsme ve spolupráci 
s Ministerstvem zahra-
ničních věcí ČR a míst-
ními partnery založili 
nový studijní obor Po-
rodní asistentka. V na-
vazujících projektech 
jsme také vybavili zdra-
votnickou školu a míst-
ní zdravotní střediska, 
aby měly vystudované 
asistentky odpovídající 
zázemí pro svou práci.
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V těchto dnech vrcholí již druhý 
čtyřměsíční kurz šití v naší no-
vé krejčovské dílně Tumvwan-
ganai v zambijském Solwezi. 
První desítka absolventů kurz 
dokončila v září, druhá skupi-
na skládá závěrečné praktické 
zkoušky nyní. Dílna byla ote-
vřena na konci dubna letošní-
ho roku a její založení fi nanč-
ně podpořila Česká ambasáda 
v Harare. 

Díky výborné lokalitě na frek-
ventované solwezské tržnici je 
o kurzy velký zájem. Pod vede-
ním zkušeného krejčího se právě 
nyní skupinka učňů připravuje 
na závěrečné praktické zkoušky, 
po jejichž absolvování jim bude 
během slavnostního vyhodnoce-
ní udělen certifi kát. 

Jedním z absolventů bude ta-
ké pan Jackson Ilunga, který díky 

grantu zároveň navštěvuje kurz 
marketingu. Díky nově naby-
tým znalostem se od ledna 2011 
ujme pozice vedoucího dílny, 
kde bude nově výuka probíhat 
místo čtyř celých šest měsíců. 

Noví účastníci kurzu tedy budou 
mít ještě víc času na to, aby si 
krejčovské umění osvojili a lépe 
ho pak využívali v praxi. 

Již během prvních měsíců na 
sebe začal tento malý komunitní 
projekt vydělávat drobnými za-
kázkami. V lednu a únoru příští-
ho roku budou mít v  Tumvwan-
ganai opravdu napilno, protože 
budou muset zhotovit bezmála 
350 nových školních uniforem 
pro všechny děti zapojené do 
programu Adopce na dálku® ve 
středisku Solwezi. Z uniformy 
se mimo jiné bude radovat i syn 
nočního hlídače v dílně, jehož 
otec díky projektu získal koneč-
ně práci. Přítomnost krejčovské 
dílny v Solwezi je tedy všestran-
ně prospěšná, a my se těšíme, 
že brzy budou uniformy z Tum-
vwanganai nosit na většině škol 
v oblasti.  

V jedné z nejchudších 
oblastí jihozápadní 
Indie podporujeme 
již třetím rokem pro-
jekt rozvoje vesnické 
ZŠ v Hirebile, kterou 
navštěvuje 500 žáků, 
mj. i děti z progra-
mu Adopce na dálku®. 
V uplynulém období 
se již podařilo zavést 
do školy výuku an-
gličtiny a počítačů, 
které byly zakoupeny 
v rámci projektu. Ško-
la získala také spor-
tovní náčiní a nové vy-
bavení laboratoří. 

Nyní vstupuje školní 
projekt v Hirebile do 
třetí, závěrečné fáze. Pro 
žáky bude zřízena a vy-
bavena školní knihovna. 

SOLWEZI SE OBLÉKÁ 
V NAŠÍ KREJČOVSKÉ DÍLNĚ TUMVWANGANAI

AKTUALITA 

ZE ZAMBIE

Celkové náklady tříleté-
ho projektu, které jsou 
hrazeny díky Rozvo-

jovému fondu Charity 
Praha, dosáhnou výše 
210 000 Kč. 

Sestra Ivy z kongrega-
ce Voršilek-Františkánek, 
které ZŠ v Hirebile pro-
vozují, říká: „Investice 
do vybavení školy zvy-
šuje kvalitu výuky. Uvě-
domujeme si, že důleži-
tá je i práce s rodiči dětí, 
kteří nakonec rozhod-
nou, zda děti budou do 
školy chodit nebo ne.“ 
Sestrám se dlouhodobě 
daří získávat pro výuku 
děti z rodin v zapadlých 
vesnicích. Negramot-
nost zde dosahuje alar-
mujících 50 %. Sociální 
pracovníci pod vedením 
sester Voršilek-Františ-
kánek usilují o to, aby se 
tyto smutné statistiky u 
dorůstající mladé gene-
race změnily k lepšímu.



ŠKOLNÍ PROJEKT PŘINÁŠÍ OVOCE – žáci se po počítačích
 a pomůckách těší i na novou knihovnu

AKTUALITA 
Z INDIE

Do ZŠ v Hirebile jsme díky Vaší podpoře zakoupili no-
vé počítače, vybavení laboratoře a sportovní náčiní, 
postavili hřiště. V poslední fázi projektu získá škola 
novou knihovnu.


