
Pomáháte nám pomáhat!
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Krátce

Arcidiecézní
chAritA PrAhA

Milí přátelé,
čas rychle běží, na-
bízíme vám poslední 
Bulletin v  tomto ro-
ce. I když se ohlížíme 
zpět a  bilancujeme, 
zároveň jsme na za-

čátku. Advent, začátek liturgického 
roku, nás vede k  rozjímání o  bu-

doucnosti. V čem bude lepší? V čem 
bude úspěšnější? Odpovědi na tyto 
otázky najdeme v  rozjímání o  na-
rozeném dítěti v  dalekém Betlé-
mě. S  tímto dítětem jsme uzavřeli 
smlouvu na nejlepší projekt o  re-
alizaci lidské spásy v  samotném 
Bohu. Věřím, že naše charitní dílo 
je projektem budoucnosti, proto-
že chudí, nemocní a opuštění jsou 

blízcí Bohu, který v  evangeliu říká: 
„Cokoliv jste učinili jednomu z těch-
to mých nepatrných bratří, mně 
jste učinili“. 

S přáním požehnaného a klidné-
ho adventu

sestra Radima Jana Ivančicová 
zástupce ředitele 

Azylového domu sv. Terezie, 
metodička sociálních služeb

Číslo 12
17. prosince 

2018

Lidé nemusejí na ulici mrznout. 
VíMe, jaK jiM poMoci  Čtyři nové sociální byty 

připravuje Arcidiecézní cha-
rita Praha díky evropským 
fondům a  spolupráci s  měst-
skou částí Praha - Čakovice. 

 Farní charita Vlašim vypi-
suje 5. ročník výtvarné sou-
těže pro děti s  názvem „Tří-
králové pomáhání“. Více… 

 85. benefice v  rámci cyklu 
Večery u  Kapucínů byla vě-
nována Azylovému domu 
Gloria pro maminky s  dětmi. 
Více…  Arcidiecézní charita 
Praha připravuje Ples Chari-
ty, který se uskuteční v pátek  
1. března 2019 v Hotelu Belve-
dere v Praze 7. Více…

22. prosince od 13 hodin 
Azylový dům 

sv. Terezie 
pro lidi bez domova

Mše za přežití zimy 

Mrazy udeřily a lidé bez domo-
va opět umírají na ulicích. Při-
tom by nemuseli. Charita pro 
ně zřizuje síť azylových domů, 
nocleháren a  nízkoprahových 
denních center, které od prv-
ních mrazivých dnů zvětšují své 
kapacity. Arcidiecézní charita 
Praha nabízí lidem bez domova 
76 lůžek a  další služby, včetně 
připravované krizové noclehár-
ny v Michli pro 150 osob, která 
se otevírá během zimy a  dopl-
ňuje celoroční služby.

Veřejnost se může podílet na 
bezprostřední záchraně lidských 
životů tím, že upozorní záchran-
nou službu, příp. policii, pokud se 
venku v  mrazivém počasí setká 
s  ležícím člověkem, který nerea-
guje na jakékoli podněty. Takový 
člověk může být ohrožen na ži-
votě a zdraví. To je pomoc akutní, 
okamžitá. 

Možné je také podpořit sociální 
služby, které lidem bez domova 
pomáhají celoročně a jejichž hlav-

ním cílem je nabídnout člověku 
bez domova návrat zpět do běžné 
společnosti. 

V  Praze tyto služby poskytuje 
mezi jinými i  Arcidiecézní charita 
Praha. Jedná se o  terénní službu, 
nízkoprahové centrum, noclehár-
ny i azylový dům. Tyto služby mů-
že veřejnost podpořit finančním 
darem na číslo účtu 749011/5500, 
variabilní symbol 40.

Celý článek 

https://vlasim.charita.cz/akce/vytvarna-soutez-trikralove-pomahani-2019/
http://veceryukapucinu.cz/
https://praha.charita.cz/akce/%3Fpage%3D3
https://praha.charita.cz/akce/modlitba-za-preziti-zimy/
https://praha.charita.cz/sluzby/svterezie/aktualne/lide-nemuseji-na-ulici-mrznout-vime-jak-jim-pomoci/


V  sobotu 10. listopadu se usku-
tečnil 6. ročník Národní potravinové 
sbírky. Ve 14 supermarketech v Praze 
a okolí získala Charita více než 15 tun 
potravin a drogistického zboží pro 
potřebné. Do akce se zapojilo přes 
200 dobrovolníků a pracovníků Cha-
rity. Děkujeme jim za jejich pomoc 
a dárcům za darované zboží, které je 
nyní uloženo v charitních skladech 
a  v  průběhu následujících měsíců 
bude využíváno pro lidi v tísni, kteří 
se na Charitu obracejí o pomoc.

Jaké to je prožívat Vánoce v azy-
lovém domě? Jde oslavovat 
svátky klidu a pohody v situaci, 
kdy se vám hroutí svět, přišli jste 
o  bydlení a  všechny životní jis-
toty? Pro maminky samoživitel-
ky to jistě není lehké. Snažíme 
se jim pomoci a připravit krásné 
Vánoce jim i jejich dětem, které 
mají stejné tužby a  přání jako 
všechny ostatní děti. 

Vánoce v azylovém domě začínají 
přípravou. Během adventu pečeme 
společně cukroví, vyrábíme vánoč-
ní ozdoby na stromeček a povídá-
me si o  vánočním příběhu, který 
děti poté zachycují v kresbách.

Dárky poD svítícím 
stromečkem

K Vánocům patří i dárky. Maminky 
v azylových domech jsou v tíživé so-
ciální situaci a na dárky obvykle ne-
mají finanční prostředky. Chystáme 
proto společnou oslavu Vánoc. Vzhle-
dem k tomu, že na Štědrý den nejsou 
všechny rodiny v azylovém domě a 
někteří odjíždějí k  příbuzným, pro-
běhne společná oslava dříve, něko-
lik dní před Štědrým dnem. Večer se 

všichni sejdou se všichni: maminky, 
děti, pracovníci Charity. Nechybí vá-
noční stromeček a  pod ním dárky. 
Zpívá se. Po setmění odcházejí děti 
zapálit ven prskavky a vracejí se ke 
svítícímu stromečku. Každé dítě má 
pod ním dárek podle svého přání. 
Děti si přejí obvykle stavebnice, pa-
nenky a  další hračky. Větší děti ale 
například i boty, náušnice, hodinky. 
Tedy praktické dárky, které jsou pro 
děti z běžných rodin samozřejmostí.

pomoc oD sponzorů
Jsme vděčni sponzorům, kteří 

nám takové Vánoce v  azylových 
domech pomáhají zajistit. Jedním 
z nich je NADACE AGEL, která si vza-
la pod patronát Azylový dům Gloria. 
O Vánocích naděluje dárky dětem 
i maminkám. A také příspívá na po-
traviny, takže každá rodina dostane 
ovoce, něco na přilepšenou a také 
suroviny na štědrovečerní večeři. Tu 
si maminky připravují samy a stráve-
ní Štědrého večera je pak v úzkém 
rodinném kruhu. Naším přáním 
je, aby každý zažil skutečný vý-
znam Vánoc – poselství míru 
mezi všemi lidmi a příslib ra-
dosti lidem dobré vůle.  

Tradiční rybí polévku bude Ar-
cidiecézní charita Praha rozlévat 
v  neděli 23. prosince od 11 ho-
din před kostelem sv. Ludmily na 
náměstí Míru v Praze 2. „Polévka 
je určena zejména sociálně potřeb-

ným, lidem bez domova, osamělým 
seniorům a samoživitelům. Rádi ale 
nabídneme horkou voňavou polév-
ku i  kolemjdoucím,“ říká Stanislav 
Fiala, ředitel Azylového domu  
sv. Terezie.  

charita bude rozlévat 
Vánoční poLéVKu pro potřebné

15 tun potravin 
a drogerie 

pro potřebné díky 
národní 

potraVinoVé 
sbírce 

Poprvé se do Národní potravinové 
sbírky zapojila nově založená Farní 
charita Mnichovice.  

Vánoce v azyLoVéM doMě 
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www.trikralovasbirka.cz
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Registrujeme nové děti do 
programu Adopce na dálku®. 
Je pátek, den zahajuji mší sva-
tou a  pak spěchám za kolegou 
Johnem, který už na mě čeká 
v základní škole svatého Tomá-
še. Pořád jsem se neodnaučila 
v Africe spěchat... 

Ze školy se společně vydáváme 
navštívit rodiny, ze kterých vybe-
reme deset nejpotřebnějších dětí 
v této oblasti a zařadíme je do pro-
gramu Adopce na dálku®. Období 
dešťů už začalo, takže jdeme po-
řádným blátem. Ředitel školy se za 
námi ještě směje, jestli máme s se-
bou gumáky. Samozřejmě, že má-
me, nejsme včerejší. Procházíme 
místním tržištěm, kde ženy prodá-
vají zeleninu o ovoce. Jejich stánky 

svědectví z ugandy: ModLitba pro Letošní adVent

jsou jednoduché, pár dřevěných 
desek stlučených k sobě. John má-
vá na jednu z  žen a  ta se k  nám 
připojuje. Cestou se dozvídám, že 

Sarah je maminka čtyř dětí, manžel 
ji opustil, a tak se o děti musí starat 
sama. 

 Čtěte celý článek 

V  zambijských centrech Adop-
ce na dálku® v Solwezi, Mpanshye 
a  Mukonchi jsme místním dětem 
již vánoční dárky nadělovali. Díky 
podpoře vás, našich milých dárců, 
si děti v  Solwezi večer posvítí na 
domácí úkoly solární lampičkou, 
v  Mukonchi se děti ukládají ke 
spánku v novém povlečení a ško-
láci v  Mpanshye vyrazí 14. led-

Chandrashekar vyrostl ve vesnici 
v Bailgadde v indickém státě Karna-
taka. Do školy chodil díky programu 
Adopce na dálku®. Studoval s  vý-
bornými výsledky střední i vysokou 
školu. Jeho cesta vedla dál na výcvik 
v obchodním námořnictvu, kde zís-
kal po jeho absolvování zaměstná-
ní. Za svůj úspěch vděčí programu 
Adopce na dálku®.  

na po prázdninách zpět do školy 
s novým batohem.

Děkujeme vám a  přijměte od 
nás přání klidných a spokojených 
vánočních svátků a do roku 2019 
mnoho štěstí, radosti a Božího po-
žehnání. 

Aleš Vacek
vedoucí zambijské mise 

Arcidiecézní charity Praha

díky česKýM dárcůM si zambijské děti 
posVítí na doMácí úKoLy

daňoVá potVrzení 
o darech 

poprvé elektronicky
Koncem ledna 2019 obdrží naši 
dárci, kteří podporují program 
Adopce na dálku® a další zahra-
niční projekty, souhrnné potvr-
zení o darech zaslaných během 
roku 2018. Potvrzení zašleme 
elektronicky e-mailem. Všichni 
dárci se mohou tradičně těšit 
na lednové vydání Bulletinu, 
které zasíláme poštou.  

AkTuálně z Indie„adoptoVaný“ chLapec 
pracuje v obchodním námořnictvu

https://praha.charita.cz/zahranici/kde-pomahame/uganda1/svedectvi-z-ugandy-modlitba-pro-letosni-advent/


vydává Arcidiecézní charita Praha, londýnská 44, 120 00 Praha 2. Tel. a e-mail: 224 246 519,
pomocdozahranici@praha.charita.cz (Centrum zahraniční spolupráce); 222 512 401, praha@praha.charita.cz

(sociální služby v pražské arcidiecézi); www.praha.charita.cz. vychází 11x ročně. 

Předešlá vydání Bulletinu najdete na stránce www.praha.charita.cz/onas/bulletin

  Pomáhá lidem s  tělesným po-
stižením zvládat běžné denní 
aktivity (oblékání, hygiena, pří-
prava jídla, péče o domácnost).

  doprovází lidi upoutané na 
invalidní vozík do zaměstnání, 
při pochůzkách nebo volnoča-
sových aktivitách.

  Poskytuje základní sociální 
poradenství o  kompenzač-
ních pomůckách, dostupných 
službách a  možnostech jejich 
financování. 

Osobní asistence Arcidiecézní charity Praha slouží například panu Petrovi. Od narození má postižení nervů a ne-
může hýbat nohama a částečně ani rukama. Petr má pevnou vůli, odvahu a skvělou rodinu. Vystudoval angličtinu 
a dnes pracuje jako překladatel. Bez osobní asistence by nemohl žít normálně, jak sám říká. Asistenti k němu při-
cházejí každý den ráno a večer a doprovázejí ho venku, když potřebuje něco zařídit nebo když vyrazí za kulturou.  
„Asistenti jsou moje ruce a nohy. Jsou mí kamarádi, bez kterých bych nemohl žít svobodně,“ říká Petr.

 darujte pomoc i lidem s tělesným postižením
obdarujte o Vánocích nejen sVé bLízKé
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obracíme se na vás s prosbou o „vánoční dárek“ pro ty, které nemoc nebo úraz upoutal 
na invalidní vozík. ke svobodnému každodennímu životu totiž potřebují pomoc osobních 
asistentů. Ačkoliv si sami postižení na tuto pomoc připlácejí, jejich příspěvek na pokrytí 
veškerých nákladů spojených s osobní asistencí zdaleka nestačí. zapojte se, prosíme, do 
pomoci.

váš dar pošlete prosím na číslo účtu Arcidiecézní charity praha 
749011/5500, variabilní symbol 3104.

když darujete 
během letošního 
adventu 200 korun, 
promění je charita 
v průběhu celého 
příštího roku vždy 
na jednu hodinu 
osobní asistence! 

osobní Asistence ArciDiecézní chArity prAhA pomáhá liDem 
s tělesným postižením k zAčlenění Do běžného životA

http://www.praha.charita.cz/onas/bulletin

