
Pomáháte nám pomáhat!
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Krátce

Arcidiecézní
chAritA PrAhA

Velikonoce
Vel ikonoce jsou 
největší křesťanské 
svátky. Ježíš Kristus 
na kříži vykoupil svět 
a  vstal z  mrtvých. 
Jestliže nevstal, mar-

ná je naše víra. Ale On vstal, ne 
však stejný jako dříve. Ježíš vzkří-
šený ukazuje učedníkům své rány 

a zve je k víře, odvaze, radosti a ná-
sledování. On, který je Bůh a  do-
konalost sama, si ponechává svá 
zranění, nyní jako symbol vítězství 
a lásky. 

I  naše zranění se mohou takto 
proměnit, pokud Mu dovolíme je 
uzdravit. Potom můžeme jít a slou-
žit podobným způsobem svým 
bratřím. Tak často nám Kristus ří-
ká: „Nebojte se!“ Nebojte se zranění 

svých ani těch, která utržili ostat-
ní. Kristus vstal a  On sám je i  na-
še vzkříšení a  náš život. Jen neza-
pomínejme, že ta ruka, která nám 
žehná, je probodená. 

S  přáním požehnaných veliko-
nočních svátků

Mgr. Jana Hrdličková 
– SM Imelda OSF 

ředitelka 
Azylového domu Gloria

Číslo 3
15. března 

2019

Arcidiecézní charita Praha vy-
zývá dárce k  podpoře Domova 
pro seniory, postižené a nemoc-
né v běloruském Kryčevě. Čtyři 
desítky seniorů zde žijí v  ex-
trémně nuzných podmínkách. 

„Na ekonomické těžkosti Domova 
nás upozornil místní kněz,“ vysvětlu-
je ředitel pražské Charity Jaroslav 

Němec. „Již během minulého roku 
jsme kryčevskému domovu poskytli 
materiální dar a dvě z jeho zdravot-
ních sester pozvali na stáž do po-
dobného zařízení v České republice. 
Domovu chceme nadále pomáhat, 
protože se nás velmi dotkla chudo-
ba, v níž zde lidé žijí a kterou nelze 
srovnat s ničím, co známe u nás.“ 

Čtěte více 

Pomoc pro Domov 
v bělorusKém KryčeVě

Podpořte prosím 

Domov v Kryčevě 
finančním darem 

na číslo účtu 
749011/0100, 

variabilní symbol 

205 70. 
Děkujeme!

 Zveme vás na vystoupení 
mezinárodního flamencové-
ho souboru Virginie Delgado. 
Benefice se koná ve čtvrtek  
25. dubna 2019 od 19 hodin 
v Kulturním domě Plzeňka v Be-
rouně a podpoří konto Dobré 
vůle Charity Beroun. Více…  

 Charity připravují letní pří-
městské tábory. Přihlášky lze 
podávat právě v těchto dnech. 
Více informací: Farní charita 
Starý Knín a Farní charita 
Kralupy nad Vltavou.  Přílo-
ha Katolického týdeníku č. 14 
se věnuje pečovatelské službě 
Charity. Více…

https://praha.charita.cz/zahranici/domov-v-beloruskem-kryceve
https://beroun.charita.cz/dalsi-projekty/verejna-sbirka-dobra-vule/flamenco-v-beroune-pro-sbirku-dobra-vule/
http://www.socialnipece.cz/aktuality/primestske-tabory-v-roce-2019/
http://www.socialnipece.cz/aktuality/primestske-tabory-v-roce-2019/
https://kralupy.charita.cz/clanky/farni-primestsky-tabor/
https://kralupy.charita.cz/clanky/farni-primestsky-tabor/
https://www.charita.cz/res/archive/025/002815.pdf
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Azylový dům Gloria pomohl 
v  loňském roce 46 maminkám 
a 73 dětem. Většině z nich změnil 
život. Veroniku zachránil před ode-
bráním syna Marka do ústavní pé-
če, když se jednoho dne ocitla bez 
střechy nad hlavou. „Nikdy by mě 
nenapadlo, že se to může stát zrov-
na mě,“ říká paní Veronika. V Glorii 
našla nejen azyl, ale také psychic-
kou podporu. Dochází pravidelně 

na terapeutické skupiny, na nichž 
poznala, že v podobné situaci ne-
ní sama. S výchovou syna pomáhá 
Veronice aktivizační pracovnice, 
se  kterou může konzultovat kon-
krétní situace. Příjemným odrea-
gováním je společné vaření a  ak-
tivity pro děti. „Na své problémy se 
tady v Glorii dívám s větším nadhle-
dem, mám větší sílu je zvládnout,“ 
uzavírá Veronika.  

Na začátku února zahájila Ar-
cidiecézní charita Praha rekon-
strukci objektu na Slaviborském 
náměstí v  Praze Třeboradicích. 
Po dlouhá léta opuštěný bý-
valý rodinný dům se nachází 
v těsném sousedství charitního 
Centra pro tělesně postižené 
Fatima. Charita zde buduje čtyři 
nové sociální byty.

„V  první řadě bylo nutné objekt 
vyklidit a vyčistit přilehlý dvůr a za-
hradu od lety nahromaděného ne-
pořádku a náletových dřevin,“ popi-
suje Stanislav Fiala z  Arcidiecézní 

charity Praha. „Následovaly de-
moliční práce – odstranění zchátra-
lé střechy, krovů, stropních konstruk-
cí a  nestabilního zdiva. V  současné 
době probíhají především práce na 
kanalizačních přípojkách a  na bu-
dování nových základů.“

Projekt je finančně podpořen 
evropskými fondy a  Magistrátem 
hl. m. Prahy. Partnerem je Měst-
ská část Praha-Čakovice, která jako 
majitel přenechává objekt Arci-
diecézní charitě Praha k  dlouho-
dobému pronájmu.

Čtěte více 

Odborníci charitní Poradny Mag-
dala propagují mimosoudní řešení 
sporů mezi rodiči, které se týkají 
výchovy dítěte po rozvodu nebo 
rozchodu rodičů. Stále u nás převa-
žuje přesvědčení, že když se nemů-

žeme domluvit, předáme svůj spor 
do rukou právníků a soudu. Přitom 
včasné mimosoudní řešení sporů je 
v praxi pro všechny strany zdaleka 
nejvýhodnější. „Existuje minimálně 
sedm důvodů pro mimosoudní řešení 

sporů,“ říká Silvie Ročovská, která se 
v Poradně Magdala věnuje službě 
Podporovaná komunikace a Rodi-
čovská dohoda. Jaké to jsou?

 Čtěte více 

Od roku 2016 drží NADACE 
AGEL patronát nad Azylovým do-
mem Gloria. Pomoc zde nacházejí 
maminky s dětmi, které se ocitly 
bez střechy nad hlavou. NADA-
CE AGEL významně přispívá na 
provoz domu a poskytuje i pří-

mou pomoc maminkám a jejich  
dětem.

„Když se řekne azylový dům, většina 
lidí si vybaví nedůstojné, zašlé místo. 
V Azylovém domě Gloria nás neustá-
le přesvědčují o tom, že jsou to pouze 
předsudky. Maminky s dětmi zde mají 

pěkné prostředí a oporu odborníků, 
kteří kromě pomoci s těmi nejdůle-
žitějšími záležitostmi myslí také na 
jejich volnočasové aktivity,“ uvádí ře-
ditelka NADACE AGEL Veronika Do-
stálová.

Celý článek 

NADACe AGel pokračuje v pomoci 

Azylový dům očima maminky Veroniky

Charita se ujala zchátralého objektu v Třeboradicích. 
sTAVí NoVé soCiálNí byTy

7 DůVoDů pro mimosoudní řešeNí sPorů mezi rodiči

https://praha.charita.cz/sluzby/socialni-bydleni/charita-se-ujala-zchatraleho-objektu-v-treboradicich-stavi-nove-socialni-byty/
https://praha.charita.cz/sluzby/magdala/aktualne/7-duvodu-pro-mimosoudni-reseni-sporu-mezi-rodici/
https://praha.charita.cz/sluzby/adgloria/aktualne/nadace-agel-pokracuje-v-pomoci-maminkam-v-tisni-v-azylovem-dome-gloria/


Pan Faluku nemá pravidelný pří-
jem. Rodina se uživí z malého po-
líčka, kde pěstují kasavu, fazole, slad-
ké brambory a  pár dalších plodin. 
Přebytky prodává v malém stánku 
u  hlavní cesty. Když je příležitost, 
nechává se najmout jako sezónní 
dělník na plantážích či na stavbách. 

Pan Faluku se zapojil do svépo-
mocné skupiny, které v mnoha ves-
nicích iniciují sociální pracovníci Ar-
cidiecézní charity Praha. Členové se 
pravidelně scházejí a společně spoří. 

O všem vedou evidenci. „Když se ně-
který z členů dostane do svízelné situa-
ce nebo když se chce pustit do nějaké-
ho podnikání, může požádat o půjčku,“ 
vysvětluje sestra Shashikala.

„Skupina mi velmi pomohla,“ říká pan 
Faluku, „naučil jsem se spořit. Když po-
třebuji, můžu svým dětem zaplatit škol-
ní poplatky a koupit školní uniformy.“ 

Arcidiecézní charita Praha založila 
v kraji Buikwe už 21 svépomocných 
skupin. Je o ně zájem a jejich počet 
stále roste.  

Čistá voda je v subsaharské Afri-
ce vzácnější než zlato. Lidé na ves-
nicích neznají vodovod. Pro vodu 
chodí do studně, mnohdy i něko-
lik kilometrů vzdálené. V  Ugandě 
nemá čtvrtina obyvatel v blízkosti 
žádný zdroj pitné vody. Důsledky 
jsou nasnadě. Nízká hygiena, ne-
moci, zbytečná úmrtí. 

V  Ugandě pomáhá Arcidiecézní 
charita Praha s  budováním stud-
ní. Od začátku nového roku stihla 
podpořit stavbu studní ve čtyřech 

vesnicích v  kraji Buikwe. „Na stav-
bě studen se podílejí i  místní. Cha-
rita poskytuje organizační podporu 
a  část materiálu. Tento postup se 
nám osvědčil, protože lidé si věcí víc 
váží, když na nich mají svůj podíl,“ říká 
sestra Shashikala, která má charitní 
komunitní projekty v  Ugandě na 
starosti. Stavba studny, na které pra-
cují místní pod vedením odborníka 
s technickým vzděláním, trvá zhruba 
dva týdny. Hotový zdroj čisté vody 
pak lidé využívají po desítky let.  

Anketa pro ugandské studenty: 

JAKÝ Je TVůJ seN? 
Zeptali jsme se studentů z  Odborného 
učiliště v ugandském Malongwe, kteří se 
vzdělávají v programu Adopce na dálku®, 
jaké si vybrali povolání. 

Moses (20), 
elektrikář

„Sním o stabilní práci 
elektrikáře v nějaké 

firmě v hlavním městě 
Kampale, kde bych 

chtěl i bydlet.”

Brenda (18), 
autoMechanička

„Mým snem je vystudovat 
na univerzitě a stát 

se inženýrkou. 
Na své studium jsem hrdá. 

Lidé často říkají, že auta nejsou 
pro holku, ale mně je to 

jedno, je to můj život 
a tahle práce mě moc baví!“

eMManuel (19), 
autoMechanik

„Po škole si chci udělat 
řidičák, protože mým snem 

je mít dvě zaměstnání 
– pracovat jako řidič 

a automechanik, abych 
více vydělal pro sebe i svou 

budoucí rodinu.  
Chtěl bych mít čtyři děti,  

ale až tak pět let po škole, 
abych je dokázal zabezpečit.”

Paul (19), 
elektrikář

„Chtěl bych pracovat 
pro zahraniční firmu v Belgii 

a jednou se podívat do Česka, 
abych si uměl představit 

život svých sponzorů. 
Až budu mít dobrou práci, 

plánuju rodinu. Ale jen jedno 
dítě, abych ho dokázal uživit 
a podporovat. Nás je doma 

devět, takže vím, jak to v rodině 
s hodně dětmi chodí.”

recheal (19), 
kadeřnice

„Chci se stát vzorem 
ve svém oboru, významnou 
kadeřnicí. Školu mám ráda, 

ta práce mě vážně baví.“
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čistá voda pro čtyři vesnice v kraji buikwe

V ugandě zakládáme svépomocné skupiny

Foto na straně 3: Klára Kalinová, dobrovolnice Arcidiecézní charity Praha v Ugandě.
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Více než stovka dětí z Běloruska, jimž 
se dostává podpory v rámci projektu 
Adopce na dálku®, se nedávno zúčast-
nila soutěže o  nejkrásnější přáníčko. 
Ceny, které do soutěže věnovala Arci-
diecézní charita Praha, předali dětem 
pracovníci Charity Vitebsk a Grodno. 

Tradiční výtvarná soutěž pro zam-
bijské školáky měla letos téma: Můj 
životní vzor. Děti z prvních až devá-
tých tříd namalovaly profesi, které by 
se v životě chtěly věnovat. „Adoptivní 
rodiče“ se na obrázky mohou těšit 
v pravidelných dopisech od dětí. 

Nové školní 
uniformy pro 

zambijské školáky
Všechny „adoptované“ děti 

v  Zambii dostaly nové školní 
uniformy. V  centru Mukonchi 
je již deset let šijí švadleny paní 
Majory a  paní Ruth. Se svými 
šicími stroji se na čas přestě-
hují do farnosti, kde program 
Adopce na dálku® působí, a do 
svých vesnic se vracejí, až když 
jsou všechny uniformy hotové. 
Děkujeme švadlenám za skvě-
lou práci i  dárcům za jejich 
podporu!  

VÝTVArNá souTěž Pro DěTi 
v bělorusku a v Zambii

Prvního června začíná v Indii no-
vý školní rok. Do školních lavic 
se už nyní těší patnáct prvňáčků 
v indickém Mysore, jejichž studi-
um podpoří program Adopce na 
dálku®. 

Na konci března se děti sešly spolu 
se svými rodiči a se studenty vyšších 
tříd u sester uršulinek, které adopční 
program v Mysore organizují. Sestra 
Ivy Fernandes říká: „Vysvětlili jsme dě-
tem a jejich rodičům účel a podmínky 

účasti v programu Adopce na dálku®. 
Podporujeme děti v tom, aby studo-
valy s nasazením a k učení přistupo-
valy odpovědně. Je to pro ně šance 
vymanit se z chudých poměrů.“ Jako 

PoDPoříme Ve VZDěláNí 15 potřebných dětí z mysore

dárek k novému školnímu roku do-
staly děti penál s psacími potřebami 
a malý finanční obnos na pořízení 
učebnic a školních pomůcek. 

 

Aktuálně 

ze Zambie

Chcete-li podpořit
 vzdělání dětí v Mysore, 
kontaktujte Centrum zahraniční 

spolupráce (tel.: 224 246 573,
 pomocdozahranici@praha.charita.cz).

Aktuálně z Indie

http://www.praha.charita.cz/onas/bulletin
mailto:pomocdozahranici@praha.charita.cz

