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nejen 
statistiky

Kolika lidem jsme pomohli v uply-
nulém roce? Kolik peněz se vybralo 
v Tříkrálové sbírce? Kolika lidem bez 
domova jsme v zimě poskytli noc-
leh? V poslední době si všímám, ko-

lik statistik musí Charita vykazovat, 
ať už úřadům či médiím. Nemám 
nic proti číslům. Dokážou informo-
vat stručně, jasně a  rychle. Škoda 
jen, že nejde stejně efektivně předat 
informace o lidské štědrosti, o vděč-
nosti, o bolesti člověka a  jeho utr-
pení. O tom bychom mohli (a chtě-
li) veřejnosti vyprávět, protože to se 
nás dotýká. 

Mám v živé paměti nedávné se-
tkání s  panem Jindřichem. Je mu 
65 let a přišel o bydlení. K tomu se 
přidaly zdravotní problémy, natolik 
vážné, že přestal chodit. Dovedete 
si představit, jak beznadějně se mu-

sel cítit. Uběhl půlrok a pan Jindřich 
má svůj pokoj v  azylovém domě. 
Prošel úspěšnou léčbou. A ze všeho 
nejvíc oceňuje morální podporu, 
kterou v Charitě dostává. Doslova 
říkal: „Ten zájem o mě jako o člově-
ka pro mě moc znamená.“

Těm, kdo se zajímají o víc, než jen 
o  čísla a  statistiky, těm přinášíme 
nový Bulletin se zprávami o  naší 
práci a o lidech, kterým pomáháme.

Děkujeme, že pomáháte s námi!

PhDr. Jarmila Lomozová 
zástupce ředitele 

pro public relations 

KrátceKrátce
 Na konci ledna poo-

bědval kardinál Dominik 
Duka s  koledníky Tříkrálové 
sbírky. Poděkoval jim za jejich 
pomoc, bez níž by Charita 
nezískala prostředky na řadu 
potřebných projektů pro lidi 
v nouzi.  Během prosince 
a ledna jsme poskytli přes 9 ti-
síc noclehů (více než 150 den-
ně) lidem bez domova, a  to 
ve stálé noclehárně v Karlíně 
a v krizové noclehárně v Mich-
li.  V pondělí 2. března od 
17 hodin pořádáme pod-
půrnou skupinu pro pečující 
o osoby s demencí. Více…

Arcidiecézní charita Pomáhá 
magistrátu zabydlet 

nově uvolněné sociální byty

Donedávna bylo pro sociálně slabé 
lidi nereálné získat v Praze sociální 
byt. Průlom přináší projekt Magis-
trátu hl. m. Prahy na zabydlení tří 
stovek městských bytů lidmi, kteří 
by jinak kvůli fyzickému či sociální-
mu handicapu skončili bez přístřeší. 

Partnerem projektu je řada nezisko-
vých organizací včetně Arcidiecéz-
ní charity Praha, která už v  roce 
2014 zřídila prvních šest sociálních 
bytů zejména pro maminky s dětmi 
a loni v prosinci zkolaudovala další 
čtyři. Čtěte celý článek 

https://praha.charita.cz/akce/hovory-d/
https://praha.charita.cz/zkusenosti-arcidiecezni-charity-pomahaji-magistratu-zabydlet-nove-uvolnene-socialni-byty/


Postní AlmužnA
Popeleční středou, 26. února, 
vstoupíme do čtyřicetidenního 
postního období. Máme mož-
nost obnovit naše duchovní sí-
ly, zříci se hříchu a změnit naše 
smýšlení. Vnitřní obrácení moti-
vuje k tomu, aby se takový postoj 
projevil i navenek. Půst proto 
odnepaměti provázela almužna.

Charita nabízí účast v  Postní 
almužně. „Požitky, které si během půs-
tu odřeknete, například kouření, alko-
hol, sladkosti, káva či zábava, mohou 
pomáhat chudým. Stačí, když finanč-
ní obnos, který byste za požitky vydali, 

vložíte do papírové pokladničky, tzv. 
postničky, a tu na konci půstu předáte 
místní Charitě či farnosti,“ vysvětluje 
Filip Baroš z Arcidiecézní charity Pra-
ha. „Půst tak bude prospěšný nejen pro 
vás, ale pomůže například osamělým 
seniorům nebo maminkám samoživi-
telkám, které jsou v nouzi.“  

Druhý ročník 
benefičního plesu 

Arcidiecézní charity 
Praha ve vyprodaném 

sálu hotelu Belvedere 
podpořil Českou 

nemocnici v Ugandě. 
Večerem provázel 

Vladimír Kořen. 
Hostem večera byl 

Dalibor Janda. 

ministr Petříček rozlévAl 
v Azylovém domě Polévku bezdomovcům

tancem podpořili dobrou věc
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Penzion U sv. Kryštofa, který 
Arcidiecézní charita Praha 
provozuje v  Praze 10, se 
v uplynulém roce zařadil mezi 
nejlépe hodnocená ubyto-
vací zařízení serveru hotel.cz. 
Získaný  Certifikát kvality 
pro rok 2020 je pro hosty 
jasnou známkou toho, že 
služby Penzionu U sv. Kryšto-
fa jsou na vysoké úrovni. 
 

Penzion 
charity oceněn

Postničku si můžete vyzvednout 
v kontaktní kanceláři 

Arcidiecézní charity Praha 
v Londýnské 44 v Praze 2 (1. patro) 

po dohodě s Filipem Barošem: 
baros.filip@praha.charita.cz.

„Podporuji Arcidiecézní charitu, chtěl 
jsem ale přijít mezi jejich klienty do 
denního centra a zjistit, jaké jsou jejich 
problémy,“ říká ministr zahraničních 
věcí Tomáš Petříček. „Ukázalo se, že 
tady lidé nebědují, ale hledají cestu 
k návratu do normálního života.“

Ministr, který nedávno charit-
ní centrum na pomoc lidem bez 
domova navštívil a podpořil ho fi-
nančním darem, přiložil tentokrát 
i ruku k dílu. Rozléval lidem bez pří-
střeší polévku. Ti ho pak pozvali ke 
stolu mezi sebe a svěřili se mu se 
svými příběhy. 

Sledujte reportáž iDnes 

mailto:baros.filip@praha.charita.cz
https://praha.charita.cz/ministr-petricek-navstivil-charitni-azylovy-dum-sv-terezie-pro-lidi-bez-pristresi/
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/petricek-nalevani-polevky-bezdomovcum-video.A200212_162421_domaci_linv


Reema prožívala šťastné dět-
ství. Její rodiče byli chudí, ale 
i se skromným příjmem vždycky 
nějak vyšli. Vše se obrátilo vzhů-
ru nohama, když tatínek podlehl 
těžké nemoci a maminka zůstala 
na všechno sama. Živila se pou-
ze příležitostnými pracemi v ze-
mědělství. V tu dobu byla vděč-
ná za den, kdy sehnala dost jídla 
pro všechny děti.

Reema chodila do 8. třídy. Dnes si 
je jistá, že její život by se odvíjel ji-
nak, kdyby tehdy nedostala šanci 
studovat s  podporou programu 

Další ukázkou profesionality lékařů 
České nemocnice sv. Karla Lwangy 
v Ugandě je záchrana předčasně 
narozené Angel vážící pouze 1,1 ki- 
logramů. Její maminka před dvě-
ma lety jedno dítě při porodu ztra-
tila. Byla zoufalá, že přijde i o Angel. 

V klinice, kde porodila, ji odeslali do 
větší nemocnice. Ale ani tam si na 
péči netroufli. Doporučili Českou 
nemocnici v Buikwe. Až zde byl 
díky zkušeným lékařům a dobrému 
vybavení nemocnice kritický stav 
novorozence stabilizován.  

V Bělorusku pravidelně organizujeme volnočasové aktivity pro děti z progra-
mu Adopce na dálku® i pro jejich sourozence. Čtyři desítky dětí z běloruských 
sídel Lyntupy, Polesje a Kamai navštívily jednu z nejznámějších architektonic-
kých památek Běloruska – palác v Ňesvižu. V kostele v areálu paláce se děti 
modlily za své rodiny a své české dárce.

Adopce na dálku®. Do školy chodila 
ráda, a tak byla šťastná za možnost 
pokračovat ve studiu. Na střední 
škole se rozhodla pro duchovní 
život. V dalších letech se věnovala 
duchovní formaci a  studiu peda-
gogiky. 

Své trvalé sliby složila před dvě-
ma lety. Nyní naplňuje své poslání 
výukou mladých studentů na zá-
kladní škole sester karmelitánek. 
Podporuje svou maminku, která 
je na ni hrdá. A v modlitbách ne-
zapomíná na české dárce, kteří jí 
podpořili, když pomoc nejvíc po-
třebovala. 

reemě z indie se dostala Pomoc v PrAvý čAs

ve dvou nemocnicích si na péči netroufli. 
PomohlA Až česká nemocnice v buikwe

běloruské děti na výletě

Gratulujeme dívce Dishe z  in-
dického Mangalore k bronzové 
medaili v  běžeckém závodu, 
který proběhl při školní olym- 
piádě. Disha pochází z chudých 
poměrů a studuje díky progra-
mu Adopce na dálku®. Přeje-
me jí, aby byla v  životě stejně 
úspěšná jako ve sportovním 
soutěžení.  

disha má 
bronzovou

 medAili
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Majory, Caroline a  Kennedy ze 
Zambie (na fotce zleva) se před 
10 lety přihlásili do našich alfa-
betizačních kurzů. Cíl byl jasný: 
naučit se číst, psát a počítat. 

Nespokojili se pouze se základní 
gramotností, ale pokračovali ve stu-
diu dál. Složili zkoušky, které žáci píší 
na konci základní školy. A pak se při-
hlásili ke středoškolskému studiu. 

„Neodradil je posměch sousedů, 
každodenní starosti o obživu rodiny, 
školní poplatky a ani to, že museli do-
cházet do třídy se spolužáky ve věku 
jejich dětí,“ chválí odhodlanost do-
spělých studentů zástupce Charity 
v Zambii Aleš Vacek. 

Splnil Se náš Sen
„Navzájem jsme se povzbuzova-
li a  konečně jsme si splnili náš sen. 
Absolvovali jsme střední školu! Dě-
kujeme za podporu pracovníkům 
Adopce na dálku®, našim učitelům 
a  zejména Arcidiecézní charitě Pra-

Bonny z Ugandy neměl lehké dět-
ství. Poté, co zemřel otec a matka 
rodinu opustila, byl vychováván 
pouze babičkou v patnáctičlenné 
rodině! Adopce na dálku® pro něj 
byla nejen finanční, ale i emoční 
podporou na cestě k jeho snu – 
stát se učitelem. Po studiích se 
vrátil do své komunity. Mezi jeho 
studenty jsou i  děti „adoptova- 
né” na dálku. Bonny je pro ně  
velkým vzorem a inspirací. 

Bonny ze svého platu podporu-
je babičku a  ostatní členy rodiny. 
V  budoucnu by chtěl pokračovat 

ve  studiu učitelství, postavit dům 
a založit vlastní rodinu. Na adresu té 
české, adoptivní, říká: „Děkuji Bohu 
za dar v podobě přátel, které jsem na-
šel v manželech Štoplových.“ 

Suzan podporovali čeští dárci ve 
studiu od 3. třídy základní školy. Ab-
solvovala obor pohostinství a hotel-
nictví. Nyní pracuje v cukrářství, kde 
se vypracovala na pozici vedoucí 
pobočky. Řídí chod podniku a k to-
mu vyrábí tyto překrásné dorty, které 
si její zákazníci nemohou vynach-
válit. V budoucnu se chce zaměřit 
na přípravu svatebních hostin.  

žáci vzhlíží k učiteli bonnymu. 
vystudoval díky AdoPci nA dálku

nejlepší z nejlepších! 
Před 10 lety negramotní. 
nyní mAturAnti

suzan dokáže 
vykouzlit 

originální dorty 

martin je učitelem 
a autorem učebnice 
Martin z Ugandy pracuje jako stře-
doškolský učitel chemie a biologie. 
Přestože pochází z chudé a početné 
rodiny, byl díky programu Adopce 
na dálku® schopen vystudovat 
bakalářské studium přírodních věd 
se zaměřením na vzdělávání. 

Martinovi nechybí pracovitost 
a velké vize. Pro své studenty na-
psal učebnici Biologie v otázkách 
a  odpovědích. V  budoucnu by 
chtěl pokračovat ve studiu chirur-
gie, která byla vždy jeho snem.  
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ha, že u  nás v  Mukonchi zahájila 
vzdělávací kurzy pro dospělé. Bez 
nich bychom na studium střední ško-
ly vůbec nemohli pomyslet. Bůh vám 
žehnej!” vzkazuje za všechny paní 
Caroline.  
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