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nejsou 
nám lhostejní

dnešní úvodník chci věnovat lidem 
v Indii. Mám ráda jejich skromnou 
a pracovitou povahu. Jejich zdán-
livou prostotu, za kterou se skrý-

vá bohatá kulturní, společenská 
a duchovní tradice. Z cest do Indie 
jsem si vždy odvážela pocit blíz-
kosti k  lidem, od kterých nás dělí 
vzdálenost tisíců kilometrů.

O to je mi teď smutněji. Pandemie 
koronaviru zasáhla nejen 1,5 mi- 
lionu lidí, které nákaza postihla, 
ale stamiliony dalších, kteří ztratili 
kvůli karanténě příjem a zdroj ka-
ždodenní obživy. Pandemie navíc 
zasáhla Indii v době vrcholící ze-
mědělské sezóny. Farmáři neměli 
čím živit sebe a své rodiny.

Naše pomoc, byť se mohla do-
stat jen k několika tisícům lidí, při-
nesla hodně úlevy a  povzbuzení. 
Děkuji všem dárcům, kteří přispěli 
do sbírky a díky nimž jsme mohli 
nakoupit rýži, luštěniny, olej a dal-
ší základní potraviny pro nejchud-
ší rodiny. V  dubnu jsme rozdali 
první balíčky a v pomoci pokraču-
jeme. Děkuji, že pomáháte s námi!

Jarmila Lomozová
zástupce ředitele

 pro public relations

KrátceKrátce

Charita Příbram otevřela nový 
sociální podnik – Kafé LesS. Ve 
Vile Obora na Dvořákově nábře-
ží v  centru města najdete pod 
jednou střechou sociálně a eko-
logicky odpovědnou kavárnu 
a první příbramský bezobalový 
obchod.

„Jednou z našich myšlenek je vytvořit 
místo, kde se nikam nechvátá a kde si 
každý může dopřát tu svou chviličku 
klidu. To souvisí i s naším plánem za-

městnávat lidi s různým znevýhodně-
ním, kteří budou potřebovat kapičku 
vaší trpělivosti,“ říká o novém projektu 
Jiří Kala, ředitel Charity Příbram, který 
spolu s autorkou biokuchařek Han-
kou Zemanovou slavnostně přestři-
hl pásku nové kavárny.

Kafé LesS není prvním podnikem 
svého druhu. Loni v  září otevřela 
Charita Kralupy nad Vltavou kavár-
nu Rígrovka, a  to v  nově zrekon-
struovaném domě v centru, který 
dříve sloužil jako herna.  

charita Příbram otevřela 
sociálně a ekologicky 
odpovědnou kavárnu

 Stavbu komunitního cent-
ra dokončila Farní charita Kolín. 
Centrum bude sloužit vzdělává-
ní, prorodinným aktivitám a také 
seniorům a lidem se zdravotním 
postižením.  Sbírku Charity 
Česká republika „na vlně pomo-
ci proti bezmoci“ podpořili lidé ví-
ce než 5 miliony korun. Peníze po-
máhají lidem, kteří ztratili příjmy 
během koronakrize. Více...  Vý-
roční zpráva Arcidiecézní charity 
Praha informuje, že charitní po-
moc v pražské arcidiecézi se loni 
dostala k více než 26 tisícům po-
třebných. Více...  Aktualizovali 
jsme Podmínky a pravidla pro-
gramu Adopce na dálku®  Více... 

 Do největší cyklistické akce 
v ČR, která probíhá tento týden, 
se zapojili Renata a Roman, klienti 
Centra pro tělesně postižené Fa-
tima. Více...  Díky evropským 
fondům rekonstruujeme hned 
několik prostor, v nichž poskytu-
jeme sociální služby (vyměňu-
jeme podlahy, tepelnou izolaci, 
dlažbu, malujeme, pořizujeme 
nové vybavení). Více...

https://praha.charita.cz/dva-pribehy-diky-vasim-darum-pomahame-lidem-ktere-zasahla-koronakrize/
https://praha.charita.cz/onas/dokumenty-charity-praha/
https://praha.charita.cz/podminky-a-pravidla/
https://praha.charita.cz/renata-a-roman-z-fatimy-se-zapojili-do-beneficniho-cyklomaratonu/
https://praha.charita.cz/pomahejte/podporuji-nas/#evropske-projekty
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Poslední červnový den uspořá-
dala NADACE AGEL spolu s Azy-
lovým domem Gloria zahradní 
slavnost, při které se děti roz-
loučily s uplynulým školním ro-
kem a přivítaly prázdniny. 

Odpoledne strávené na prosluně-
né zahradě azylového domu bylo 
pro děti výjimečné a  plné zážit-
ků, které nemají jinak šanci zažít.  
Největší radost přinesli dva terapeu-

tičtí psi Bella a Anička. Děti se o nich 
dozvěděly mnoho užitečných infor-
mací, mohly si poslechnout tlukot 
jejich srdcí, hladit je a hrát si s nimi. 

Každé dítě pak dostalo od nada-
ce knížku podle vlastního výběru. 
„Jsme rádi, že jsme mohli dětem udě-
lat radost. Bylo vidět, jak si i  docela 
obyčejných věcí, jako je knížka a dob-
ré jídlo, váží,“ říká Veronika Dostálo-
vá, ředitelka NADACE AGEL.

Čtěte celý článek 

Nádherné prostředí barokní Vrt-
bovské zahrady v  Praze na Malé 
Straně si vybral Pražský filharmo-

nický sbor pro svůj první koncert 
po koronavirové přestávce. Sbo-
rové scény z  českých oper přijeli 

SRDeČně zVeme

na
slavnostní otevření

sociálního bydlení Fatima
v Praze-Třeboradicích,

kterému požehná pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP

středa 12. srpna od 14 hodin
Slaviborské náměstí 4/3, Praha – Čakovice

Sociální bydlení vzniklo kompletní rekonstrukcí zchátralého rodinného domu. V objektu 
jsme zbudovali čtyři malometrážní byty pro lidi v nepříznivé sociální situaci, především pro 
matky s dětmi, které opouštějí azylové domy.

Projekt je finančně podpořen evropskými fondy 
a Magistrátem hl. m. Prahy. Partnerem je městská část Praha Čakovice.

vyslechnout i  senioři a pracovníci 
z  Domova pro seniory kardinála 
Berana. Právě pracovníkům toho-
to domova byl koncert symbolicky 
věnován jako poděkování za třímě-
síční dobrovolnou karanténu, která 
ochránila seniory před nákazou ko-
ronaviru.

„Byl to nádherný kulturní zážitek, 
umocněný ještě tím, že konferenciér 
nás veřejně přivítal, promluvil o naší 
dobrovolné karanténě a předal nám 
kytici,“  říká Alena Hanková. „Počasí 
nám přálo a  my jsme si mohli vy-
chutnat nádherné sborové scény ze 
známých oper. Všem se koncert moc 
líbil a jedna z klientek to shrnula slo-
vy: ‚Teď už věřím, že se vše v dobré ob-
rací, když se pořádají takové krásné 
akce!‘.“ 
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Pražský filharmonický sbor 
zpíval pro mukAřovský domov

PřekvAPení pro děti z Azylového domu 

https://praha.charita.cz/hned-tri-prekvapeni-najednou-prichystala-nadace-agel-pro-deti-z-azyloveho-domu-gloria/
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Od 20. března jsou v Ugandě za-
vřené školy. Opatření proti šíření 
koronaviru zasahuje už do druhé-
ho školního trimestru. Výuka pro-
bíhá částečně prostřednictvím te-
levize a rádia. Chudé děti k němu 
ale nemají přístup a nepomůže ani 
vládní návrh věnovat rádio do kaž- 
dé domácnosti ve čtyřicetimilió-
nové zemi. „Většina studentů, které 
podporujeme v  programu Adopce 
na dálku, žije v  chatrčích bez elek-

třiny,“ vysvětluje Jaroslav Němec, 
ředitel Arcidiecézní charity Praha. 
„Požádali jsme o  povolení tisknout 
výukové materiály, abychom je 
mohli distribuovat mezi děti ve ves-
nicích.“ 

Distribucí studijních materiálů se 
Charita začala zabývat už v červnu. 
Nakoupila pracovní sešity za více 
než čtvrt milionu korun a dopravila 
je k 1 500 žákům ve vesnických ob-
lastech.  

Pokračujeme v  pomoci chudým in-
dickým rodinám. V diecézi Gulbarga 
distribuujeme potraviny a hygienic-
ké potřeby. Pomoc jsme dopravili 
250 rodinám v okresech Bidar, Ujini, 
Santhpur, Hulsoor, Muchalamba, 
Jalasangi, Talmadige, Itga, Halbarga 
a Gulbarga. Indie je celosvětově třetí 
nepostiženější zemí, koronavirem se 
nakazilo přes milion lidí. indie chystá otevření škol

Podle plánu postupného uvolňo-
vání opatření proti šíření koronavi-
ru by se indické děti měly vrátit do 
školních lavic v  pondělí 3. srpna. 
Datum bylo ale dříve několikrát od-
loženo. „Děti tráví čas samostudiem, 
čtením, starší dětí pomáhají mladším 
sourozencům s  učením,“ informuje  
P. Pinto z indické Shimogy.

V průběhu karantény se školy ote-
vřely jen na několik dní v  červnu, 
kdy proběhly závěrečné zkoušky 
studentů 10. a 12. ročníků, které jsou 
obdobou našich maturit. „Adopto-
vané“ děti, které v nich uspějí a kte-
ré mají zájem o další vzdělávání, si 
poté budou vybírat školu pro nava-
zující studium.  

V  Zambii jsme distribuovali potra-
vinové balíčky rodinám dětí v  pro-
gramu Adopce na dálku®. Každá 
rodina i  naši zaměstnanci obdrželi 
10 kg kukuřičné mouky, 2 litry ole-
je a  1 kg soli, zároveň všechny děti 
dostaly vitamin C a  přírodní mul-
tivitamin moringu k  posíleni imu- 
nity.

ugAndští školáci 
dostali studijní materiály 

pro domácí výuku

Sledujte aktuální dění 
v Indii, Ugandě, zambii, 
Konžské demokratické 
republice i v Bělorusku 

na stránce: 
praha.charita.cz/zahranici

praha.charita.cz/zahranici


Dívka zahara pochází ze severu 
Ugandy z  kraje Gulu. Život se 
tady s lidmi nemazlí. nízké úro-
dy vinou sucha, všudypřítom-
ná chudoba, vzpomínky lidí na 
povstaleckou Armádu božího 
odporu Josepha Konyho, která 
rekrutovala dětské vojáky a za-
sáhla tvrdě do života místních 
lidí. 

Zahara je sirotek. Oba rodiče pod-
lehli HIV/AIDS. Dívku a  její sou-
rozence si vzala do výchovy teta. 
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Sledujte náS také na Sociálních Sítích:

Vydává Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44, 120 00 Praha 2, bulletin@praha.charita.cz. Vychází 11x ročně. 
Předešlá vydání Bulletinu najdete na stránce www.praha.charita.cz/onas/bulletin.

tip 
na originální 

dárek
Do naší kontaktní kanceláře v Lon-
dýnské ulici v  pražských Vinohra-
dech právě dorazila nová zásilka 
originálních uměleckých předmětů 
z Ugandy. Přijďte se podívat, vybrat 
dárek pro sebe či své blízké a pod-
pořit výrobce z ugandských vesnic. 

Těšíme se na vás od pondělí 
do pátku v 8–16 hodin v Praze 2, 
Londýnská 44. 

Z  početné rodiny se stala ještě 
početnější. Nebylo mnohdy ani 
na jídlo, natož na zdravotní péči či 
školné.

MLADá švADLENA 
Má vELké PLáNy
Zahara měla ale štěstí. Díky pod-
poře programu Adopce na dálku® 
dokončila základní školu a vyučila 
se švadlenou. Do začátků dostala 
od svého českého dárce dokon-
ce šicí stroj a  látky. Nabízí svou 
práci v  místní komunitě. Získala 

pravidelný výdělek a  sebevědo- 
mí. 

Mladá žena má plány do budouc-
na. Z výdělku si spoří, aby si mohla 
pořídit další stroje a materiál. Chce 
vést kurzy šití pro další mladé lidi. 
Má touhu dál se vzdělávat a dozvě-
dět se víc o módním designu. 

BuDE PoMáhAt 
ChuDýM DětEM
„Jsem šťastná,“ napsala nám Zahara. 
„Jsem vděčná. Dali jste mi vzdělání 
a příležitost začít pracovat. Děkuji za 
vaši pomoc a lásku. Kéž bych vám to 
mohla oplatit. Budu pomáhat po-
třebným dětem, až ušetřím nějaké 
peníze. Bůh vám žehnej.“

Zahařin příběh ovlivnil celé je-
jí okolí. Naše sociální pracovnice 
paní Grace z Gulu říká: „Když se po-
dívám na život Zahary a  její rodiny 
dříve a dnes, je to obrovskou motivací 
pro moji práci. To, co Charita spolu 
se Zahařiným „adoptivním” rodičem 
dokázali, naprosto proměnilo život 
celé rodiny. Jsem ráda, že jsem k tomu 
mohla malým dílem přispět a že mo-
hu být součástí Charitní rodiny.” 

ugandská dívka zAhArA získala 
vzdělání A Práci díky českému dárci

www.praha.charita.cz/onas/bulletin
https://www.facebook.com/praha.charita/
https://www.instagram.com/charitapraha/

