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Růže
pro seniory

Pro nikoho z nás není toto období
lehké. Naše země obnovila nouzový stav. Senioři v našem Domově
se bohužel opět nemohou setkávat

se svými blízkými. Objetí jejich drahých dětí a vnoučat chybí.
O to víc se s kolegy snažíme zpříjemnit seniorům čas a povzbudit
je. Za slunečného počasí trávíme
hodně času na zahradě. Společně
grilujeme. Pozvali jsme terapeutického koně, jehož doteky působily
konejšivě. Velkým povzbuzením byla mše svatá v naší kapli celebrovaná P. Edwardem Walczykem nebo
setkání s velvyslancem Nizozemského království panem Klompenhouwerem, který přišel s krásným

Školy v Ugandě kvůli pandemii
nefungují. „Adoptované“
děti se učí dál díky vaší pomoci
přerušily i dva tisíce školáků,
kteří chodili do školy díky podpoře českých dárců a programu
Adopce na dálku®.

Kvůli pandemii koronaviru
se v březnu uzavřely všechny
ugandské školy. Po sedmi měsících nebyla výuka stále obnovena a děti zůstávají doma. Výuku

„Dívky a chlapci v programu Adopce na dálku® patří k těm nejchudším,“ připomíná Grace Mboizi,
vedoucí charitní mise v Ugandě.
„Vláda pro tyto děti neudělala nic.
A tak jsme vzali odpovědnost za jejich domácí studium do vlastních
rukou.“
Arcidiecézní charita Praha připravila pracovní sešity pro samostudium,
vytiskla je a dodala všem „adoptovaným“ dětem. Sociální pracovníci, kteří v rámci programu Adopce
na dálku® působí v jednotlivých
vesnicích, děti ve studiu vedou.
Opravují vypracované úkoly
a motivují studenty k další práci.
Celý článek 
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pugétem růží popřát k Mezinárodnímu dni seniorů.
Děkuji vám všem, kteří náš Domov a další služby Arcidiecézní
charity Praha podporujete. Vaše
pomoc nám dává možnost udržet
vysokou kvalitu služeb, v nichž se
lidé cítí dobře.
Přeji vám do dalších dnů hodně
zdraví, síly a Božího požehnání,
Alena Hanková
ředitelka Domova pro seniory
kardinála Berana

Krátce
28. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha konaný tradičně na konci října
ve Smetanově síni Obecního
domu se kvůli koronavirovým opatřením letos nebude
konat.
Letošní 20. ročník
štafetové poutě z Prahy do
italského Orvieta se nemohl
kvůli pandemii koronaviru
uskutečnit. Alespoň symbolicky, třemi etapami poutě,
jsme si tuto událost připomněli v říjnu. Více...
Dokončili jsme rekonstrukci
v azylových domech a v domě pro tělesně postižené. Více...
V souladu
s vyhlášenými stupni pohotovosti v jednotlivých
okresech upravujeme postupy tak, abychom ochránili
klienty i pracovníky v našich
sociálních službách od nákazy
covid-19. Opatření se týkají
pobytových, ambulantních
i terénních služeb.

Květiny seniorům k svátku
daroval
velvyslanec Nizozemska

Foto: superkruhac.cz

U příležitosti Mezinárodního
dne seniorů navštívil Domov pro
seniory kardinála Berana velvyslanec Nizozemského království
pan Kees Jan René Klompenhouwer.

4. charitativní běh
berounské Charity
Charitativní běh podpořil sociální
služby berounské Charity. Uskutečnil se 17. září a kromě běžecké soutěže přinesl i bohatý doprovodný
program pro děti i dospělé. Akce
proběhla také za podpory a pod
záštitou města Beroun. 


Na Cenu
Charity
nominována

Marta
Altmanová
Letošní Cena Charity Česká republika za mimořádný přínos charitnímu dílu poputuje do berounské
Charity. Získá ji Marta Altmanová. Do Charity nastoupila před 15
lety jako pečovatelka. V průběhu let
zastávala několik pozic – pracovala
jako vedoucí pečovatelské a odlehčovací služby, koordinovala osobní
asistenci a půjčovnu zdravotně-sociálních pomůcek. Dnes stojí paní
Marta Altmanová v čele všech charitních terénních pečovatelských
služeb na Berounsku. Díky ní se
Charita dokáže postarat i o klienty,
kteří vyžadují velmi náročnou péči.
Vážíme si její empatie a spolehlivosti, díky nimž je v mnohých složitých
pracovních i osobních situacích
skutečnou oporou. 


Seniory pozdravil na prosluněné zahradě Domova: „Co jiného bych vám
jako Nizozemec mohl darovat než
květiny. Jsou symbolem krásy, lásky
a naděje.“ Senioři se hned rozhodli
pugétem žlutých růží ozdobit
místní kapli Panny Marie Lurdské,
kde se denně slouží mše svatá.
Ke gratulacím se přidaly i děti
z mateřských a základních škol, které seniorům poslaly vlastnoručně
vyrobená přáníčka s malovanými
záložkami do knížky. Školy a domovy pro seniory po celé zemi takto

„Na dnešní akci jsme se moc těšili,
protože jsme vždycky rádi, když má
o nás zájem i někdo, kdo je úplně
zvenku. To pak víme, že je to dobrý
člověk, který myslí na staré a nemocné,“ říká paní Vlasta.
propojil projekt Ministerstva práce
a sociálních věcí s názvem Děti malují seniorům k svátku. 


Za pět let využilo
programu přesídlení
přes 1 600 krajanů
Před pěti lety umožnila vláda České
republiky přesídlení krajanů žijících
v zahraničí zpět do Česka. Možnost získat povolení k trvalému
pobytu využilo již více než 1 600
osob s českými kořeny převážně
z Ukrajiny a také z Venezuely. Při
přesídlení jim pomáhalo Středisko
Migrace Arcidiecézní charity Praha.
Mezi příchozími byla i rodina Hnoil-

kova. Přišli z Doněcké oblasti. Když
vypukla před šesti lety válka v Donbasu, ocitli se téměř uprostřed válečné fronty. Přesídlení znamenalo
nový začátek a především život
v míru. „Děkujeme České republice
za velkou podporu,“ říká paní Inna
Hnoilková. „Přijeli jsme z válečné zóny a začali jsme život úplně od nuly.
Jsme šťastni.“

Rodina Hnoilkova se do Česka
přesídlila v roce 2014 po propuknutí
války na východní Ukrajině.
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Podpoříme nemocnici sv. Ignáce
v indickém Honavaru
Více než šest milionů nakažených
a sto tisíc obětí v Indii má na svědomí nový typ koronaviru. Indie
zůstává druhou nejpostiženější
zemí na světě. Sestra Maria Goretti
z indického Honavaru nám napsala:
„Nákaza koronavirem v Indii rychle
roste. Zhoršuje se i situace v Karnátace. V Honavaru, kde bylo dříve velmi
málo případů, sledujeme nyní rychlý
nárůst. Domů, do vesnických oblastí se navrací dělníci z větších center,
která jsou ohnisky nákazy. V naší
nemocnici sv. Ignáce prudce vzrostl

153 indických
„adoptovaných“
studentů
dokončilo
vysokoškolská
studia

ventilátor,“ informuje Jaroslav Němec,
ředitel Arcidiecézní charity Praha.

počet pacientů s covid-19, o které pečujeme. Prosím, modlete se za nás.“
„Pro nemocnici sv. Ignáce v Honavaru, kterou provozuje kongregace Královny Apoštolů a kterou dlouhodobě
podporujeme, chceme pořídit plicní

Indické školy od září
částečně otevřely
Od 21. září povolila řada svazových států v Indii školní docházku,
ale jednotlivé školy mohly podle situace v jejich lokalitě rozhodnout,
zda otevřou, či nikoli. V Karnátace,
odkud pochází většina dětí z programu Adopce na dálku®, se otevřely učňovské školy a do školy se
vrátili žáci 9.–12. ročníků. 


Literární a výtvarná soutěž
„Adoptované“ děti ze Zambie opět
soutěží. Ve slohové práci a v kresbě
či malbě zachycují, jak se jejich životů dotkla pandemie koronaviru.
Svá díla mohou odevzdávat do
23. října. Jak se povedla, budou
podle Aleše Vacka moci posoudit
i čeští „adoptivní“ rodiče: „Obrázky dětí připojíme k dopisům, které
již děti začaly pro své dárce připravovat.“ 


Cynthia, která
navštěvuje závěrečný 3. ročník
vyšší odborné
školy a připravuje se na povolání učitelky,
ve slohové práci
popsala, jak probíhalo domácí studium, během kterého komunikovala
s učiteli na dálku.

Peníze českých dárců pomáhají
v libanonském Bejrútu
Po znovuobnovení mezinárodního poštovního styku přicházejí postupně z Indie zprávy od
našich absolventů. 153 „adoptovaných“ studentů a studentek dokončilo bakalářská či
magisterská studia! Dalších
557 na vysokých školách nadále studuje. Absolventi jsou
úspěšní v řadě oborů. Uplatní
se jako softwaroví inženýři, lékaři a zdravotníci i farmaceuti.
Máme z toho velkou radost!
Pracujeme nyní na tom, aby
se zpráva co nejdříve dostala k dárcům, bez nichž by tito
mladí lidé nikdy nemohli dosáhnout takového úspěchu. 

Výtěžek veřejné sbírky, který přesáhl dva miliony korun, byl bezprostředně po tragédii použit na ošetření raněných, zajištění potravin,
oblečení a hygienických potřeb.
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Veškeré humanitární aktivity v oblasti koordinovala libanonská Charita. I díky pomoci z Česka rozdala
přes 3 700 balíčků se základními
potravinami a 44 500 hotových jídel.
Souběžně s okamžitou podporou plánovala Charita také dlouhodobější pomoc, která potrvá až do
dubna 2021 a která zahrnuje pomoc 840 rodinám s opravou zničených domů.
Děkujeme za vaše dary na sbírkový účet i za dary do pokladniček
Arcidiecézní charity Praha během
požehnání mariánského sloupu na
Staroměstském náměstí v Praze.
V pokladničkách se sešlo 156 345 Kč.
Děkujeme. 


Žáci v Zambii se vrátili do škol
V září začal v Zambii 3. školní
trimestr. Školy, které byly dosud
otevřené jen pro žáky posledních ročníků připravující se na
závěrečné zkoušky, se otevřely
pro všechny. Děti jsou tak po
šesti měsících zpět ve škole.

V pondělí 21. září se po šesti měsících vrátili do škol všichni zambijští školáci.

Aleš Vacek, vedoucí charitní zambijské mise, informuje: „Pro školy je
velmi obtížné dodržovat ochranná
opatření. Školní třídy v zambijských
školách čítají obvykle 50 – 70 žáků.
Dodržovat povinné rozestupy je nemožné. Školy se snaží třídy rozdělovat nebo organizují výuku na směny.
Otázkou nadále zůstává, zda bude
většina školáků od nového školního
roku opakovat třídu nebo zda postoupí do vyššího ročníku i přes zameškané měsíce.“


Jaké dárky potěšily ugandské
„adoptované“ školáky?
Catherine, Solomon, Sharifa,
Gladys a Betty dostali od svých
„adoptivních rodičů“ dárek.
Žádné hračky, mobily či sportovní vybavení, které se obvykle
dávají dětem jejich věku u nás.
Ugandští školáci dostali praktický dárek, ze kterého se radovali
nejen oni, ale celá rodina.
Solomon dostal dvě krávy. Tatínek to
doprovodil slovy: „Jsem ohromen a téměř nemůžu mluvit radostí. Kéž vám
Bůh žehná a dá vám dlouhý a zdravý
život.“ Dobytek dává rodině velkou
naději do budoucnosti: „Za pár měsíců budeme mít mléko a dokonce
nějaké prodáme. Časem odchováme
telata, pár jich prodáme a budeme
moct koupit více půdy a také vylepšit
dům,“ těší se Solomonova maminka.

Když chlapec slyšel, s jakou radostí
mluví rodiče o budoucnosti, jen stál
a usmíval se od ucha k uchu.
Hospodářská zvířata dostaly i Catherine a Sharifa. Když krávu a kozu
poprvé spatřila Catherinina babička, která osiřelou dívku vychovává,
začala tato stará dáma tančit jako
zamlada, skákala dokola a volala na
svou vnučku: „Buď ráda, že máš krávu! Budeme mít mléko nejen pro nás,
ale i pro ostatní!“ Catherine k tomu
dodala: „Ani ve snu by mě nenapadlo, že mě potká takové štěstí.“ Kráva
dostala jméno Lagum, to znamená
Štěstí, a koza se jmenuje Pwoc, tedy Děkuji. A slovo „děkuji“ zaznívalo
z úst celé rodiny.
Betty a Gladys mohou díky programu Adopce na dálku® studovat
na krejčovské škole. Obě dostaly

Osiřelá Catherine dostala od svého
dárce kozu.
darem šicí stroj. První, co Gladys
na svém stroji ušila, byly nové šaty
pro maminku, která vzkazuje: „Bůh
žehnej našemu dárci, který má tak
veliké a laskavé srdce. Dlouhé roky
mou dceru podporoval, kde já jsem
nemohla, a ještě jí tímto velkým darem pomohl do podnikání.“


Sledujte nás také na sociálních sítích:
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