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cesta ven 
z dluhové pasti

Na konci října nabyla účinnosti no-
vela exekučního řádu, kterou se roz-
běhlo tzv. milostivé léto. Mnohým 
dlužníkům svitla naděje, že by se 
mohli dluhů konečně zbavit, pokud 

by zvládli zaplatit jistinu, tedy jen 
původní dluh bez úroků a penále. 

Kde mají ale v relativně krátké do-
bě na jistinu vzít, když jim exekutoři 
už všechno, co mohli, zabavili? Vy-
hlásili jsme proto sbírku, abychom 
lidem na cestě ven z dluhového la-
byrintu pomohli. 

Díky tomu teď máme plné ruce 
práce. Individuálně posuzujeme si-
tuaci každého konkrétního dlužní-
ka, zjišťujeme informace o dluzích, 
zkoumáme možnosti každého 
z nich. Tam, kde to má smysl, přispí-
váme na splacení jistiny jednorá-

zovým darem poukázaným přímo 
exekutorovi. 

Vážíme si upřímnosti, se kterou 
s námi lidé sdílejí osobní příběhy 
a tragédie, i ochoty přiznat svou 
naivitu a neznalost nebo nezodpo-
vědnost, které je spolu s tvrdostí teh-
dejšího zákona dostaly do dluhové 
pasti. Pevně věříme, že i dárci budou 
milostiví a pomohou tak znovu spa-
třit naději těm, kterým zbyl už pouze 
strach z toho, že jim dluhy zůstanou 
do smrti, nebo že skončí na ulici. 

Helena Kopecká 
a kolektiv Poradny pro lidi v tísni

KrátceKrátceSbírka na Pomoc dlužníkům 
v akci milostivé léto už Pomáhá   Český rozhlas se v pořa-

du Vertikála věnoval sbírce 
na pomoc lidem s oddluže-
ním v  rámci akce milostivé 
léto. Více...   Ceny Charity 
Česká republika získaly osob-
nosti, které se zasloužily o mi-
mořádný rozvoj charitního 
díla. Více...   Intenzivní sta-
vební práce probíhají v síd-
le Arcidiecézní charity Praha, 
kde vzniká nové Komunitní 
centrum sv. Anežky. Více... 

  Na benefiční advent-
ní koncerty zvou Charita 
Příbram (27. listopadu od 
19 hodin) a Charita Beroun 
(5. prosince od 15 hodin).   

  Noclehárnu Charity Be- 
roun je možné podpořit  
adresně zakoupením nocle-
hárenky. Darem 80 Kč na sbír-
kový účet 4843753359/0800, 
variabilní symbol 131, zapla-
títe jednu noc na noclehárně 
člověku bez domova.

Před třemi týdny jsme vyhlásili 
sbírku na pomoc zodpovědným 
dlužníkům v rámci akce milos-
tivé léto. Díky stovkám ochot-
ných dárců, kteří chtějí pomoci 
lidem z dluhové pasti, již sbírka 
pomáhá prvním dlužníkům.

Milostivé léto dává lidem mož-
nost zbavit se některých exeku-
cí. Dlužník musí zaplatit původní 
půjčku, úroky a penále pak budou 

odpuštěny a exekuce zastavena. 
„Dlužníci často na zaplacení jis-
tiny nemají. Veškerý majetek jim 
již zabavila exekuce a z příjmů jim 
nechává dvojnásobek životního mi-
nima,“ připomíná Jaroslav Němec, 
ředitel Arcidiecézní charity Praha. 
„Mnoho lidí se nachází v dluhové 
pasti, ačkoli svůj dluh pravidelně 
splácí.“

Čtěte celý článek 
a zhlédněte videoreportáž 

https://plus.rozhlas.cz/marek-orko-vacha-pandemie-odhalila-absenci-duvery-v-politiky-system-i-8612509
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211020charita-ocenila-obetavou-praci-svych-pracovniku-dobrovolniku-a-podporovatelu-vkatedrale-sv-vita
https://praha.charita.cz/pomahejte/podporuji-nas/#evropske-projekty
https://pribram.charita.cz/aktuality/bigband-hraje-pro-charitu/
https://pribram.charita.cz/aktuality/bigband-hraje-pro-charitu/
https://beroun.charita.cz/akce/adventni-koncert-pro-charitu/
https://praha.charita.cz/sbirka-na-pomoc-dluznikum-v-akci-milostive-leto-uz-pomaha/
https://praha.charita.cz/sbirka-na-pomoc-dluznikum-v-akci-milostive-leto-uz-pomaha/
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V neděli 31. října 2021 se v praž-
ském Obecním domě uskutečnil 
29. benefiční koncert na podpo-
ru sociálních služeb Arcidiecézní 
charity Praha. 

Na programu byl cyklus symfonic-
kých básní Má vlast. Vrcholné dílo 
Bedřicha Smetany zaznělo v  po-
dání  Symfonického orchestru hl. 
m. Prahy FOK pod vedením Rober-
ta Kružíka. Vynikající interpretaci 
i  emoční hloubku, kterou umělci 
vložili do přednesu slavného díla, 

Přípravy na Vánoce jsou v plném 
proudu. Nejen v  rodinách, kde 
se rodiče snaží přichystat pro 
děti radost v podobě vysněných 
dárků. I Arcidiecézní charita Pra-
ha myslí na všechny děti z rodin, 
které se ocitají v tíživé životní si-
tuaci a kterým pomáhají azylo-
vé domy a další charitní sociální 
služby. 

„Chceme, aby děti byly obdarová-
ny pěkným dárkem, přestože jejich 
rodičům na dárky nezbývají peníze. 
Chceme, aby měly jednou i  hezké 
vzpomínky na dětství, na Vánoce. 
Tyto děti musí totiž často prochá-

Zástupci Nadace Agel v  minulých 
letech obdarovali děti z  Azylového 
domu Gloria. Vánoční dárky pro ně 
chystají i letos.

zet těžkostmi, které si běžné děti 
ani neumí představit,“ říká Jarmila 
Lomozová z  Arcidiecézní charity 
Praha.

„Děkujeme společnostem, které 
nám pomáhají. Nadaci Agel, firmě 
Wolt a mnoha dalším, z nichž někte-
ré nechtějí být jmenovány. Díky nim 
dostane každé dítě na Štědrý den 
dárky podle svého přání. Na nikoho 
nezapomeneme.“

Pokud byste chtěli i vy o Vánocích 
pomoci člověku v nouzi, přečtěte 
si tuto Adventní výzvu. Můžete 
si vybrat dárek, kterým obdarujete 
osamělého seniora, týranou ženu 
nebo školáka v rozvojové zemi. 

Vladimír Kořen poděkoval 
PrAcoVníKům A dárcům chArity

Připravili jsme pro vás adventní ka-
lendář s fair trade čokoládou. Děti 
bude během 24 prosincových dní 
provázet vánoční příběh – každé 
okénko skrývá nejen výtečnou čo-
koládu, ale i část příběhu o naroze-
ní Ježíše, Božího Syna. 

Adventní kalendář je k  dostání 
za 150 Kč v  kostele Panny Marie 
Matky ustavičné pomoci a sv. Ka-
jetána v  Nerudově 22 v  Praze 1 
(út–ne, 14–18 hod.) v prodejně ka-
belek Vuch, Národní 38 v  Praze 1 
(po–ne, 10–20 hod.) a na recepci 
pražského arcibiskupství. 

ocenili diváci mohutným a  dlou-
hým potleskem.

Slavnostní benefiční koncert 
uvedl  moderátor Vladimír Ko-
řen poděkováním: „Jsem plný obdivu 
ke všem, kteří pomáhají, pracovníkům 
Charity a  všem jejím podporovate-
lům.“ Ocenil jejich nasazení v době 
zvýšeného výskytu koronaviru: „Kde 
bychom byli, nebýt vás, vašeho srdce, 
obětavosti, odpovědnosti a  hlavně 
naděje a víry.“

Čtěte celý článek 

29. BeNefIČNí 
kONCert

Aby byl Štědrý den Štědrý Pro KAždého

Adventní KAlendář 

Paní Anna oslavila v Domově pro 
seniory kardinála Berana 100. ži-
votní jubileum. Gratulujeme a pře-
jeme hodně zdraví, spokojenosti 
a Božího požehnání.

https://praha.charita.cz/adventni-vyzva/
https://praha.charita.cz/29-beneficni-koncert-buh-se-skrze-hudbu-dotkl-nasich-srdci/


Šicí Stroje i nářAdí do dílny. 
Podporujeme rodiče 

„adoptovaných“ dětí v podnikání

Druhá vlna pandemie koro-
naviru má v  Indii katastrofální 
následky zejména ve velkých 
městech, kde se nákaza novou 
mutací nekontrolovatelně šíří. 
Je srdcervoucí vidět bolest 
a utrpení bezmocných lidí, kteří 
bezvýsledně hledají pomoc 
a dokonce umírají na ulicích.

Arcidiecézní charita Praha se roz-
hodla pomoci „adoptovaným“ dě-
tem a jejich rodinám. Z rodin dětí 
zapojených v  programu Adopce 
na dálku® vytipovala 103 domác-

ností, které patří k těm nejchudším 
a vlivem pandemie covid-19 přišly 
o možnost výdělku. Tyto rodiny zís-
kaly přístup k  finančním zdrojům 
potřebným k  zahájení a  rozvoji 
drobného podnikání, které bude 
generovat jejich příjem v budouc-
nosti. 

33 maminek obdrželo šicí stroj,  
7 tatínků sady nářadí, 37 rodin zalo-
žilo chov domácích zvířat, 26 rodin 
získalo finanční vklad do drobného 
podnikání. Všem poskytla Charita 
praktické školení. Přejeme mnoho 
úspěchů! 

Zajímá vás, jak si děti z nejchud-
ších vrstev rozvojové země před-
stavují narození Ježíška a oslavu 
Vánoc? Zastavte se u netradiční 
vánoční výstavy dětí z  progra-
mu Adopce na dálku®.

Obrazy dětí z Indie, Ugandy, Zam-
bie a Běloruska budou ke zhlédnutí 
během adventu v charitním koste-
le Panny Marie Matky ustavičné po-
moci a sv. Kajetána v Nerudově 22 
v Praze 1 každý den mimo pondělí 
od 14 do 18 hodin. 

Příběh 
dobrodiní 
pokračuje

Dojemný příběh zesnulého pa-
na Františka a mladého studenta 
Mulaniho z  Ugandy pokračuje. 
Jak jsme vás již informovali,  
„adoptivní“ táta myslel na ugand-
ského chlapce ve své závěti a pla-
tí mu studium. Františkův syno-
vec, který finance spravuje, nyní 
zaslal mimořádný dar 10.000 Kč, 
za který si rodina Mulaniho moh-
la pořídit mladou krávu a  další 
hospodářská zvířata.

Mulani, který těžce nesl skon 
pana Františka, s  nevýslovnou 
vděčností děkoval za dar jeho 
synovci: „Děkuji Vám z celého srd-
ce za tuto pomoc, zvířata jsou pro 
naši rodinu nevýslovným požeh-
náním.“ 

za studium 
vděčí českým 

dárcům
Již druhý školní rok sledujeme 
zblízka vzdělávání pětice vy-
sokoškolských studentek z  Al-
bánie, které by bez podpory 
českých dárců nemohly z  fi-
nančních důvodů studovat. Pa-
ola, Xhulja, Manushaqe a Laura 
nastoupily do druhého ročníku. 
Eugerta studuje třetí, poslední 
ročník. Studium probíhá po loň-
ském online vyučování zatím 
prezenčně. Děkujeme všem dár-
cům za pomoc. 

Více informací 

AktuálNě z Indie

„Adoptované“ děti 
VyStAVují SVé obrAzy V PrAze
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https://praha.charita.cz/pan-frantisek-myslel-na-ugandskeho-chlapce-ve-sve-zaveti-zaplati-mu-studium/
https://praha.charita.cz/adopce-na-dalku-v-albanii-podpori-vysokoskolaky/
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V  ugandě máme řadu úspěš-
ných absolventů a jsme na ně hr-
dí. Jedním z nich je Martha. Její 
registrace do programu Adopce 
na dálku® ulevila rodině, která 
se potýkala s placením školních 
poplatků pro sedm dětí. 

Po střední škole Martha vystudo-
vala nástavbový kurz pro adminis-
trativní pracovníky. Po dokončení 
studia se úspěšně ucházela o práci 
v charitní ugandské misi. Postupem 
let získala nové zkušenosti. Dnes 
pracuje v programu Adopce na dál-
ku® jako sociální pracovnice. Má na 
starosti skupinu 100 dětí. Kontrolu-

už jako malá byla Gayathri peč-
livá a cílevědomá. Místní komu-
nita ji proto doporučila do pro-
gramu Adopce na dálku®. když 
začala chodit do školy, „osvojil“ 
si ji kolektiv pracovníků ze za-
hraničního odboru Vysoké školy 
chemicko-technologické v  Pra-
ze. 

Díky nim mohla Gayathri navště-
vovat školu další roky. Adoptivní 
rodiče žačce současně zajistili po-
třebné školní pomůcky, uniformu 
a školní obědy.

I  když měla výborné výsledky, 
stále dívce hrozilo, že bude muset 
studia přerušit, aby mohla pomá-
hat rodičům získávat živobytí prací 
v zemědělství. Taková je totiž smut-
ná realita života na indickém ven-
kově. Mladí lidé nemají šanci vzdě-
lávat se. Od útlého dětství pracují 

za velmi nízkou mzdu jako nekvali-
fikovaní dělníci. 

Gayathri přes to všechno s pod- 
porou programu Adopce na dálku® 
úspěšně dokončila nejen základní 

a střední školu, ale i bakalářské studi-
um v oboru obchod. „Dnes již stojím 
na vlastních nohou, podporuji svou 
rodinu. Velice si vážím pomoci od čes-
kých dárců,“ říká dojatě Gayathri. 

Absolventka programu AdoPce nA dálKu® 
Pomáhá dAlŠím dětem na cestě ke vzdělání

je jejich školní docházku, pomáhá 
s učením, motivuje a pomáhá také 
připravovat dopisy českým dárcům.

„Mám radost, že mohu Charitě 
vrátit to, co poskytla ona mně. Pod-

pořím děti, aby neztrácely naději. Při-
pomínají mi moji cestu,“ říká Martha. 

Martha nezapomněla ani na svou 
rodinu. „Dcera mi slíbila, že jednou 
budeme spát v lepším domě. A doká-
zala to. Jsem na ni hrdá,“ říká dojatě 
maminka. Martha rodičům posta-
vila skromný, ale cihlový domek, 
který nahradil hliněnou chatrč se 
slaměnou střechou. 

Největší dík ale patří dárkyni pa-
ní Dáše, o které Martha říká, že je 
její nejlepší kamarádka a mentor-
ka. „Budu na tebe vzpomínat, pro-
tože jsi ze mě udělala Marthu, která 
zná svou hodnotu,“ vzkazuje do  
Čech. 

Pilná žáKyně změnilA SVůj oSud. 
Podpořili ji pracovníci pražské vysoké školy
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www.praha.charita.cz/onas/bulletin
https://www.facebook.com/praha.charita/
https://www.instagram.com/charitapraha/

