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Pomáhejte nám pomáhat!
19. dubna 2022

Kdo pomůže nám?

Pomoc lidem, kteří uprchli před
válkou na Ukrajině, nám roste pod
rukama. Tisícům poskytujeme materiální pomoc, ubytování a odbornou radu. Otevíráme další a další
adaptační a integrační centra.

Zároveň s tím ale rostou u veřejnosti obavy, zda není tato pomoc
na úkor potřebných lidí u nás. „Pomáhejme Ukrajině, ale řešme také
problémy našich občanů,“ napsala
nám paní Maruška na sociálních
sítích. „A kdo podpoří naše chudé?“
zaznívá od řady dalších.
Chápu tyto obavy. Média jsou plná pomoci uprchlíkům. Vzniká pak
dojem, že na ostatní se zapomíná.
Chci vás proto ujistit: Migrační vlna nijak neovlivnila pomoc, kterou Charita poskytuje potřebným

Velvyslanec Ukrajiny
ocenil práci Charity
„Chtěl bych vám poděkovat za tu výjimečnou solidaritu a pomoc, kterou
poskytujete Ukrajině a našim uprchlíkům,“ řekl velvyslanec Ukrajiny Jevhen Perebyjnis při návštěvě ubytovny, kterou provozuje Arcidiecézní charita Praha s Prahou 2. „Vím,
s jakým nasazením váš tým pracuje,
abyste pomohli Ukrajincům, kteří nejsou pracovní migranti, ale kteří utíkají
před válkou, aby zachránili svůj život.“
Své krajany vyzval, aby se snažili
být pro Českou republiku přínosem
a svým chováním ukazovali, že jsou
součástí demokratického západního světa.
Čtěte celý rozhovor 

lidem v naší zemi. Jen v pražské
diecézi jsou jich ročně desetitisíce.
Na stránkách Bulletinu se můžete setkat s jednou z nich, s paní
Janou, které dal pobyt v našem
azylovém domě naději na lepší
život.
Děkuji vám, že s námi pomáháte.
Přeji vám požehnané Velikonoce!
Ať radost ze vzkříšení Krista naplní
naše srdce a naše životy.
Jaroslav Němec
ředitel Arcidiecézní charity Praha

Krátce

Kardinál Dominik Duka
navštívil a požehnal zařízení
Charity na pomoc uprchlíkům
z Ukrajiny. Více... Novou pergolu pro Komunitní centrum
Zahrada získala Charita Vlašim
díky hlasům zákazníků v programu Nadace Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“. Více...
Během konference VogueLive proběhla charitativní dražba obrázků ukrajinských dětí
z našeho komunitního centra
Slunečnice. Sbírka potravin
proběhne v sobotu 23. dubna.
Více...
Velikonoční sbírku
Daránek organizuje na pomoc
dětem Charita Česká republika.
Více...

Benefiční koncert orchestru Utrechtské univerzity
čtvrtek 5. května od 18 hodin
kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána, Nerudova 22, Praha 1
vstupné dobrovolné
Studentský orchestr při univerzitě v Utrechtu je nejstarším orchestrem v Nizozemsku. Příští rok oslaví 200. výročí a byl díky tomu zapsán do
Guinessovy knihy rekordů. Orchestr tvoří 80 hráčů, studentů utrechtské univerzity, kteří se vedle svých nehudebních studijních oborů věnují na
vysoké úrovni intepretaci vážné hudby. Během koncertu zazní skladby Leoše Janáčka a nizozemského skladatele Johana Wagenaara.
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 Čtěte více 

Kreslí vojáky a tanky, ze stavebnic staví kryty.
Děti se v adaptačním centru vyrovnávají s válkou
„23. března 2022 mi začal nový
život, začínám úplně od nuly,“
říká dětská psycholožka Alexandra. „Když začali bombardovat
náš dům, vzala jsem to nejnutnější a se synem a roční fenkou
Stejsi jsme odjeli do Česka.“
Alexandra si váží toho, že kromě
ubytování dostala možnost pracovat ve svém oboru. Zapojila se do
práce v novém adaptačním centru, které Arcidiecézní charita Praha
otevřela v kostele Krista Spasitele
na Barrandově. Děti si tady vytváří
nové, spontánní vztahy, hrají si.
Právě díky hrám se vyrovnávají
s tím, co před pár dny zažily. „Z Lega staví kryty, nemocnice, pastelkami
pak kreslí vojáky, tanky. Vyprávějí si, co

dělají jejich tatínkové, kteří na Ukrajině
zůstali. Starší děti se uzavírají do sebe,
nechtějí se s nikým bavit. Dáváme jim

čas, čekáme, až sami přijdou,“ popisuje
část své práce Alexandra.
Čtěte celý článek 

Naučili mě uklízet a určovat si hranice.
Mladé mamince měníme život v Azylovém domě Gloria
Migrační vlna uprchlíků z Ukrajiny nijak neovlivnila pomoc,
kterou Charita poskytuje potřebným lidem u nás. Jen v pražské arcidiecézi jsou jich ročně
desetitisíce. S maminkou tří dětí,
paní Janou, jsme si povídali
v Azylovém domě Gloria, kde
žije deset měsíců.
Možná je to nejklidnější období
jejího života. Když byla malá, s maminkou a pěti sourozenci se stě-

hovali z místa na místo, střídali nájmy, ubytovny, azylové domy. Janě
chyběl vzor, nepoznala uklizenou

a fungující domácnost a nevytvořila si ani trvalé vztahy se spolužáky.
„Když jsem potkala budoucího
otce mých dětí, byl to spíš vzdor
a únik,“ vrací se do doby před devíti
lety. Její přítel fetoval, a i když už byl
na světě Petřík, snažil se do závislosti zatáhnout i Janu. Jejich život
byl plný hádek, násilí a narůstajících dluhů.
Čtěte celý článek 

550 dobrovolníků zapojila Charita do pomoci
válečným uprchlíkům
Do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny se v pražské arcidiecézi zapojuje stovka charitních pracovníků a přes 550 dobrovolníků.
Věnují se asistenci uprchlíkům,
organizaci materiálních sbírek
i distribuci pomoci.
Jednou z nich je Alena Vabik. Sama
si na život v Česku začala zvykat
před šesti lety, i když její příchod
nebyl za tak dramatických okol2

ností. S manželem a synem u nás
začali žít díky programu přesídlení
krajanů, na kterém se Arcidiecézní
charita Praha podílí od roku 2015.
Do pomoci zapojila také manžela a syna. Zatímco muž pomáhá
s nutnými opravami v objektech,
kde Charita ubytovává uprchlíky,
vrtá a převáží, co je potřeba, syn ve
škole tlumočí novým ukrajinským
spolužákům.
Čtěte celý článek 

Dopisy od „adoptovaných“ dětí
V období Velikonoc míří k dárcům dopisy od „adoptovaných“
dětí. Rádi pomůžeme s jejich překladem, stačí nás kontaktovat na
czs.preklady@praha.charita.cz.
Upozorňujeme „adoptivní rodiče“
běloruských dětí, že Česká pošta
od 9. března nepřijímá poštovní
zásilky do Běloruska. Hledá se alternativa ke zrušenému leteckému
spojení přes společnost Aeroflot.
Situaci dále sledujeme a budeme
vás informovat. 

Velikonoční výstava
„Adoptované“ děti opět vystavují své obrázky v Praze.
Tentokrát ztvárnily nejvýznamnější
křesťanský svátek – Velikonoce.
Výstava je ke zhlédnutí v charitním kostele
Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána
vždy od úterý do neděle od 14 do 17 hodin
v Nerudově ulici 22 na Malé Straně v Praze 1.

Z dcery chudého rikši je díky programu
Adopce na dálku® softwarová inženýrka
Čtyřiadvacetiletá Reena, inteligentní a cílevědomá dívka, využila podporu, které se jí dostalo
v programu Adopce na dálku®,
aby se díky vzdělání vymanila
z chudých poměrů.
Reena vyrůstala ve velmi potřebné
rodině z města Davanagere v indickém státě Karnátaka. Její otec
Louis pracoval jako rikša, matka
Josephine jako kuchařka ve školní
jídelně. Po smrti otce padla odpovědnost za výchovu tří dcer na ramena matky.
Reena byla do programu Adopce
na dálku® přijata v roce 2009, kdy
navštěvovala 7. třídu; jejím sponzorem se stala paní Eva. Ve studiu
se Reeně dařilo a v červenci 2015
úspěšně ukončila 12. ročník. Poté
pokračovala v tříletém bakalář-

2009
ském studiu v oboru počítačových
aplikací a v září 2020 získala s vynikajícími výsledky magisterský titul
v oboru počítačových aplikací.
Během let Reena tvrdě pracovala, aby dosáhla svého cíle. Našla
vysněnou práci jako softwarová
inženýrka ve společnosti HCL Tech3

2021
nologies v Bangalore. Díky stabilnímu a perspektivnímu zaměstnání
nyní může podporovat i svou rodinu.
Čtěte příběhy dalších indických
dívek, které vynikly v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Dárek pro seniory v Bělorusku
Obyvatelé běloruského Domova
pro seniory v Krasnopole dostali
jménem českých dárců praktický
dárek. Nové peřiny přispějí k většímu komfortu nejen v chladném
období. Z hygienických důvodů
by měl provozovatel domova zajišťovat obměnu lůžkovin, ale dosud
chyběly finance.
Dárek, který seniorům i pracovníkům domova udělal velkou radost, jsme mohli uskutečnit díky
vašim darům na účet 749011/0100,
variabilní symbol 20570.
Děkujeme za vaši pomoc. 

Maminka „adoptovaného“ Ronalda málem
nepřežila válku. Naději jí dává i DÁRCE z Česka
se rozplynul 15. srpna 1991, kdy
došlo k boji mezi rebely z Armády Božího odporu a vládními jednotkami ve vesnici Palwo. Tehdy
desetileté děvčátko při pokusu
uniknout křížové palbě šláplo na
minu, která ji těžce zranila.

Rose Alimo ze severu Ugandy
je matkou Ronalda, studenta
v programu Adopce na dálku®.
Jako dítě milovala školu a chtěla
se stát zdravotní sestrou. Její sen

Bezvládnou dívku našli v tratolišti krve vládní vojáci. Odvezli ji do
kasáren v Palwo a poskytli jí první
pomoc. Poté Rose strávila tři a půl
měsíce v nemocnici Kalongo. Odstranili jí zbytky min, ale ona dodnes cítí bolest na hrudi. Pravá
noha musela být kvůli devastujícím zraněním amputována. V roce
1993 dostala protézu, ta se ale velmi rychle opotřebovala a Rose byla
odkázána na invalidní vozík.
Rose však nedopustila, aby postižení zničilo její další životní plány.
V roce 1999 se provdala. Přivedla
na svět šest dětí. Rodinné štěstí
zasáhla další rána osudu. Manžel
zemřel a Rose zůstala na výchovu
dětí sama. Nejstarší syn musel pře-

rušit odbornou přípravu, protože
si matka nemohla dovolit hradit
školní poplatky. Se školným dalšího
z dětí, Ronalda, pomáhá paní Nikol
díky programu Adopce na dálku®.
To je pro Rose velká úleva. Odhodlaná žena pěstuje a prodává zemědělské plodiny, aby přilepšila rodinnému rozpočtu. Rose říká, že to byl
Bůh, kdo ji přiměl přežít smrt. A víra
jí pomáhá překonávat všechny překážky i nadále. Chtěla by jednou
zase tancovat, třeba tradiční tanec
„dingi dingi“, který tolik milovala
v dětství. 
V dubnu jsme si připomněli
Mezinárodní den
proti nášlapným minám.
Tyto zbraně jsou zákeřné
nejen v době válečných
konfliktů, ale i po jejich
ukončení. Na severu Ugandy
jsou aktivní minová pole
stále palčivým problémem.

Sledujte nás také na sociálních sítích:
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