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Krátce

Milí přátelé,
počet lidí v  Česku ži-
jících na hranici chu-
doby bohužel roste. 
Zhruba sto tisíc osob 
se potýká s  chudo-
bou, žijí v ubytovnách 

nebo i na ulici. Další statisíce přežívají 
od výplaty k výplatě, stačí nečekaný 

výdaj a propadnou se do zadlužení, 
z  něhož pro ně není snadná cesta 
ven. Není příjemné si to přiznat, ale 
mnoho lidí v naší zemi má problém 
koupit si i to základní – jídlo. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
oslovilo Charitu, abychom se podíleli 
na dlouhodobém projektu, který nej-
chudším lidem v  naší zemi poskyt-
ne základní potraviny a  hygienické 
potřeby. Všech 345 Charit tvořících 

charitní síť v naší zemi má v těchto 
měsících jasný úkol – dostat balíčky 
potravin k těm, kteří je nejvíc potře-
bují. A nejen to. Chceme těmto lidem 
nabídnout pomoc sociálních služeb, 
aby dokázali tíživou životní situaci 
překonat. 

Mgr. Stanislav Fiala
ředitel Azylového domu sv. Te-
rezie a koordinátor programu 

FEAD v pražské arcidiecézi

Lidé v nouzi dostávají od července potraviny a další základní potře-
by, a to díky programu Ministerstva práce a sociálních věcí finan-
covanému z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD). 
Pomoc bude po celé ČR distribuována především prostřednictvím 
Charity a dalších neziskových organizací.  Více informací 

Charita poskytuje 
potravinovou poMoC ChudýM

S programem FeaD nám můžete pomoci i Vy!
Máte-li možnost zajistit dopravu potravinových a hygienických balíčků, napište nám prosím. 

Pro dopravu je nutná dodávka nebo nákladní vůz, nestačí osobní vozidlo. Balíčky dopravujeme 
na místa určení v rámci Středočeského kraje. Kontakt: adterezie@praha.charita.cz.

 Na konci června uspo-
řádalo středisko Migrace 
v  Praze mezinárodní semi-
nář zaměřený na pomoc 
obětem obchodu s  lidmi. 
Více...  Ministerstvo vnitra 
udělilo Arcidiecézní charitě 
Praha akreditaci v  oblas-
ti dobrovolnické služby.  
Farní charita Kralupy nad 
Vltavou oslavila 15. naroze-
niny. Více…  Arcidiecézní 
charita Praha nabízí nový 
akreditovaný kurz určený 
pracovníkům v  sociálních 
službách „Prevence boles-
ti zad“. Více…  Časopis 
Týden vydal článek o  dob-
rovolnících v  Domově pro 
seniory kardinála Berana. 
Více…  Na 25. benefič-
ním koncertu Arcidiecézní 
charity Praha, který se usku-
teční 31. října ve Smetanově 
síni Obecního domu, zazní 
Smetanova Má vlast. Vstu-
penky budou v prodeji kon-
cem srpna.

Klientky Azylového domu v Brandýse nad Labem přebírají balíčky s hygienickými potřebami.

http://praha.charita.cz/aktualne-z-adch/charita-poskytuje-potravinovou-pomoc-chudym/
http://praha.charita.cz/sluzby/migrace/aktualne/zaverecny-seminar-zakoncil-mezinarodni-projekt-na-pomoc-obetem-obchodu-s-lidmi/
http://kralupy.charita.cz/clanky/oslavy-patnacti-let-farni-charity-kralupy/
http://praha.charita.cz/vzdelavani/
http://praha.charita.cz/res/archive/035/004139.pdf
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Rozšíření služeb umožní Farní charitě Příbram její nové sídlo v Jiráskových 
sadech. Rekonstruované prostory, které jsou třikrát větší než původní sídlo na 
příbramském náměstí, požehnal v polovině června Mons. Karel Herbst.

V  libišské sokolovně se už po 
deváté sešli klienti a  přátelé Far-
ní charity Neratovice. U  hudby 
a tance se přišlo pobavit sto dva-
cet lidí, převážně seniorů. Součástí 
setkání bylo vyhlášení nejlepších 
pracovnic v  oborech ošetřovatel-
ství a pečovatelství. Letos předala 
ředitelka Farní charity Neratovice 
Miloslava Machovcová ocenění 
za mimořádně obětavou, kvalitní 
a  odpovědnou službu zdravotní 
sestře Marii Zelenkové a  pečova-
telce Dagmar Pekárkové. 

Více v reportáži 
Mělnického Deníku 

Ve středu 7. září 2016 bude 
v sídle Farní charity Neratovice 
v  ulici U  Závor 1458 připraven 
bohatý program: 

 tradiční jarmark, 
 vystoupení několika kapel, 

 měření tlaku a glykemie, 
 ukázka zdravotních pomůcek, 
 atrakce pro děti skákací hrad,
 malování na obličej, 
  workshopy a mnoho dalšího. 

Více o programu 

Srdečně vás také zveme do kos-
tela Svatého Jakuba Většího v Libi-
ši na slavnostní mši svatou, kterou 
bude od 11 hodin celebrovat Do-
minik kardinál Duka OP. 

 

BěheM setKání Klientů ocenili nejlepší pracovníky

nové sídlo Farní charity příbram 
požehnal BisKup Karel herBst

oslavte s náMi výročí neratoviCKé Charity
PoZVáNkA

Z výroční zprávy 
Charity čr

V uplynulém roce pomohla charita

 více než sto tisícům klientů,
 provozovala 1 204 služeb,
 zaměstnávala 7,5 tisíc pracovníků a
 zapojila téměř 60 tisíc dobrovolníků.
 Její pomoc směřovala do 34 zemí. 

Děkujeme, že nám 
pomáháte pomáhat!

Ilustrační foto Jindřich Štreit

http://melnicky.denik.cz/zpravy_region/setkani-klientu-a-pratel-fch-neratovice-2016.html
http://melnicky.denik.cz/zpravy_region/setkani-klientu-a-pratel-fch-neratovice-2016.html
http://neratovice.charita.cz/akce/charitni-pout-2016/
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nečeKaný 
náleZ

Do našeho azylového do-
mu Gloria přišla skupina 
ochotných a  nadšených 
dobrovolníků, kteří se roz-
hodli pomoci zvelebit na-
ši zahradu a  vymalovat 
chodbu a  společenskou 
místnost. Mimo to ještě 
donesli spoustu praktic-
kých dárků – knihy, hračky, 
oblečení a dokonce novou 
knihovnu do společenské 
místnosti, aby ladila s mal-
bou. 

Večer svolala naše zaměst-
nankyně maminky a  konala 
se módní přehlídka, kde si 
maminky mohly vyzkoušet 
a  vybrat, co by se jim z  do-
neseného oblečení hodilo. 
Jedné z  maminek padl do 
oka svetřík s  krátkým ruká-
vem, který si hned nechala 
na sobě. Za chvíli se vrátila 
a dávala naší zaměstnankyni 
svazek bankovek, které na-
šla v  kapse svetru. Jaké bylo 
naše překvapení, když jsme 
napočítali 22  tisíc korun. Dí-
ky svetru se nám podařilo 
dárkyni dohledat a  peníze jí 
v pořádku vrátit. 

Maminka, která nalezený 
obnos vrátila, přišla podvo-
dem o  částku jen o  něco 
vyšší a tyto peníze by vyřešily 
její tíživou situaci. Věřím, že 
i  vás tento příběh povzbudí 
a  dodá odvahu jednat tak, 
jak jednala maminka od nás 
z Glorie. 

Mgr. Jana 
Hrdličková 
– SM 
Imelda OSF, 
ředitelka 
Azylového 
domu 
Gloria

„Cítím vděčnost za všechnu pomoc 
a  lásku z  Česka,“ říká Antony Che-
than, 21letý mladý muž z jižní Indie. 
Loni získal bakalářský titul a  na-
šel místo účetního. Po večerech si 
dálkově dodělává magisterský pro-
gram zaměřený na management. 
Před devíti lety se mohl jeho osud 
vyvíjet jiným směrem, kdyby nebyl 
vybrán do Adopce na dálku®.

Čtěte celý článek 

Tříkrálová sbírka podporuje azylové domy pro matky s dětmi v tísni a další služ-
by na pomoc sociálně slabým rodinám.

peníze z tříkrálové sbírky 
poMáhají po CeléM česKu

Antony v  7. třídě základní školy 
a dnes.

CítíM vděčnost 
Za poMoC a lásKu Z česKa

Program 
Adopce na dálku®

Letošní, v  pořadí šestnáctý roč-
ník celostátní sbírky, byl v do-
savadní historii nejúspěšnější. 
Vybralo se celkem 97 651 016 
korun. 

Výnos sbírky byl rozdělen podle 
předem daného klíče:  80 % vybra-
ných prostředků se každoročně vra-
cí do farních, oblastních a  diecéz-
ních Charit, které z  nich financují 
více než osm set lokálních projektů, 
15 % výnosu věnovala Charita ČR 
na podporu celostátních projektů, 
zahraniční pomoc a  krizový fond. 

Zbylých 5 % pokrylo v  souladu se 
zákonem režii sbírky. 

„Děkujeme všem dárcům, protože 
díky jejich štědrosti můžeme zlep-
šovat kvalitu života seniorů, dětí ze 
sociálně znevýhodněných rodin, 
matek v  obtížné situaci, hendike-
povaných osob, lidí bez domova 
a dalších potřebných po celé České 
republice,“ uvedl ředitel Charity ČR 
Lukáš Curylo. 

Jak pomáhá Tříkrálová sbírka 
v pražské arcidiecézi? 

Čtěte více 

http://praha.charita.cz/zahranici/kde-pomahame/indie1/dite-z-leprosaria/
http://praha.charita.cz/trikralova-sbirka/2016/
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(sociální služby v pražské arcidiecézi); www.praha.charita.cz. Vychází 11x ročně.
V záhlaví byl použit snímek Jindřicha Štreita Náruč.

Prodej rajčat, sušených ryb, dře-
věného uhlí, použitého oble-
čení, pěstování zeleniny nebo 
smažení sladkých koblížků pro 
kolemjdoucí na tržišti. I  tak se 
dá začít s podnikáním.

Na začátku letošního roku jsme 
v  zambijském Solwezi zahájili 
projekt drobných finančních půj-
ček rodičům dětí zařazených do 
Adopce na dálku®. Jednou z nich 
je paní Violet Kapiololo, vdova sta-
rající se o  devět dětí. Do projek-
tu se aktivně zapojila na začátku 
února:

„Když se mi naskytla tato možnost, 
neváhala jsem. Starám se o  devět 
dětí, jsou to má vnoučata, tři z nich 
ještě nechodí do školy. Protože vlast-
ním pozemek velký asi 50 krát 50 
metrů, rozhodla jsem se, že zkusím 
pěstovat zeleninu na prodej. Zasela 
jsem a starší vnoučata mi ve volném 
čase pomáhala se zavlažováním 
a pletím. Od lidí, kteří chovají drůbež, 
jsem nakoupila hnojivo. Bylo pro mě 
dost obtížné vše dopravit na náš 
pozemek, který se nachází ve čtvrti 

Kandemba, v jiné části Solwezi. Také 
cena postřiku proti škůdcům vzrost-
la. Ale vytrvala jsem a  po více než 
třech měsících jsem začala s  pro-
dejem zeleniny ženám z  okolí, které 
ji pak prodávají na místním tržišti. 
Já sama stánek na tržišti nemám. 
Z výdělku jsem nakoupila potraviny, 
mýdlo, stolní olej a nové oblečení pro 
děti. Zároveň se mi podařilo splatit 
již 90 % půjčky. Naše situace se vidi-
telně zlepšila.“

Zdražuje se. 
Lidem se daří hůře

„Poskytnutím drobné finanční 
půjčky rodinám jsme reagovali na 
zhoršující se ekonomickou situaci 
v  Zambii, která se projevila vysokou 
devalvací zambijské měny vůči do-
laru v  průběhu minulého roku (vice 
než 60%) a následným zdražováním 
téměř všeho, zejména potravin. Již 
rok se potýkáme také s každodenní-
mi dlouhými výpadky elektřiny,” říká 
Aleš Vacek, zástupce Arcidiecézní 
charity Praha v Zambii. 

raději od Charity 
než od banky

Podle Aleše Vacka je o  půjč-
ky s  nízkým úrokem velký zájem, 
proto musela být stanovena kri-
téria, aby se pomoc dostala těm 
nejpotřebnějším. Přednost měly 
mnohočetné rodiny s  pěti a  více 
dětmi, rodiny s velmi nízkým nebo 
žádným příjmem a  rodiny zapo-
jené do Adopce na dálku®, které 
aktivně spolupracují na dalších ak-
tivitách, jako jsou vzdělávací před-
nášky a podobně. Do první fáze je 
zapojeno 30 rodin a  doba splat-
nosti půjčky je šest měsíců. 

„Bankovní půjčky zde samozřejmě 
existují,“ vysvětluje Vacek, „podmín-
kou je však nejen bankovní účet ža-
datele, ale také schopnost prokázat 
se pravidelným příjmem, zaplace-
nými účty za elektřinu, vodu, po-
jištěním majetku nebo proti úmrtí, 
v  neposlední řadě doporučením od 
zaměstnavatele. Když se k tomu přidá  
30 – 40 % úrok, půjčit si peníze je pro 
tyto rodiny prakticky nemožné.”  

Což taKhle dát si špenát ze solwezi?Aktuálně 

ze Zambie

Data Světové banky 
o Zambii

16, 2 milionu – počet obyvatel

62 % – podíl obyvatel žijících pod 
hranicí chudoby

41 % – podíl obyvatel žijících v  ex-
trémní chudobě s  jídlem pouze jeden-
krát nebo dvakrát denně 


