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Dárci plní chudým indickým
školákům jejich sny
Projekt Adopce na dálku® Diecézní charity Hradec Králové dává chudým dětem
z Karnataky šanci na lepší budoucnost.
Díky pomoci našich dárců získalo vzdělání již přes šest tisíc chlapců a dívek.
Dnes jsou z nich učitelky, ošetřovatelky,
elektrotechnici nebo účetní. Někteří ještě
pokračují ve studiu. Mnohým se doslova
splnil jejich životní sen. Jednou z nich je
i mladá dívka Ravalika z oblasti Bangalore, jejíž příběh vám přinášíme…

Studium ošetřovatelství mi hodně rozšířilo obzory a pomohlo i mamince, když byla
nemocná. Jen díky podpoře od svých dárců
jsem dosáhla takového vzdělání a postavení. Jinak by bylo nepředstavitelné, aby
dcera prodavače zeleniny mohla vystudovat na ošetřovatelku.
Děkuji mnohokrát za veškerou pomoc.“
( Ravalika , Bangalore – Karnataka

Ravalika chce po studiích
pečovat o nemocné
Dcera obyčejného prodavače zeleniny
se nedávno vyučila na ošetřovatelku, na
indické poměry prý něco nepředstavitelného. S pomocí svých dárců dnes již
dvaadvacetiletá Ravalika získala základní vzdělání, úspěšně ukončila studium
v oboru ošetřovatelství a v budoucnu by
ráda vystudovala ještě management a administrativu.
„Mé jméno je Ravalika a ze všeho nejdřív
bych chtěla poděkovat svým milovaným
dárcům, kteří mě od dětství podporovali ve
studiu. Když byla naše rodina ve finanční
tísni, mohla jsem díky projektu Adopce na
dálku® chodit do základní školy.
Tatínek doma prodává zeleninu a na tom
je závislý celý náš každodenní život. Bohužel mi sám nemohl dopřát dobré vzdělání,

Odvahu a sebevědomí
dodávají dětem také
prázdninové tábory

( Ravalika děkuje svým dárcům za veškerou
podporu ve studiu. Foto: archiv Adopce na
dálku® DCH HK

ale dárci mi to umožnili. Je to pro mě také
motivace pro další studium.
Ve škole mi to naštěstí jde. Vždycky jsem
taky měla čistou uniformu a všechny školní pomůcky, které jsem potřebovala. Učitelé nás vedli i ke sportu a náš tým vyhrál
první cenu v hodu míčem. Ráda jezdím
také na letní prázdninové tábory, odkud
máme s kamarády spoustu zážitků.

Školáci podporovaní v projektu Adopce na
dálku® se také každoročně účastní prázdninových táborů, které pro ně pořádají
naši koordinátoři v Indii. Chlapci a dívky
jsou rozděleni do různých zájmových skupin – taneční, hudební, divadelní i tvořivé,
kde mohou rozvíjet své dovednosti, talent
i osobnost. Děti rovněž sportují a hrají
různé společenské hry, při kterých se učí
komunikovat a spolupracovat s kamarády. Ve svých zájmech a umu jsou pak povzbuzované i při aktivitách ve škole. To jim
dodává odvahu a zdravé sebevědomí.
Na táboře děti prochází také řádnou
lékařskou prohlídkou, aby se předešlo
vážným onemocněním. Většina se jich
během pobytu učí i správné hygieně,

Dejte i Vy indickým školákům šanci na lepší budoucnost!
Kontakt: Adopce na dálku® – Diecézní charita Hradec Králové, adresa: Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové, telefon:
495 063 177 (135), e-mail: adopce@hk.caritas.cz. Více na: www.adopce.hk.caritas.cz a facebooku: adopce.dchhk.cz.
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pravidelnému cvičení a otužování. Díky
péči indických koordinátorů a dobrovolníků se na táboře učí též písemně pozdravit své dárce a vyjádřit formou dopisu poděkování za podporu ve vzdělání.
Je tu i příležitost předat dětem dopisy
a zásilky od dárců. Na konci tábora pak
dostávají kluci a holky odměny jménem
dárců Adopce na dálku®. Zážitky indických dětí z letošních prázdninových
táborů najdete na videu na našem facebooku a youtube.
Děkujeme také všem dárcům, kteří podporují naše rozvojové projekty v oblasti
vzdělávání, výstavby bydlení a zemědělských aktivit v zaostalých regionech Indie. Nově můžete přispívat na studium
indickým vysokoškolákům.

Sociálně terapeutické
dílny Miriam už slouží
hendikepovaným
Králíky, Ústí nad Orlicí: Novou sociální službu pro občany s tělesným a mentálním postižením otevřela v Králíkách
s podporou zdejšího města Oblastní
charita Ústí nad Orlicí. „Cílem projektu
je dát uplatnění lidem s hendikepem – zapojit je do práce, rozvíjet jejich manuální
zručnost i sociální kontakty a dovednosti.
Klienti vyrábí nejrůznější dekorační předměty ze dřeva, látky nebo papíru. Podporujeme je také v samostatnosti, věnujeme se i muzikoterapii nebo rozumovým
hrám,“ vysvětluje vedoucí dílen Mgr. Miroslava Kopecká.

( Připravila Jana Karasová
s přispěním Adopce na dálku®

Petrklíči pomáhali
pohybem i lidé
ze vzdálenějších
koutů země

Petrklíč už 15 let pomáhá lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo
postižení. Pro některé je však každodenní
dojíždění překážkou. Proto jim stacionář
nabízí svozy do 40 km, na které se snaží
shánět prostředky od sponzorů a z grantů. Všem, kteří Petrklíči pomáhali pohybem, patří velké poděkování. Více na
www.hb.charita.cz.
( Aneta Slavíková

A proč Miriam? Toto biblické jméno
poukazuje na nedalekou Horu Matky
Boží s klášterem a poutním místem.
„Zároveň její manžel sv. Josef byl tesař,
což symbolizuje manuální práci v našich
dílnách. Do třetice Marie a Josef tvořili
rodinu, která je základem společnosti.
To podporuje i Charita. Také pro klienty
je rodina velice důležitá…“ doplňuje ředitelka.
V pohraničí s omezenými pracovními
příležitostmi se díky spolupráci několika subjektů podařilo najít smysluplnou
činnost pro občany, kteří mají ještě méně
možností jak sehnat zaměstnání.
Sociálně-terapeutické dílny Miriam, které sídlí v Příční ulici 352, budou slavnostně otevřeny 3. 10. v 10 hodin. Kontakt:
tel. 734 780 387, e-mail: dilny@uo.hk.
caritas.cz. Více na www.uo.charita.cz.

( AKTUALITY

Ledeč nad Sázavou: Díky nadšencům,
kteří měli chuť se hýbat, bude pro více
než dvacet lidí a jejich rodiny odborná sociální péče dostupnější. Ledečské
Centrum sociálních služeb Petrklíč totiž
využilo programu Nadace ČEZ, která se
rozhodla darovat tomuto zařízení Oblastní charity Havlíčkův Brod 70 tisíc na
svozy klientů. Projekt byl v mobilní aplikaci Pomáhej pohybem podpořen daným
počtem bodů za pouhé čtyři dny a zapojili
se i lidé ze vzdálenějších koutů země.

Králíky. Projekt je spolufinancován
z prostředků MPSV ČR, Pardubického
kraje, z Tříkrálové sbírky, z darů a příspěvku od města.

( Iva Marková

Návštěva
indického koordinátora
Adopce na dálku® v ČR

( V nově otevřené dílně Miriam v Králíkách
se hendikepovaní učí také šít různé dekorační předměty. Foto: archiv OCH Ústí nad
Orlicí

„Podnět ke vzniku projektu dali manželé Krskovi, kteří hledali smysluplnou
činnost pro svého syna. Po ukončení
školy s ním vyráběli různé výrobky a své
zkušenosti chtěli nabídnout dalším
lidem s hendikepem. Po jednáních se
podařilo otevřít službu, která tyto možnosti nabízí,“ objasňuje ředitelka ústeckoorlické Charity Ing. Marie Malá.
Zařízení o kapacitě 8 osob provozuje
Charita, prostory pronajalo Město

Praha: Indický koordinátor vzdělávacího
programu P. Patrick Edward Pinto z oblasti Bangalore navštívil 12. 7. také Prahu. Setkal se tu zástupci projektu Adopce
na dálku® z Hradce Králové a předal jim
rovněž část dopisů, které chudé indické
děti každý rok posílají svým dárcům.
Přátelské setkání se uskutečnilo v kostele Panny Marie Vítězné, kde se nachází
Pražské Jezulátko, v Bangalore velmi
populární. P. Patrick s přáteli zde sloužili mši sv. za svého arcibiskupa Bernarda
Morase a jeho spolupracovníky, za dárce
a zaměstnance Diecézní charity Hradec
Králové. Schůzky s indickými partnery se
konají pravidelně a jsou důležité pro lepší
spolupráci, posilují vzájemné vztahy a důvěru. Více na www.adopce.hk.caritas.cz.
( Kateřina Gužíková
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( KALENDÁŘ NA ZÁŘÍ
Havlíčkův Brod
n 15. 9., 9–22 hod.

Havlíčkovo náměstí
Bez bariér jsme si blíž
Festival sociálních služeb, který
poprvé organizuje Oblastní charita
Havlíčkův Brod, nabídne koncerty, drobnosti ke koupi, kavárničky, soutěže, hry a tvoření pro děti
a především informace o sociálních
službách ve městě. Více na www.
hb.charita.cz a na facebooku.

POZVÁNKY NA AKCE
KE DNI CHARITY
Ústí nad Orlicí
n 15. 9. v 19 hod.

kostel Nanebevzetí Panny Marie
Benefiční koncert
Prague Cello Quartet

Výtěžek akce bude věnován na zakoupení auta pro domácí hospicovou péči. Více na www.uo.charita.cz.

Červený Kostelec
n Šikovné ruce a otevřená srdce

pro hospic 2017

Zapojte se i Vy do 12. ročníku tradiční soutěže o nejnápaditější
vlastnoruční výrobek a pomozte nemocným v Hospici Anežky České.
Uzávěrka je 22. 9. Prodejní výstava
soutěžních prací 7.–13. 10. ve výstavní síni MÚ (vernisáž 6. 10.).
n 23. 9., Běh pro hospic 2017

Přijďte si zasportovat pro dobrou
věc! Letos je akce zařazena také do
seriálu Primátor Cup 2017. Více na
www.behprohospic.cz.
Obě benefice pořádá Oblastní charita Červený Kostelec. Výtěžek pomůže zakoupit nový sanitní vůz pro
Hospic Anežky České. Bližší info
o akcích a předprodeji na www.
hospic.cz.

( AKTUALITY
Den Charity 2017
Královéhradecká diecéze: Letos na podzim se v naší diecézi opět zapojíme do celostátní akce Den Charity. Kampaň pořádá
Charita ČR u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. 9.), který je patronem
charitních zařízení. V době tohoto svátku
Charity pořádají různé akce pro širokou
veřejnost, kde prezentují své služby – dny
otevřených dveří, výstavy, koncerty, soutěže i další zajímavý program pro děti a dospělé. Pozvánky najdete v rubrice Kalendář nebo na www.hk.caritas.cz.

a přijímané na veřejnosti, cítili jsme při
tomto setkání, že v Kutné Hoře a okolí
děláme dobrou práci, která se stále více
stává součástí společenského života,“ vyjádřili se dobrovolníci po akci.
Setkání bylo součástí projektu Dobrovolnictví nezná hranice, který byl podpořen
Česko německým fondem budoucnosti.
Více na www.kh.charita.cz.
( Bc. Marie Macková

( Jana Karasová

Dobrovolnictví
nezná hranice
Kutná Hora: Předání zkušeností z organizace dobrovolnické práce u nás a v Německu bylo hlavním tématem setkání,
které se uskutečnilo 15. 7. v Kutné Hoře.
Zúčastnili se jej pracovníci Dobrovolnického centra kutnohorské Charity, dobrovolníci z regionu, zástupci Ackermann
Gemeinde Mnichov pod vedením Dr.
Kateřiny Kovačkové a další hosté. Česká
strana představila činnost Charity a dobrovolnického centra. Kutnohorští se také
pochlubili společnou aktivitou několika
neziskových organizací při péči o obnovenou lokalitu Sklenářův dolík.
K zajímavým hostům patřila Madeleine Landolt, švýcarská aktivistka, která
žije v Čechách a pomáhá s programy
pro romské děti v Člověku v tísni. Inspirativní byl také rozhovor Dr. Kovačkové s Franziskou Bielau, 19letou dívkou
z Německa, která prožívá svůj dobrovolnický rok v Praze v rámci Evropské dobrovolné služby. Tou se chce charitní Dobrovolnické centrum také zabývat a bude ji
prezentovat na přednáškách ve školách.
Českým dobrovolnicím, které navštěvují
pacienty v nemocnicích a domovech sociální péče, se od německých hostů dostalo
zaslouženého potlesku. „Jakkoliv je dobrovolnictví u našich německých sousedů
více zakořeněné a také lépe prezentované

( Hradecká žákyně Ludmila Ilnycká původem z Ukrajiny přebírá v Praze ocenění za
vynikající studijní výsledky. Foto: Olga Landovská, UNHCR

Děti uprchlíků oceněné
za výborné studijní
výsledky
Praha: Mezi jedenácti potomky azylantů z pěti zemí, kteří v červnu obdrželi
ocenění Úřadu vysokého komisaře pro
uprchlíky za vynikající studijní výsledky
na MŠMT ČR v Praze, byli také tři žáci
z Hradce Králové. Patnáctiletá Ludmila
Ilnycká ze ZŠ Josefa Gočára, jejíž rodina
pochází z Ukrajiny, chce být právničkou
a baví ji matematika a němčina. Oceněná
dívka se také obětavě stará o svého bratra
a aktivně se účastní aktivit Integračního
centra pro cizince Diecézní charity Hradec Králové. Česko si zamilovala i další
držitelka této ceny, nadaná třináctiletá
Natalia Haddad ze ZŠ Jana Pavla II., jejíž rodina k nám utekla před válkou ze
Sýrie. Má samé jedničky, učí se anglicky
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a líbí se jí španělština. Ráda také tancuje a často účinkuje na akcích hradeckého Integračního centra, stejně jako třetí
oceněný Michel, též původem ze Sýrie.
Všichni hovoří plynně česky a jsou u nás
moc spokojeni.
Cílem ocenění je povzbudit a motivovat
ke studiu další děti azylantů a zlepšit obraz uprchlíků v očích Čechů.
Projekt Integrační centrum pro cizince
AMIF/10/02 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu
Ministerstva vnitra ČR.
( Jana Karasová

Žireč otevřel své srdce
Žireč: Poslední dva týdny v červenci bylo
u nás skutečně neskutečně krásně. Do
našeho barokního areálu dorazili cizinci z celého světa – Kanady, Brazílie, Alžírska, Španělska, Švýcarska, Švédska
a Řecka, aby pomáhali lidem s roztroušenou sklerózou v rámci mezinárodního
projektu dobrovolnické organizace CISV.
Jeho hlavním cílem je seznámit mladé
lidi s cizí kulturou a přispět k odbourání
vzájemných předsudků.
Domov sv. Josefa neměl zkušenosti s podobným nadnárodním projektem, ale
vše dopadlo více než pozitivně. Cizinci
laskavě pečovali o klienty, brali je na výlety, obstarali je po dobu Svatoanenských
slavností, chystali jim program na každé
odpoledne. Krom toho se podíleli na práci v bylinkové zahradě, pomáhali zpracovávat webové stránky a přeložili historické materiály o Žirči.
Závěrečnou rozlučkou pro nás všechny
byl koncert v kostele sv. Anny, kde sami
zpívali a hráli na různé nástroje. Na
konci byli dojatí zdraví, nemocní, bílí,
černí, mladí, staří, klienti i zaměstnanci, protože to byli právě oni, zahraniční dobrovolníci, kteří otevřeli srdce lidí
v malebném Podkrkonoší. Nikdy nezapomeneme a děkujeme!
( Tereza Hamříková

( Prázdninový tábor v Neratově v Orlických horách. Foto: Nataliya Dotsenko

Prázdninový tábor v duchu
pohádkových dílen
Oblíbená písnička „Dělání, dělání“ ze známé české pohádky byla hlavním mottem letního dětského tábora, který v červenci uspořádalo hradecké Integrační centrum pro
cizince v Neratově u Bartošovic v Orlických horách. Letos se ho zúčastnily bezmála
tři desítky dětí původem z Ukrajiny, Ruska, Sýrie, Česka a dalších zemí. Vedle nácviku pohádkového divadla byly táborové aktivity zaměřeny také na poznávání přírody,
sportovní dovednosti, zručnost a tvůrčí dílny.
První den po seznamovacích hrách a soutěžích v přírodě se děti učily text ústřední písničky „Dělání, dělání“. Hned druhý den se pustily do úklidu lesa a osady Neratov na
česko-polském pomezí. Od svých vedoucích se děti také dozvěděly zajímavosti o dramatické historii tohoto poutního místa. Odpolední hry a soutěže venku vystřídalo za
bouřky společné tvoření v šicí dílně.
Hlavním úkolem třetího dne byla příprava divadelního představení. Děti si samy napsaly scénář, vyrobily kostýmy, zrežírovaly a zahrály vlastní pohádkový příběh. Večer
si pak všichni užili táborák. Zazpívali si české písničky a došlo i na společný tanec, především díky temperamentu dětí ze Sýrie. Poslední den si kluci a holky prohlédli místní
farmu a zahradnictví, kde se učili rozeznávat květiny a bylinky. Deštivé odpoledne pak
strávili malováním dojmů z tábora a v závěru proběhlo vyhodnocení soutěží.
Na táboře se sešly děti různých národností, které se brzy skamarádily při společných
aktivitách. Odnesly si spoustu zážitků i nových poznatků a mnohé by chtěli tábor ještě
prodloužit. „Tábor se mi moc líbil, ale byl krátký. Chtěl bych tam být déle. Nejvíc se mi
líbily hry, divadlo a písničky. Také jídlo bylo výborné a příroda i ubytování,“ hodnotí letošní prázdninový pobyt Jan Allaham ze Sýrie.
Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/10/02 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu MV ČR.
( Jana Karasová

