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Usmálo se na mě štěstí
si to nemohli dovolit z finančních důvo
dů. Ve třídě jsem patřila k premiantům
a po ukončení 10. ročníku jsem se zají
mala o studium na křesťanské střední
škole. Rozhodla jsem se pro předuni
verzitní kurz přírodních věd ve městě
Shimoga, kde jsem ale měla zpočátku
velké problémy kvůli jazyku. Podařilo
se mi sice úspěšně složit zkoušku z an
gličtiny, ale matematika a fyzika mi daly
pořádně zabrat. Občas jsem neuspěla
v testu a brečela, že z těchto předmětů
propadnu, ale nakonec jsem školu díky
bohu úspěšně dokončila.

Indická dívka Mahima pochází z vel
mi chudých venkovských poměrů
a její cesta ke vzdělání nebyla vůbec
jednoduchá. Ale usmálo se na ni štěs
tí, když byla přijata na prestižní stát
ní zdravotnickou školu v Bangalore.
Právě tady nastoupila na dráhu ošet
řovatelky. Své povolání má moc ráda
a baví ji pečovat o nemocné. Doposud
nikdo z její pětičlenné rodiny nedo
sáhl vysokoškolské vzdělání, až Mahi
ma to dokázala. A to vše díky pomoci
svých dárců z Česka v rámci projektu
Adopce na dálku® Diecézní charity
Hradec Králové.
Každý člověk má svou minulost, a tak
bych se s vámi ráda podělila i o můj vlast
ní příběh. Jmenuji se Mahima Meera
D/O Simon a v rodině nás je pět – moji
rodiče, dva bratři a já. Otec na tom není
zdravotně dobře, má astma, a proto ne
může chodit do práce. Jsme velmi chudí
a moji rodiče vždycky dělali vše, co je bylo
v jejich silách, abych se mohla vzdělávat.
Jsme tři sourozenci, ale zatím nikdo z nás
nevystudoval vysokou školu. Já jsem
mohla chodit do školy díky pomoci z pro
gramu Asha (Adopce na dálku®).

( Indická dívka Mahima vystudovala díky pomoci svých dárců z Česka prostřednictvím
projektu Adopce na dálku® a dnes je z ní
zdravotní sestra; foto: archiv Adopce na dálku® Diecézní charity Hradec Králové

Nejdříve jsem absolvovala školu v naší
vesnici, kde se učí v místním jazyce kan
nada. Přála jsem si ale studovat na škole,
kde se vyučuje v angličtině, jenže rodiče

Dejte i vy šanci indickým školákům
na lepší budoucnost!
Zapojte se do projektu Adopce na dálku® na pomoc chudým dětem v Indii. Jejich
vzdělání můžete podpořit i menšími jednorázovými či pravidelnými finančními
dary. Děkujeme Vám!

Kontakt:
Adopce na dálku® – Diecézní charita Hradec Králové, adresa: Velké nám. 37,
500 01 Hradec Králové, tel. 495 063 177 (135), e-mail: adopce@hk.caritas.cz.
Více také na www.adopce.hk.caritas.cz a facebooku: adopce.dchhk.cz.

Když jsem zvažovala, co dál, jedna z teti
ček mě přivedla na myšlenku studovat oše
třovatelství. Našla jsem si školu, ale školné
bylo příliš drahé. Shodou náhod a okol
ností se mi ale podařilo dostat na státní
zdravotnickou školu při nemocnici Victo
ria hospital, která je jedna z nejlepších ve
státě Karnataka. V této nemocnici jsem
nastoupila svou dráhu zdravotní sestry.
Díky pomoci z programu Asha se mohu
věnovat ošetřovatelství, které mám moc
ráda. Baví mě pomáhat lidem a pečovat
o pacienty. S podporou z programu Asha
jsem mohla pokračovat ve studiu a získá
vat životní zkušenosti. Asha také každý
rok pořádá letní tábory zaměřené na růz
ná témata, kde jsem se dozvěděla a na
učila i spoustu užitečných věcí pro život.
Jen díky podpoře mých dárců a organi
zace Asha jsem dokončila školu a stala
se zdravotní sestrou. Budu vám za to
navždy vděčná a celý život se za vás budu
modlit. Udělám vše pro to, aby na mě byli
moji dárci i rodiče hrdí.
Děkuji Vám,
Vaše Mahima z Bangalore, Indie )
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( AKTUALITY

Podrobné výsledky Tříkrálové sbírky v regionech najdete na
straně 34 nebo na www.hk.caritas.cz a www.trikralovasbirka.
cz, kde se také dozvíte více o konkrétních záměrech využití vy
braných peněz.
Jana Karasová )

Ministerstvo školství a Evropská unie
podpořili Young Caritas v České republice
Hradec Králové: V lednu 2020 zahájila Charita Česká repub
lika spolu s Diecézní katolickou charitou Hradec Králové,
Diecézní charitou České Budějovice a Diecézní charitou Plzeň
tříletý pilotní projekt Young Caritas v České republice. Jeho
hlavním cílem je vytvoření platformy pro podporu neformální
ho vzdělávání dětí a mládeže v charitní síti v České republice.

( Tříkrálová sbírka v Poličce. Zdejší Charita z darovaných peněz podpoří ošetřovatelskou službu, domácí hospic a rekonstrukci charitního domu IV. pro sociální služby; foto: Jana Karasová

Výtěžek dvacáté Tříkrálové sbírky se
také překvapivě zakulatil. Děkujeme!
Královéhradecká diecéze: Nečekaný dárek dostala Tříkrálová
sbírka ke svým dvacátým kulatinám v našich regionech. Třem
králům se totiž podařilo dohromady vykoledovat celých více
než 20,7 miliónů korun. Charity z darovaných peněz podpoří
především své služby na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným tam, kde
byly příspěvky vybrány. Část výtěžku sbírky poputuje na huma
nitární projekty v zahraničí.

Pracovníkům s dětmi a mládeží a mladým dobrovolníkům ten
to projekt umožní rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí
v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se zejména o osob
nostně sociální rozvoj, získání kompetencí v polytechnickém či
projektovém vzdělávání, praktickém využívání ICT, čtenářské
gramotnosti a v neposlední řadě podpora kulturního povědomí
a vyjádření. Při práci s dětmi a mládeží je pak kladen velký důraz
na hodnotové vzdělávání, inkluzivní a participativní přístup,
pozitivní motivaci ke společenské odpovědnosti a výchovu k ak
tivnímu občanství.
Pracujete s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání
a chcete sdílet své zkušenosti s dalšími organizacemi? Staňte
se partnerem projektu Young Caritas v České republice! Tento
celoevropský projekt zapojuje mladé lidi do činnosti charitních
organizací. Vedle pomoci ve službách se můžeš také kreativně
podílet na organizaci akcí pro veřejnost a školy nebo vytvářet
projekty na pomoc vlastní komunitě i cizincům.

„Děkuji všem, kteří se každý rok aktivně zapojují nebo přispívají
do Tříkrálové sbírky a za těch dvacet let vytvořili jedinečnou tradici solidarity a dobročinnosti za účasti všech generací. Letošní
ročník opět potvrzuje, že se lidé i po Vánocích, kdy k sobě máme
blíž, dokáží podělit a věnovat svůj čas i energii ve prospěch strádajících a nemocných,“ upřímně děkuje za důvěru Anna Maclo
vá, ředitelka Diecézní katolické charity Hradec Králové.
Rekordní je také celostátní výtěžek Tříkrálové sbírky, který činí
130 326 112 Kč, a dalších 922 151 Kč přišlo prostřednictvím
dárcovských SMS v průběhu přenosu Tříkrálového koncer
tu 5. ledna na ČT1. „Díky dobrému výnosu můžeme více a lépe
pomáhat – lidem s postižením, nemocným, seniorům, rodinám
a dětem ohroženým sociálním vyloučením. Děkuji všem, kdo se do
sbírky zapojili, tedy přibližně 75 tisícům dobrovolníků, zejména
dětským koledníkům, ale také koordinátorům a vůbec každému,
kdo letos Tříkrálovou sbírku podpořil. Ať už svým nasazením, či
finančním darem,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš
Curylo.

( Dobrovolnický program Rafael na pomoc cizincům; foto: Lubomír
Kotek
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( Loňské setkání ve Vídni v rámci mezinárodního projektu Erasmus+, zaměřeného na problematiku migrace; foto: archiv

Kontakt: Dobrovolnické centrum Diecézní charity Hradec Krá
lové, adresa: Šafaříkova 666/9, Hradec Králové (budova YMCA,
1. patro), e-mail: ondrej.medas@hk.caritas.cz, mobil: 731 419
253 (731 402 295). Více na www.hk.caritas.cz a na facebooku.
Projekt Young Caritas je spolufinancován Evropskou unií.
Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013327.

Osvěta a sdílení zkušeností
v otázce migrace
Hradec Králové, Německo: Diecézní katolická charita Hradec
Králové se aktivně účastní mezinárodního projektu v rámci pro
gramu Erasmus+, jehož koordinátorem je Arcidiecézní charita
Kolín nad Rýnem. Tento projekt se zaměřuje na budování so
ciální soudržnosti v souvislosti s migrací, a to zejména formou
vzdělávání dospělých s cílem přijetí rozmanitosti a otevření pří
ležitostí k integraci.
Výzvy, kterým společnost čelí v důsledku migrace a uprchlictví,
nejsou v žádném případě dočasné. Migrace a uprchlictví se sta
ly součástí života společnosti. Lidé z válečných zón a chudých
oblastí z celého světa s sebou většinou nepřináší téměř žádný
majetek, přináší kulturní a náboženské zvyklosti, často trauma
tické zážitky. Přistěhovalectví dělá společnost o něco víc rozma
nitější. Bok po boku žijí lidé s různým kulturním a ideologicko
-náboženským zázemím.
Hlavní otázkou projektu je: Jak může všestranné vzdělávání a vzá
jemné setkávání posílit a podpořit sociální soudržnost v reakci na
výzvy, které migrace a uprchlictví přináší. Za účelem posílení této
soudržnosti realizují sociální organizace a iniciativy již po mnoho
let různé aktivity. Tento mezinárodní projekt nabízí sdílení dob
ré praxe, prezentaci postupů osvědčených v evropských zemích,

přináší inspiraci pro tvorbu nových forem vzdělávacích progra
mů ve vlastní praxi. První setkání se uskutečnilo na podzim 2018
v Hradci Králové, další loni ve Vídni a Bolzanu. Letos v dubnu se
koná setkání v Satu Mare a v září proběhne závěrečné zhodnoce
ní celého projektu v Kolíně nad Rýnem.
„Účast v projektu mi přinesla nejenom nové přátele z charitního
prostředí, ale spoustu poznatků a zkušeností. V zemích partnerů mají velice bohaté zkušenosti s přijímáním uprchlíků zejména
v posledních letech a jejich zapojením do běžného života. Fascinoval mne přístup lidí, a to nejenom z řad charitních pracovníků,
kteří se maximálně snaží vžít do situace příchozích a pomoci. Přiznám se, že jsem se při dotazování na situaci u nás, styděla za to,
že my se necháváme ovlivňovat populistickými hláškami a živíme
v sobě strach, že nedokážeme otevřít svá srdce těm, kterým jde
často o život, zdraví. Přitom vnímám, že právě oni nás v mnohém
mohou obohatit,“ sdílí své poznání Anna Maclová.
Více na www.hk.caritas.cz )

( KALENDÁŘ AKCÍ
Výstavy a besedy Adopce na dálku
n 4. 2. – 25. 3. Svět indických dětí, Jaroměř. Putovní vý
stava příběhů indických dětí je k vidění v prostorách měst
ské knihovny až do 25. března, kdy Vás zveme také na bese
du od 17:30 hodin.
n 3. 2. – 30. 3. Za naše úspěchy vděčíme Vám, Pardubi
ce, Sokolovna (Jiráskova 29). Nenechte si ujít výstavu au
tentických příběhů úspěšných absolventů projektu Adopce
na dálku!

Více na www.adopce.hk.caritas.cz a na facebooku.
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2020
v královéhradecké diecézi
Název Charity

Počet pokladniček

Charita Přelouč

146

400 218 Kč

DCH HK - Nové Město nad Metují

43

317 568 Kč

Farní charita Chrudim

284

1 343 725 Kč

Farní charita Dobruška

148

802 334 Kč

Farní charita Dolní Újezd

38

319 920 Kč

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

121

461 730 Kč

Farní charita Litomyšl

108

623 033 Kč

Farní charita Rychnov nad Kněžnou

156

1 025 188 Kč

Farní charita Studenec u Horek

42

193 053 Kč

Oblastní charita Červený Kostelec

248

1 126 242 Kč

Oblastní charita Havlíčkův Brod

461

2 663 960 Kč

Oblastní charita Hradec Králové

436

1 837 439 Kč

Oblastní charita Jičín

119

509 993 Kč

Oblastní charita Jilemnice

80

466 711 Kč

Oblastní charita Kutná Hora

200

865 640 Kč

Oblastní charita Náchod

209

1 151 594 Kč

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

261

1 056 247 Kč

Oblastní charita Pardubice

403

1 210 537 Kč

Oblastní charita Polička

156

886 177 Kč

Oblastní charita Trutnov

59

252 393 Kč

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

613

3 194 346 Kč

Koleda celkem

4 331

Výnos

20 708 048 Kč

Poznámky a vysvětlivky: Uvedené údaje jsou až do úplného zkontrolování dokladů pouze orientační. DCH HK = Diecézní katolic
ká charita Hradec Králové (u DCH HK je uveden výtěžek sbírky v Novém Městě nad Metují a okolí).
Více informací o Tříkrálové sbírce 2020 a o konkrétních záměrech využití vybraných peněz naleznete na www.hk.caritas.cz
a na www.trikralovasbirka.cz.

Děkujeme všem dárcům za štědrost a solidaritu. Díky také všem koledníkům
a dobrovolníkům za pomoc!

