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Jsem odhodlaná pomáhat
dětem s handicapem
Diecézní charita Hradec Králové pomáhá už přes dvacet let
dětem z nejchudších indických rodin, aby se mohly vzdělávat
ve svém kulturním prostředí. Celkem podpořila bezmála 6700
dětí. Mnozí z absolventů jsou dnes již dospělí, samostatní a odhodlaní pomáhat dalším lidem v nouzi.
„Kámen získá svou krásu, je-li opracován do konkrétního tvaru
a natřen, aby byl chráněn a byl krásnější. Mě jako dítě formoval
projekt Adopce na dálku, který mi umožnil dojít až k magisterskému studiu,“ říká mladá žena Jenifer Renita z indické oblasti
Bangalore.
„Jsem třetí ze čtyř sourozenců. Finanční situace mojí rodiny
byla velmi špatná a nebylo možné zajistit každodenní potřeby.
Proto jsem dostala doporučení k zapojení do programu Asha
Charitable Trust, který s podporou Diecézní charity Hradec
Králové v oblasti Bangalore zajišťuje vzdělávání chudých dětí.
Váš zájem mi pomohl postavit se na vlastní nohy. A za to jsem
velmi vděčná.
Sním o tom, že po studiích založím vlastní organizaci pro děti se
specifickými potřebami, zejména pro děti autistické, hyperaktivní a s poruchami učení. Mým cílem je založit intervenční centrum
pro ohrožené děti. Protože i já jsem byla dítětem v nouzi, kterému
byla podána pomocná ruka. Věřím totiž tomu, že úspěchem není
něco překonat, ale vrátit se a pomoci někomu v nouzi. Vím, že založení takové organizace bude zdlouhavé, ale jsem pevně odhodlaná to uskutečnit.
Závěrem Vám chci srdečně poděkovat, protože Vy denně šetříte
peníze, abyste mě mohli každý rok podpořit ve studiu. Vždy vás

( Jenifer Renita z indického Bangalore děkuje svým dárcům za podporu a možnost vystudovat. Pochází z chudé početné rodiny a jednou by chtěla sama pomáhat znevýhodněným dětem. Foto: archiv
Adopce na dálku Diecézní charity HK

odevzdávám do náruče dítěte Ježíše. Ať Vám žehná a naplní Vás
láskou, pokojem, hojností, zdravím a bohatstvím.“
Jenifer Renita z oblasti Bangalore, Indie – Karnátaka )

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, 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.
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( AKTUALITY
Pomoc lidem zasaženým tornádem na
jižní Moravě
Jižní Morava: V obcích na Hodonínsku a Břeclavsku, které
v červnu zasáhlo ničivé tornádo, od počátku pomáhá naše partnerská Diecézní charita Brno a vyhlásila i veřejnou sbírku. Katastrofa vyvolala velkou vlnu solidarity a dárci zaslali do sbírky
přes 329 milionů korun. Charita Česká republika také uvolnila
500 tisíc korun z krizového fondu na pomoc postiženým obcím.
V naší diecézi Charity uspořádaly humanitární sbírky v Poličce, Litomyšli a dalších místech, anebo zorganizovaly benefiční akce na pomoc Jižní Moravě, například v Hradci Králové
a Dobrušce.
Na 70 charitních týmů provádělo šetření přímo v zasažených
obcích ve spolupráci se starosty. V prvních dnech šlo o dodání
potravin a vody do míst, která byla zcela zničená. Do odklízení
následků a pomoci se aktivně zapojilo i přes 300 dobrovolníků.
Charita v obcích zajišťovala také materiální pomoc a psychologickou podporu.
Ke 4. 8. 2021 Charita už rozdělila postiženým domácnostem
přes 153 milionů korun na odstraňování škod a obnovu obydlí. „Lidé jsou opravdu vděční za dary ze sbírky. Peníze jim totiž umožnily začít s nákupem potřebného stavebního materiálu
nebo nutného vybavení do domácnosti. Všem dárcům, kteří přispěli do sbírky, velmi děkujeme,“ řekl Oldřich Haičman, ředitel
Diecézní charity Brno.
Charita zůstává potřebným nablízku i nadále. Lidem, kterým
pohroma zpustošila domov, se chce věnovat dlouhodobě a zaměřit se na zranitelné skupiny obyvatel.
Více o pomoci Jižní Moravě na www.pomoctornado.charita.cz )

( Jednou z obcí, kde postiženým domácnostem pomáhají týmy brněnské Charity, jsou také Mikulčice na Jižní Moravě. Foto: Richard
Bouda (z archivu Diecézní charity Brno)

( Jubilejní dvacáté Svatoanenské zahradní slavnosti opět bořily bariéry mezi zdravými a nemocnými. Foto: Miloš Šálek (z archivu OCH
Červený Kostelec)

V Domově sv. Josefa zbourali
bariéry mezi světem zdravých
a hendikepovaných
Žireč: „Domov sv. Josefa a práci místních zaměstnanců poznáte
po ovoci“, zaznělo z úst generálního vikáře Mons. Jana Paseky
při slavnostní poutní mši svaté. A skutečně lahodným ovocem
byly 20. Svatoanenské zahradní slavnosti bez bariér, které se
v Domově sv. Josefa pro nemocné s roztroušenou sklerózou
v Žirči konaly v sobotu 24. července. Zahájení se zúčastnil i kardinál Dominik Duka, který zavzpomínal s ředitelem Oblastní
charity Červený Kostelec, Miroslavem Wajsarem, jak se Domov
před 20 lety budoval.
Hudební program na 4 scénách, divadlo pro děti, ukázky starobylých řemesel a mnoho dalšího nabídly návštěvníkům letošní
slavnosti. Klienti připravili také keramický model Domova sv.
Josefa, který se vydražil v tiché aukci za 15 000 Kč. Dobrovolnice z organizace CISV předaly vydražený model zpět klientům
na památku a už poněkolikáté je na slavnostech i doprovázely. Akce symbolicky vyvrcholila koncertem skupiny Hradišťan
& J. Pavlici, který téměř před 20 lety odehrál vůbec první benefiční koncert pro Domov sv. Josefa.
V rámci slavností proběhla i tradiční prohlídka Domova, kde
provázel i jeden z jeho klientů pan Josef, který téměř nemůže hýbat rukama. Počítač ovládá speciální pomůckou, kterou
návštěvníkům také představil. Právě nemocné, jako je pan Josef, podpořilo svou účastí na 1412 návštěvníků. Účel akce byl
splněn, bariéry mezi světem zdravých a hendikepovaných se
rozpadly. Výtěžek benefice dosáhl částky 200 638 Kč, která
poputuje na dofinancování terapeutické péče v Domově sv.
Josefa.
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Děkujeme všem návštěvníkům, dárcům, i partnerům akce, kterými jsou Královéhradecký kraj, Nadace Divoké husy, Město Dvůr
Králové nad Labem, Rádio Blaník a portály Fler, Kudy z nudy
a České výlety. Více také na www.domovsvatehojosefa.cz.
Jan Staněk (redakčně kráceno)

Benefiční koncert Smiling String
Orchestra pro indické děti
vynesl téměř 15 tisíc korun
Hradec Králové: V úterý 22. června se v katedrále sv. Ducha konečně mohl uskutečnit živý koncert souborů ZUŠ Střezina, který
uspořádal Spolek Saeculum v rámci projektu Století Karla Otčenáška ve spolupráci s Diecézní charitou Hradec Králové. Smiling
String Orchestra a členové Malého orchestru ZUŠ Střezina svým
uměním uctili památku arcibiskupa Otčenáška a také podpořili vzdělávání dětí z chudých indických rodin. Akce se konala za
podpory Statutárního města Hradec Králové a výtěžek z dobrovolného vstupného benefice činí celkem 14 941 Kč.
„Děkuji všem účinkujícím za úžasné vystoupení, které bylo po tak
dlouhé době kulturního půstu tím nejlepším očkováním pro duši.
Velké díky také všem návštěvníkům benefičního koncertu, kteří
přispěli do kasičky na podporu vzdělání chudých indických rodin
v projektu Adopce na dálku. Poděkování patří rovněž Spolku Saeculum a městu,“ uvedla Ing. Anna Maclová, ředitelka Diecézní
charity Hradec Králové.
Publikum ocenilo každé vystoupení mladých nadějných hudebníků nadšeným potleskem a lidé upřímně děkovali za krásný
zážitek. Do svých domovů odcházeli také s dobrým pocitem, že
pomohli chudým dětem ve vzdálené Indii, aby mohly chodit do
školy. Více na www.adopce.hk.caritas.cz a www.hk.caritas.cz.
Jana Karasová

Dobrovolnice Tereza Němcová
oceněná v Pardubickém kraji
Litomyšl: V úterý 15. června se v Pardubicích konal již desátý
ročník Galavečera Oceňování dobrovolníků, neziskových organizací a firem za rozvoj dobrovolnictví v Pardubickém kraji
za rok 2020. Mezi oceněnými byla i Tereza Němcová, která
společně se svou rodinou a přáteli pořádá Běh novoveskou
přírodou.
Vybrané vstupné a peníze ze zakoupeného občerstvení poté
putují rodině z okolí Litomyšle, která částku použije na zakoupení zdravotní pomůcky pro své hendikepované dítě. Za čtyři
ročníky se tak Terce a jejímu týmu podařilo vybrat úžasných
246 000 Kč! Velké díky za podporu akce patří také zapojeným
místním firmám.
Pokud chcete zažít příjemnou atmosféru, dát si trochu do těla
a ještě se k tomu pobavit, přijďte na 5. ročník Běhu novoveskou
přírodou, který se bude konat v sobotu 11. září v Nové Vsi u Litomyšle.
Více také na www.litomysl.charita.cz

Díky Nadačnímu fondu Tesco
se znevýhodněné rodiny
naučí vařit zdravě a ekonomicky
Havlíčkův Brod: Šipka – sociálně aktivizační služba pro rodiny
s dětmi se letos zapojila do grantového programu VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME Nadačního fondu Tesco a Nadace
rozvoje občanské společnosti. V rámci projektu se sociálně znevýhodněné rodiny učí, jak vařit plnohodnotná jídla a zároveň
při nákupu potravin myslet ekonomicky. Nadační příspěvek ve
výši 20 tisíc korun pokryje nákup potravin a základních kuchyňských potřeb, které rodinám často chybí.
V Šipce pracují s rodinami, které jsou ohrožené nebo zasažené
nepříznivou sociální situací a ve většině případů nemají dostatek financí ani na základní potřeby. „Zejména u dětí často není
zajištěna dostatečně vyvážená strava. Důvodem je nedostatečná nebo chybějící zkušenost rodičů s vařením a neznalost zdravých surovin,“ uvádí pracovnice Šipky Hana Ondráčková.
Díky grantovému programu mohou pracovnice Šipky takovým rodinám pomoci chybějící návyky a dovednosti získat.
„Od rodin se nám dostává pozitivní zpětné vazby. Vyzdvihují
zejména možnost naučit se sestavit jídelníček a koupit si potraviny, které jsou zdravé a pro výživu dětí vhodné,“ uzavírá Hana
Ondráčková.
Více také na www.hb.charita.cz.

( Smiling String Orchestra svým uměním uctili památku arcibiskupa
Karla Otčenáška a podpořili vzdělávání dětí z chudých indických rodin. Foto: archiv Diecézní charita Hradec Králové

Lubica Votavová
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Na cestě od nás za Vámi
Jsem sestra domácího hospice. Jedna z pěti. Jmenuju se Pavla.
S lékařkou domácího hospice jsme na kontrolní návštěvě u paní
Anny ve Svitavách, která má rakovinu jater. A také velké množství tekutiny v břiše. To se stává. Dnes jí trochu tekutiny upustíme a paní Anně se bude lépe dýchat a břicho ji nebude tak tlačit.

( KALENDÁŘ AKCÍ NA PODZIM
Hradec Králové

Festival bez domova (5. ročník)
n 11. 9. od 14 do 22 hod., Kavčí plácek. Vystoupí kapely
PF122, Crann, Piano, Volant a Čert ví. Program pro děti,
módní přehlídka a občerstvení. Pořádá Dům Matky Terezy hradecké Charity. Více také na www.charitahk.cz.

Příluka u Nových Hradů u Skutče

Den pomoci pro Klárku
n 28. 9. od 13 hod., Sportovní areál. Novohradská Charita zve na benefiční Běh pro Klárku a Turnaj v minikopané. Trasu 5 km lze zdolat i chůzí, trasa pro rodiny vhodná
i pro kočárky. Bohatý doprovodný program. Výtěžek bude
věnován na kompenzační pomůcky pro roční Klárku
s vrozenou vývojovou vadou. Více na www.novehrady.
charita.cz a na facebooku, registrace na tel. 727 981 231.

Letohrad, Ústí nad Orlicí

Pomáhám během celý říjen
n 1.–31. 10., Orlickoústecko. Ať si běžec nebo chodec,
zapoj se do benefičního běhu pro Domácí hospic Alfa-Omega a pomoz těm, kteří svůj závěrečný běh života
chtějí strávit doma. Můžeš si vybrat trasu od 3 do 42,2 km
v malebném podhůří Orlických hor. Pořádá Oblastní charita Ústí nad Orlicí pod záštitou senátora Ing. Petra Šilara. Informace a registrace na www.pomahamebehem.cz.

Hořice, Hronov, Jičín
a Nové Město nad Metují

Putovní výstava příběhů z Indie
n Výstava „Za naše úspěchy vděčíme Vám I.“
Hořice, děkanský kostel Narození Panny Marie (září)
Hronov, venkovní výstava naproti Jiráskovu divadlu (září)
n Výstava „Za naše úspěchy vděčíme Vám II.“
Jičín, Biograf Český ráj (od poloviny září do konce října)
Nové Město n. Met., venkovní výstava u kostela Nejsvětější Trojice (říjen – listopad)
Poznejte příběhy indických dětí z projektu Adopce na dálku hradecké Diecézní charity, kterým dárci pomáhají na
cestě ke vzdělání. Více také na www.adopce.hk.caritas.cz.

Pár minut po začátku návštěvy volá paní Sára z Rohozné a informuje mě, že se manželův zdravotní stav od rána zhoršil. Je
dušný, těžko se mu polykají tabletky. Slibuji, že jak dokončíme
návštěvu ve Svitavách, jedu hned k nim. Ale bude to tak do hodiny. Máme v hospici jedno auto. Charita v Poličce vlastní více
vozů a ochotně si je mezi službami půjčujeme. Ale právě dnes
jsou všechny v plném nasazení v terénu…
Tento týden už by příběh vypadal jinak. Díky přispění Vás, laskavých a štědrých dárců, a také Výboru dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové jsme pro Domácí hospic sv. Michaela v Poličce zakoupili další vůz. Ten nám 26. července požehnal P. Milan Romportl.
Nyní můžeme vyjet na více míst zároveň a pečovat tak o více rodin a jejich blízké v závěru života po celém okrese Svitavy.
Na pořízení nového auta pro Domácí hospic sv. Michaela se finančně podíleli také dárci Tříkrálové sbírky 2021, jarního Běhu
pro hospic a Postní almužny 2021. I vy můžete podpořit jeho
služby příspěvkem do sbírky Mé přání? Více informací naleznete na www.policka.charita.cz. Děkujeme všem za podporu.
Pavla Boučková )

( AKCE KE DNI CHARITY
Rychnov nad Kněžnou

Den Charity
n 10. 9. od 9 hod., Stacionář sv. Františka (Palackého
111). Farní charita pro Vás připravila komentované prohlídky stacionáře (každou celou hodinu), jarmark výrobků klientů, soutěže pro děti, občerstvení a další program
až do pozdního odpoledne – ukázka canisterapie, přednáška, živá hudba. Více také na www.rychnov.charita.cz.

Lanškroun

Výstava Petr Macl: „Hosté na zemi“
n 15.–30. 9., Městská knihovna. Vernisáž autorské výstavy fotografií a přednáška 15. 9. od 17 hod. Pořádá Oblastní charita Ústí nad Orlicí. Více na www.uo.charita.cz.

Luže

Pouť lidí dobré vůle
n 2. 10. poutní chrám Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži. Charity Pardubice, Chrudim a Nové Hrady
u Skutče zvou na 3. společnou pěší a cyklistickou Pouť lidí
dobré vůle za umírající, nemocné a trpící do Luže. Mši svatou v 15 hod. celebruje generální vikář Mons. Jan Paseka
(také živě na YouTube). Bude vypraven i bus z Pardubic
a Chrudimi. Společné posezení, varhanní koncert, přednáška o poutním místě a program pro děti. Více informací
a registrace na www.pardubice.charita.cz, www.chrudim.
charita.cz, www.novehrady.charita.cz nebo na tel. 733 161
618 a e-mailu dobrovolnik@charitapardubice.cz.

