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ZPRAVODAJ DIECÉZNÍ CHARITY HRADEC KRÁLOVÉ

11/2018

Chápu, jak se cizinci cítí.
Sama jsem to zažila
Říká mladá sociální poradkyně z Kamčatky
Anastasia Mega, která našla druhý domov
v Česku. V žilách jí koluje ukrajinská a běloruská krev. Má předky i na Sibiři. Ve čtyřiadvaceti se Nasťa vydala do Čech studovat
a dnes tu pomáhá cizincům v Integračním
centru při Diecézní charitě v Hradci Králové. Už na Kamčatce se brzy postavila
na vlastní nohy, když zůstaly s maminkou
samy po předčasném úmrtí otce. V rozhovoru se dozvíte o překážkách, které musela
zvládnout po příchodu do jiné země a jak
byla vděčná za každou pomoc.

„ Proč jste se rozhodla žít zrovna
v České republice?

Můj sen bylo studovat fotografii, a tak jsem
se hlásila na vysokou školu v Čechách,
protože u nás v Rusku tento obor nemáme a čeština mi přišla blízká. Nakonec
jsem ale vystudovala obor Mezinárodní
humanitární a sociální práce na Cyrilometodějské teologické fakultě na Univerzitě
Palackého v Olomouci. Jsem tomu ráda,
protože práce s lidmi mě moc baví a naplňuje. Před dvěma roky se mi podařilo získat i zaměstnání v oboru v Hradci Králové,
a tak jsem už zůstala v Česku.

„ Jaké byly začátky? Jak jste zvládla
jazyk?

Začátky nejsou nikdy jednoduché, ale
vybrala jsem si to sama. Spousta lidí mi
říkalo, že to bude těžké, ale měla jsem
motivaci a podporu rodiny. Nejdřív
jsem absolvovala intenzívní kurz češtiny v Poděbradech. Na univerzitě mi pomáhaly spolužačky. Vycházeli mi vstříc
i vyučující. Byla jsem jediná cizinka

( Anastasia Mega z Kamčatky je moc vděčná, že mohla v Česku vystudovat. Dnes se věnuje
sociální práci v Charitě, kde pomáhá cizincům.

v ročníku. Někdy jsem ale doslova „bydlela v knihovně“.

„ Jací jsou podle vás Češi?

S Čechy mám dobrou zkušenost. Pokud se
tady člověk chce přizpůsobit, přijme pravidla a kulturu, tak se mu daří. Lidé také
ocení, když se snažíte mluvit česky. Jen
máte jiný temperament, jste více rozvážní
a racionální. Někdy mi u vás chybí větší
přímost v jednání. Jste hodně zdvořilí. Držíte si více odstup, jakoby nepotřebujete
jeden druhého. Ale když člověka blíž poznáte, tak je vztah většinou přátelský.

„ Bylo těžké najít kvalifikovanou práci jako cizinec?

Určitě. Po škole jsem pracovala třeba
v call centru nebo v hotelu. Posílila jsem
komunikační schopnosti a nabyla zkušenosti v ziskové sféře a servisu. V mém
oboru byla dobrá nabídka práce, ale kvůli
nedokonalé znalosti jazyka a nedostatku
času se ne vždy daří zaměstnání sehnat.
Měla jsem velké štěstí, že jsem získala
práci v Charitě, kterou jsem chtěla.

„ Dnes sama pomáháte cizincům.
Proč jste si vybrala takové povolání?

Mám pocit, že mohu být přínosná. Chápu, jak se cizinci cítí. Sama jsem to zažila.
Je důležité, aby se měli na koho obrátit.
Když jsem přišla do Česka, tak jsem byla
Pokračování na straně 32
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ráda za každou pomoc. Dokud to člověk nezažije, tak to nemůže úplně pochopit. V Rusku třeba takové nevládní organizace
nemáme a migrantům se moc nepomáhá. Tady v Integračním
centru jim poradíme, nasměrujeme je dál, pomůžeme jim s hledáním práce a bydlení nebo poskytneme i kurz češtiny.

„ Jak vnímáte současné problémy s velkým přílivem migrantů do Evropy?

Například v Čechách získalo mezinárodní ochranu 150 osob
z více než jeden a půl tisíce žadatelů podle poslední zveřejněné
statistiky MV ČR, což je nesrovnatelné s jinými zeměmi EU.
Myslím, že některá média a politici problém migrace v Česku
zveličují. Podle mého názoru a zkušeností, má Česká republika
dobře nastavený systém integrace cizinců. Fungují tu integrační centra a Státní integrační program. Při vstupu na území jsou
také docela přísná pravidla pro zajištění bezpečnosti.

Běh pro hospic 2018
Červený Kostelec: V sobotu 22. 9. proběhl 5. ročník Běhu pro
hospic pořádaný Oblastní charitou v Červeném Kostelci. Závod byl i tento rok zařazen do seriálu veřejných běhů Primátor
Cup. Opět se ho zúčastnil rekordní počet běžců – celkem 617
závodníků včetně 170 dětí. Hostem a hvězdou letošního ročníku byl olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda,
který odstartoval všechny rozběhy a trať na 10 km si i sám zaběhl. Výtěžek benefiční akce činí 103 560 Kč (ke dni 25. 9. 2018)
a bude použit na dofinancování nákupu přenosného ultrazvuku pro Hospic Anežky České a Mobilní hospic. Sportovní událost uspořádala červenokostelecká Charita s podporou města
v rámci Dne Charity. Všem partnerům, sponzorům a zúčastněným děkujeme. Více na www.hospic.cz.

Martin Fišer )

„ Jaký je život na Kamčatce, odkud pocházíte? Mají tam
mladí lidé vůbec perspektivu?

Nějaké změny ve směru rozvoje oblasti už proběhly, ale stále je
tam velká izolace. Kvůli tomu jsem také odešla. Je těžké vycestovat, kultura je tam málo dostupná. Mladí lidé hodně emigrují. Za poslední čtvrtstoletí obyvatelstvo poloostrova pokleslo
o čtvrtinu. Jsou tam rovněž vysoké náklady na bydlení a drahé
potraviny. Kvůli extrémním přírodním podmínkám se tu lidé
také dožívají nižšího věku. Ale turisté k nám jezdí za divokou
přírodou, zimními sporty a v létě na vulkány nebo termální
prameny.

„ Co plánujete do budoucna?

( Vítězové Běhu pro hospic v Červeném Kostelci. Foto: OCh ČK

Chtěla bych tu zůstat a věnovat se dál své práci. V Hradci Králové se mi líbí. V Čechách je vůbec hezká krajina. Chci se také více
věnovat focení a studiu jazyků. Na Vánoce bych ráda navštívila příbuzné v Bělorusku a doufám, že se setkám i s maminkou,
která se teď stará o naši babičku.
Jinak jsem moc vděčná za to, že jsem měla tu možnost vystudovat v České republice. Máte tu skvělé podmínky pro studium
a ohromný výběr oborů.
Ptala se Jana Karasová )

( VZDĚLÁVÁNÍ
n

Kvalifikační kurz pro pracovníky
v sociálních službách

leden–květen 2019
Pořádá Háčko Červený Kostelec (Manž. Burdychových
245). Info a přihlášky http://hacko.ochck.cz/vzdelavani.

Charita pomáhá po tsunami v Indonésii
Praha: Česká Charita se společně s partnerskými Charitami
zapojila do mezinárodní pomoci, o kterou požádala indonéská
vláda po nedávném ničivém zemětřesení a vlně tsunami. Je rovněž v kontaktu s kolegy z Německa, kteří mají na místě zdravotnický tým. Místní Charita distribuuje pomoc v oblasti, kde bylo
zničeno 70 tisíc příbytků. Její pracovníci už na začátku října rozdali 7 tun rýže a 500 balíků pitné vody. Katastrofa si vyžádala už
přes 1400 mrtvých a 2500 zraněných (k 5. 10. 2018). Odhaduje
se, že humanitární pomoc potřebuje 200 tisíc Indonésanů. Doprava je komplikovaná a jsou přerušeny dodávky elektřiny i paliva. Zdroje pitné vody byly kontaminovány.
Lidé mohou přispívat do veřejné sbírky Charita pro Indonésii na
sbírkové konto Charity ČR: 55660022/0800 u České spořitelny, VS 115, nebo zaslat dárcovskou SMS na číslo 87 777: DMS
CHARITASVET 30, 60 nebo 90. Cena jedné DMS je 30, 60 resp.
90 Kč. Službu provozuje Fórum dárců. Děkujeme Vám!
Převzato z tiskových zpráv Charity ČR )
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Nová sanitka pro Hospic Anežky České
Červený Kostelec: S radostí oznamujeme, že v září došlo k dodání nového sanitního vozu pro Hospic Anežky České. Původní sanita sloužila pacientům od vzniku hospice bezmála 24 let,
a přestože byla průběžně modernizována, už nebyla ve vyhovujícím stavu. Nová sanita byla pořízena z výtěžků benefičních
akcí pořádaných Oblastní charitou Červený Kostelec a partnery. Nespočet dárců díky příspěvkům, či účastí na loňských
akcích, jako byly kupříkladu charitní ples, benefiční koncerty,
Šikovné ruce pro hospic či Běh pro hospic, pomohly realizovat
tento účel. Na nákup sanity byly využity také výtěžky charitativních bazarů v Náchodě a Hronově. Všem dárcům a podporovatelům srdečně děkujeme! Více na www.hospic.cz.
Martin Fišer )

( Nové bezbariérové náměstíčko v Žirči bude slavnostně otevřeno
v pátek 9. listopadu. Foto: archiv Domova sv. Josefa v Žirči.

Pěstounům se v Litomyšli líbilo

Náměstíčko jako malované

Litomyšl: Krásné počasí přilákalo v neděli 16. 9. do Litomyšle na
2. ročník Dne pro pěstounství téměř šest stovek dětí a dospělých
z celého Pardubického kraje. Bohatý program v zámecké zahradě
a volný vstup do interaktivních stálých expozic na zámeckém návrší nabídl příjemně strávený společný čas všem generacím.

Žireč: Na začátku letošního léta došlo v areálu Žireč k velké
„kosmetické“ úpravě. Ohyzdné hromady sutě zmizely, křivý terén se vyrovnal a o estetickém pohledu ani nemluvě. Praktické
využití rovného terénu uvítali zejména naši chráněnci, kteří si
spojnici mezi jednotlivými budovami sv. Josefa, sv. Damiána
a sv. Kláry, nemohou vynachválit.

„I když to máme do Litomyšle přes 40 kilometrů, jezdíme sem
rádi. Takže když přišlo od naší doprovázející organizace pozvání na tuto akci, bylo u nás doma jasno,“ směje se Marcela, která
přijela s početnou rodinou z podhůří Orlických hor. Nechyběly
různé soutěže, výtvarné workshopy, fotokoutek, moderovaná
beseda, vystoupení parkour show nebo tzv. dogdancing.
Akci určenou především jako poděkování pro pěstouny, jako je
i paní Marcela, uspořádal Pardubický kraj ve spolupráci s litomyšlskou Farní charitou a dalšími neziskovými organizacemi.
Více také na www.litomysl.charita.cz.
Martina Soukupová )

Slavnostní otevření tohoto nového prostranství chystáme na
pátek 9. listopadu v 10 hodin. Oficiálního uvedení do provozu
se zúčastní zástupci veřejného i církevního života i z řad sponzorů. Revitalizace proběhla nákladem 4,4 mil. O část výsledné
sumy se přičinilo i naše fundraisingové oddělení, neboť výsledky loňské Tříkrálové sbírky, koncertu Pavla Šporcla, Svatoanenských slavností a cílené kampaně jsme věnovali právě na tento
potřebný účel. Více také na www.domovsvatehojosefa.cz.
Jitka Holcová )

Rádi bychom se s Vámi podělili o úryvek z básně našeho klienta:
Člověk se ani divit nestačí,
pivovar, fara, všechno je jinačí
a kostel, a Josef, taky nová fasáda!
Já asi údivem padnu na záda!
No, ale teďkom, proč jsem vlastně tady –
prý Náměstíčko začíná odkrývat své Vnady!
Dřív tu byl park, no, spíš kus divočiny,
pak hromady písku, suti, takový velký stavebniny,
no, a ty cesty! Samé ďoury, samé kameny!
A teď krásně vydlážděný, jak pro 2 gripeny!
Ale vyrostou tu snad stromy a už zelená se tráva,
a tam už je Fontána – sláva!

( Výtvarné tvoření na Dni pro pěstounství v Litomyšli. Foto: Andrea
Šípošová

No, a tak tu teď čekám na tu svou příbuznou,
ale až ju uvidím, řeknu jí příručku říznou:
Ať si svítí slunce nebo prší a padaj kapky štěstí,
krásně se vám žije tady na Náměstí!
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( KALENDÁŘ NA LISTOPAD
Holice
n 18. 10. – 15. 11. Svět indických dětí

Výstava fotografií z projektu Adopce na dálku Diecézní
charity HK v Indii. Více na www.adopce.hk.caritas.cz.

Červený Kostelec
n 10. 11. X. charitní ples, Sokolovna od 20 hod.

Ples v prvorepublikovém duchu pořádá Oblastní charita
Červený Kostelec. Výtěžek bude věnován na pořízení nového vozu pro Mobilní hospic Anežky České. Předprodej:
Papírnictví IVÍN, tel. 491 463 166. Více na www.ochck.cz.

Hradec Králové
n 13. 11. Setkání národů, Adalbertinum 9–19 hod.

Festival národů a kultur čtyř kontinentů pod jednou střechou – cizokrajná hudba a tanec, etnické ochutnávky,
národní oděvy a tradiční výrobky. Pořádá Integrační centrum Diecézní charity HK s partnery. Více na následující
straně časopisu Adalbert a www.cizincihradec.cz.

Pardubice
n 22.–23. 11. Adventní věnce pro Domácí hospic,
Salesiánský klub mládeže od 8:30 do 20 hod.

Zapojte se do společného vyrábění adventních věnců, jejichž koupí můžete podpořit Domácí hospicovou péči Oblastní charity Pardubice. Více na www.pardubice.charita.cz.

Dodatečné výsledky sbírky na Charitu
Farnost
Habry
Holohlavy
Hostinné
Hradec Králové-Pouchov
Choltice
Kladruby nad Labem
Koclířov u Svitav
Lázně Bohdaneč
Libštát
Lipoltice
Lochenice

Kč
1 903
4 750
2 000
6 545
400
200
2 310
1 500
1 370
600
1 361

Farnost
Lomnice nad Popelkou
Luže
Nová Ves nad Popelkou
Opatov v Čechách
Přelouč
Rohovládova Bělá
Sázavka
Turkovice u Přelouče
Vápno u Přelouče
Zdechovice

Kč
4 371
3 869
1 790
8 339
4 500
545
990
500
405
400

Aktuální celkový výsledek této sbírky činí 765 818,- Kč ke dni
4. 10. 2018.
Informace: Marcela Hledíková – tel. 495 063 135.
Děkujeme všem dárcům za příspěvek a podporu charitní
činnosti a také všem duchovním správcům za spolupráci
a pozornost, kterou sbírce ve svých farnostech věnovali.

( Distribuce přikrývek pořízených z Tříkrálové sbírky na pomoc podchlazeným lidem v bangladéšské farnosti Jalchatra, Tangail. Foto:
archiv Diecézní charity HK

Charita pomohla
podchlazeným lidem
v Bangladéši
Bangladéš začátkem roku postihly nejnižší teploty za posledních 50 let. Ty obvykle v této asijské zemi s tropickým monzunovým podnebím ani v zimě neklesají pod bod mrazu. Když
letos v lednu spadla teplota pod 3 °C, nebyla řada obyvatel na
takový chlad připravena. Studená fronta si vyžádala nejméně
12 obětí.
Biskup Ponen Paul Kubi z katolické diecéze Mymensingh se
v kritické chvíli obrátil s prosbou o pomoc na Diecézní charitu
Hradec Králové. Žádal o finanční příspěvek na pořízení přikrývek pro chudé lidi, kteří žijí v místech, kde není zajištěn centrální přívod tepla ani elektřiny. Ředitelé Charit v královéhradecké
diecézi se rozhodli uvolnit na pomoc potřebným 300 tisíc korun
z krizového fondu Tříkrálové sbírky pro mimořádné situace. Za
tuto částku bylo v Bangladéši pořízeno 2500 přikrývek, které
byly následně rozvezeny podchlazeným lidem i do hůře dostupných částí oblasti.
Do distribuce přikrývek se zapojili kněží a dobrovolníci z 16 farností. Přednostně pomohli početnějším rodinám odkázaným
na jediného živitele, vdovám, lidem se zdravotním postižením,
seniorům, dětem a nemocným lidem upoutaným na lůžko. Projekt ulehčil situaci více než 1500 rodinám, jež byly ohroženy nemocemi způsobenými chladným počasím. Obdarovaní lidé byli
nesmírně vděční a poskytnuté pomoci si velmi vážili.
Vojtěch Homolka )

