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Oblastem zničeným tornádem pomáhá Charita. Vyhlásila sbírku

Diecézní charita Brno zareagovala hned večer po ničivém tornádu na
Břeclavsku a Hodonínsku a ještě v noci 24. června vyhlásila sbírku na
následnou pomoc obětem živelné pohromy. Ve spolupráci s Krizovým
štábem Jihomoravského kraje organizuje Charita pomoc psychosociálních
týmů, která bude probíhat v následujících dnech. Týmy budou spolupracovat
s vedením obcí a poskytovat podporu konkrétním lidem. Charita koordinuje
i materiální pomoc. V oblastech rozdává hygienické prostředky, pracovní
nářadí nebo potravinové balíčky. 
Peníze ze sbírky budou využity na následnou pomoc – obnovu domovů, která
začne v následujících týdnech. Zatím stále probíhá akutní pomoc a řešení
následků. Teprve poté budou naše týmy zjišťovat konkrétní škody a s tím
související potřeby a na základě toho budou peníze rozdělovány. Tato pomoc
je nejdůležitější a je dlouhodobá. Pohybuje se řádově v měsících až desítkách
měsíců.
Rada ředitelů Charity Česká republika také odsouhlasila uvolnění 500 tisíc
korun z krizového fondu Charity ČR na pomoc zasaženým po ničivém tornádu
na jižní Moravě.
Ve středu 30. června ve 20:10 odvysílá ČT1 Koncert pro Moravu. Přímý
přenos benefiční akce ve prospěch sbírky vyhlášené Diecézní charitou Brno
bude vysílán z pražské Kampy.

Více aktuálních informací na www.pomoctornado.charita.cz 

U příležitosti Světového dne uprchlíků (20. 6.) Poradna pro cizince a migranty při Diecézní charitě České Budějovice uspořádala
v pátek 18. června odpoledne v budově diecézní Charity multikulturní setkání se symbolický názvem Kousek Ze/mě. Smyslem
akce bylo inspirovat se příběhy, kulturou a dovednostmi cizinců, pro které se Česká republika stala novým domovem.
„Věřím, že se tu setkají lidské příběhy, které nás obohatí. Všichni musím někdy opustit svůj domov a své blízké, bez toho bychom
se dále nemohli rozvíjet. Někdy je to však na delší dobu. Žil jsem několik let v Rakousku a Itálii a vzpomínám, jak důležité pro mě
bylo vnímat to, že nejsem sám. Přeji všem, abychom při svých cestách nebyli sami. Vždy je s námi Bůh a v nejednoduchých
situacích i Charita, která se snaží pomáhat všem bez ohledu na národnost či vyznání,“ řekl na úvod prezident diecézní Charity
P. Stanislav Brožka.

(pokračování na straně 2)

Poradna pro cizince představila Kousek Ze/mě



(pokračování ze strany 1)

Pro návštěvníky akce, která vznikla za podpory Ministerstva vnitra díky programu Integrace cizinců 2021, diecézní Charita
připravila rozmanitý program. Malíř a architekt Igor Mitin původem z Moskvy, kterému učaroval Český Krumlov, ukázal
nejrůznější techniky malby. Nechyběla ochutnávka jídel národních kuchyní či exotického ovoce. O hudební zážitek se postarala
Japonka Ayano Nagamori s kytarovým doprovodem nebo světoběžník Evgeny Ibragimov z Kavkazu. Úsměvy na tvářích dětí i
dospělých pak vykouzlili herci z komorního souboru Divadla pod Šťastnou Hvězdou s představením Hodina češtiny a ukázkou
stínového divadla. Děti si mohly vyrobit placku a vyzkoušet si různé aktivity, které pro ně připravili pracovníci Young Caritas ve
své klubovně v přízemí.
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Víkend v Krafferově zahradě

Od 11. do 13. června se v Jindřichově Hradci uskutečnil Víkend otevřených zahrad  
ve znovu otevřené Krafferově zahradě, v níž je skryta nádherná barokní zahrada
i prvorepublikové zahradnictví.
Svůj prodejní stánek zde měli také klienti Domu sv. Františka, kteří ve své
aktivizační dílně pod vedením pracovnice Evy Kutišové vyrobili přesně na míru
spoustu originálních výrobků – keramické zápichy k bylinkám, zahradní pítka pro
ptáky nebo hliněné myšky. Nechyběly ani praktické zahradnické zástěry a další
dekorace do interiéru.
Hned vedle stánku se pak odehrával program pro ty nejmenší inspirovaný
filosofií pro děti, který si připravil koordinátor Young Caritas a filosof Václav
Peltan.

● DCH Č. Budějovice

Tematické dny v pelhřimovské Charitě

Úspěšně pokračujeme v loni započatých tematických dnech, většinou
zvládneme jeden do měsíce. V květnu se nám vydařil Ručníkový den,
v červnu zase Den jablečného štrúdlu. Ani jeden z nich jsme si
nevymysleli, oba mají v kalendáři své místo. S nápadem na téma může
přijít kterýkoli zaměstnanec a účast je vždy striktně dobrovolná,
přitom však poměrně hojná. Pěkné fotky, které z těchto počinů
vznikají, nám občas zaručí místo v regionálním tisku, což jistě není na
škodu. 

Po první loňské zkušenosti znovu stavíme ženský fotbalový tým.
Nejenže máme v plánu ve sportovním duchu opět pojmout oslavu
Dne Charity, loňské pozvání na turnaj nám letos oplatilo ženstvo
z Hříběcí a 3. července tam jedeme reprezentovat. Držte nám palce!● OCH Pelhřimov
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https://www.facebook.com/krafferovazahrada/?__cft__[0]=AZW7WU033SGR7v0D3A04NuXCxn4cddS--hrfhiV9ckzQwOPY24eysMTycp1Ke3Gq2ggInVmA5wgq7XwKbDcGoER56M_JkyB2sK3lSVvKSNeh0RY8m_Cg64WMT-Wdph7dXKDB-f-1XD_2xkz94BYW_G1rbGj-TxD4dwotfatLCYg7s4X3pO65kQfFFvoslslZOdM&__tn__=kK-R
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Den afrického dítěte

Čtyři workshopy s environmentální tématikou zařadilo do letošního programu klubíků
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P. Na prvním workshopu se děti seznámily s růz-
nými druhy paliv, dozvěděly se, jaký je rozdíl mezi udržitelnými a neudržitelnými zdroji energie,
vyzkoušely si metodu správného rozdělávání ohně, tzv. shora, při které vzniká minimum spalin a
škodlivin unikajících do ovzduší a naučily se oheň bezpečně uhasit. Při druhém workshopu si za
podpory lektorů z Energy Centre České Budějovice postavily kartonový domeček, aby mohly
společně pátrat po místech, kudy nejčastěji z budov uniká teplo a přemýšlet o možnostech, jak
tomu zabránit. V rámci výtvarné dílny si pak domeček vybarví, už se na to moc těší. Velký
úspěch měla termovizní kamera, kterou si každý vyzkoušel. Namísto odhalování tepelných
mostů s její pomocí porovnaly tělesnou teplotu svých kamarádů, aby viděly, na jakém principu
funguje. Oba workshopy si děti užily a o prázdninách se mohou těšit na další, na kterém si
vyzkoušejí přípravu pokrmu za pomoci solární energie, v září se ponoří do úspor. Díky
workshopům děti získají povědomí o ekologických a neekologických způsobech vytápění, o ob-
novitelných zdrojích energie a o tom, co nejvíce znečišťuje ovzduší. A to vše formou hry.
Workshopy finančně podpořil Nadační fond Albert. ● MCH Č. Budějovice

Druhý ročník benefiční akce Sochy pro Budějckou stravenku

Projekt Budějcká stravenka funguje od března roku 2020. Za tu dobu má na svém
kontě více než 4000 odpracovaných hodin a účast 120 osob bez domova. Těm,
kdo se ocitli v nepříznivé životní situaci nabízí práci, za kterou dostávají odměnu v
podobě šedesátikorunové stravenky. Dává jim šanci na nový začátek a návrat do
běžného života. Je úzce propojen s terénními službami Městské charity České
Budějovice a službami Domu sv. Pavla, které poskytují potřebným sociální
poradenství, nocleh a zázemí. Podporu projekt našel u statutárního města České
Budějovice, technických služeb města, řady drobných dárců i některých
podnikatelských subjektů. Přesto jeho financování není jednoduché. 
K financování projektu v loňském roce přispěla benefiční akce Sochy pro
Budějckou stravenku a finanční dar od Nadace Divoké husy.
Letos se již těšíme na druhý ročník této benefice, na který jste všichni srdečně
zváni. Opět proběhne v areálu Hoch Špalíček u Dlouhého mostu v Českých
Budějovicích a opět se ho zúčastní zruční řezbáři s motorovými pilami, kteří ve
dnech 5.–7. srpna předvedou svoji zručnost a umění, aby následně výsledky své
práce zúročili ve prospěch Budějcké stravenky. Sochy budou poté vystaveny v Za-
hradnickém centru Ferenčík, kde je bude možné zakoupit a přispět tím na
projekt, který má smysl. 

● MCH Č. Budějovice

Environmentální workshopy – o ohni, vzduchu, slunci a úsporách

16. června si každoročně připomínáme Den afrického dítěte, který v roce 1991 vyhlásila
Organizace africké jednoty. Rádi bychom tento den krátce připomněli, jelikož od roku 2009
díky českým dárcům podporujeme Dětský domov Mary Ward v zimbabwském Kwekwe, v němž
našlo domov 70 opuštěných a osiřelých dětí. 16. červen byl vyhlášen Dnem afrického dítěte na
památku událostí z roku 1976, kdy zhruba 20 tisíc školních dětí protestovalo v jihoafrickém
Sowetu proti špatné kvalitě vzdělávání a žádalo, aby vyučování probíhalo v jejich rodném
jazyce. Protesty, které trvaly 3 dny, byly mimo jiné namířené proti zavedené školní výuce v
afrikánštině, jazyce, který na jih Afriky přinesli nizozemští osadníci. Jihoafrická policie tehdy
proti žákům a studentům tvrdě zasáhla. Více než 1000 dětí bylo zraněno a nejméně 176 dětí
zemřelo (některé zdroje uvádějí až 700 obětí). Při letošním Dni afrického dítěte chce Africká
unie apelovat na rychlejší zavádění tzv. Agendy 2040, ve které si členské státy Africké unie
vytyčily cíle, kterých chtějí dosáhnout ve prospěch svých dětí. Každé africké dítě by podle nich
mělo prožít zdravé dětství, mělo by mu být zajištěno kvalitní vzdělání, mělo by být chráněno
před násilím, zneužíváním, zanedbáváním a vykořisťováním. Děti by měly být chráněné před
dopady ozbrojených konfliktů a dalších kata- strof. Státy by měly zlepšit evidenci narozených
dětí a práva dětí by měla být do budoucna pevně ukotvená v zákonech jednotlivých států.

Zhruba 70 osiřelým nebo opuštěným zimbabwským dětem se snaží zajistit šťastné dětství také čeští dárci spolu s Diecézní
charitou České Budějovice. Už od roku 2009 spolupracujeme s dětským domovem Mary Ward ve městě Kwekwe, ve kterém řádové
sestry Congregatio Jesu nabízejí dětem s nelehkým životním startem rodinu, domov a tím i naději na šťastnější život. Bez podpory
dárců by to však nezvládly.
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Společně to zvládneme: 17 let Domu klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích

24. května 2021 uplynulo přesně 17 let od chvíle, kdy byl
otevřen Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích.
Oblastní charita Strakonice v domově nabízí své zázemí
seniorům, kteří potřebují nepřetržitou pomoc druhých.
V Sousedovicích najdete malý domov pro seniory
rodinného typu s nepřetržitou láskyplnou sociální
i ošetřovatelskou péči i širokým záběrem nabízených
aktivit. Vyhovuje především lidem se vztahem k přírodě
a těm, kteří preferují menší rodinný kolektiv.
V pondělí 24. května byl v Sousedovicích dnem oslav.
Ředitelka Olga Medlínová se ohlédla za dlouhou historií
domova a zhodnotila uplynulý rok. Ten nebyl jednoduchý.
Koronavirová pandemie si vyžádala mnohá omezení.
Přesto všichni v domově i tuto těžkou dobu

 

● OCH Strakonice

zvládli a zasloužili si poděkování ředitelky strakonické Charity i ředitele Diecézní charity České Budějovice Jiřího Kohouta, který
dorazil do Sousedovic popřát vše dobré. Slavnostním vyvrcholením letošních oslav byla mše svatá za všechny obyvatele domova
a za Charitu, kterou celebroval strakonický farář Miroslav Šašek.
Symbolicky se také v tento den Sousedovice spojily s celým světem. Pracovníci Domu klidného stáří sv. Anny se právě v tento
den zapojili do taneční výzvy Jerusalema Challenge, která propojila celý svět jako symbol společného boje proti koronavirové
pandemii. I celý tým Domu klidného stáří sv. Anny se spojil a vyslal do světa společné poselství: My to zvládneme! Taneční video
můžete shlédnout na nové facebookové stránce Charity Strakonice.

 

Ukázka canisterapie v Pacově

● OCH Třeboň

V úterý 8. června Farní charita Pacov pozvala seniory na ukázku canisterapie.
Canisterapie je metoda založená na vzájemné pozitivní interakci člověka  a speciálně
vedeného a cvičeného psa, která se využívá ke zlepšení či udržení zdravotního stavu,
sociálních dovedností, znalostí a kvality života jedince. Kladně působí na psychickou
a sociální stránku člověka a zároveň pozitivně ovlivňuje i jeho fyzický stav.
Do Pacova dorazili psi z Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík z Třeboně.
Tato organizace se zabývá výukou a testováním dobrovolníků, výcvikem
canisterapeutických týmů a především praktikováním odborné canisterapie.

Třeboňská Charita jede naplno

Po uvolnění vládních opatření byl v Sociálně
terapeutické dílně Motýl opětovně zahájen
prodej výrobků. Vzhledem k tomu, že v Tře-
boni se již naplno rozjela turistická sezóna,
o výrobky je velký zájem.

V dubnu proběhla v obchodním řetězci
Kaufland potravinová sbírka, do které se
zapojili i zaměstnanci a dobrovolníci
Oblastní charity Třeboň. Občanská poradna
tak získala dostatek potravinové i hy-
gienické pomoci pro své potřebné klienty. 

● FCH Pacov
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Zveme na prázdniny s Young Caritas

Týden s Young Caritas v Jindřichově Hradci (12.–16. 7.)
Týden s Young Caritas v Českých Budějovicích (16.–30. 7.)

Příměstský tábor na Dobré Vodě u ČB (9.–13. 8.) bude věnovaný smyslům a poznávání světa kolem nás. 

Young Caritas České Budějovice pořádá v létě několik akcí pro děti, které jsou otevřené jak veřejnosti, tak i dětem zaměstnanců
Charity a klientů služeb. Všechny aktivity pro děti jsou bezplatné díky podpoře Evropské unie a MŠMT

ČERVENEC

→ Tyto akce jsou koncipované jako odpolední aktivity pro děti vždy s expertem na dané téma. 
*Konkrétní témata a časy Týdne s YC v ČB zveřejníme začátkem července.

SRPEN

→ Tento příměstský tábor je určený primárně pro děti zaměstnanců, sekundárně pro veřejnost a děti klientů. 
Přihlášení přes formulář: https://forms.gle/1rSUZTQktd1ZqbRs5

Přihlášky i veškeré dotazy můžete směřovat na koordinátora Young Caritas Václava Peltana, tel.: 737 163 475 nebo e-mail
youngcaritas@dchcb.charita.cz

https://forms.gle/1rSUZTQktd1ZqbRs5
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10. červenec      Sobota 14. týdne v mezidobí

14. srpen             Pouť na Klokotech u Tábora*

11. září                 Sobota 23. týdne v mezidobí

9. říjen                Sobota 27. týdne v mezidobí

13. listopad         Sv. Anežky České

11. prosinec         Sobota po 2. neděli adventní

Poutě za Charitu

      za OCH Písek, FCH Milevsko a FCH Veselíčko
 

       za FCH Tábor
 

      za FCH Kamenice nad Lipou a FCH Pacov
 

       za OCH Sušice
 

       za OCH Horažďovice, OCH Strakonice
 

za dobrovolné Charity

Srdečně Vás zvu na Poutě za Charitu, které se v roce 2021 konají každou druhou sobotu
v měsíci na poutním místě Dobrá Voda u Českých Budějovic. Pokaždé se budeme modlit za
celou diecézi, ale také za jednu nebo dvě konkrétní místní Charity, především za pracovníky
a klienty. Rád bych, aby součástí pouti nebylo pouze modlení v kostele, ale také společné
setkání ve společenském sále nebo na zahradě u fary (dle aktuálních nařízeních vlády).

Těším se na osobní setkání
P. Stanislav Brožka, prezident Diecézní charity České Budějovice

→  Příležitost ke svátosti smíření nebo
osobnímu rozhovoru od 9.30 hod.

→  Začátek mše svaté v 10.30 hod.
→  v kostele Panny Marie Bolestné
na Dobré Vodě u Českých Budějovic
(*pokud není určeno jinak)
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Poutě za Charity v českobudějovické diecézi

Děkujeme za Vaše pracovní i osobní nasazení
a přejeme poklidné léto!


