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Když jen podepsat šek nestačí…
Pomáhat lze různými způsoby. Hmotný nebo finanční dar je určitě dobré řešení, ale co takhle
přiložit svoji ruku k dílu a pomoci vybudovat něco, co bude nadále sloužit potřebným lidem.
A mimo jiné se o nich a jejich osudech dozvědět něco více. Přesně takhle přemýšlela skupina
lidí, kteří se poslední květnový čtvrtek vydali do azylového domu pro děti a matky, který se
nachází v Kolpingově domě v pražských Bohnicích. Spolu s jeho obyvateli zde strávili dvě
hodiny, během kterých pomáhali budovat místní zahradu.
V Kolpingově domě žije v současnosti
sedm matek a devět dětí, které by jinak
s velkou pravděpodobností skončily na
ulici. Jedná se o rodiny, které se ocitly
ve velmi složitých životních situacích,
Kolpingův dům je pro ně možná jedinou
šancí na úspěšný životní restart. „Naše
centrum nefunguje pouze jako klasický
azylový dům, neposkytujeme zde jen
střechu nad hlavou. Naším cílem je především maminky podporovat v získávání
různých dovedností a znalostí, které jim
pomohou postavit se na vlastní nohy,“ říká
Jiří Musil, ředitel zdejšího azylového domu.
„Součástí našeho programu jsou proto
mimo jiné různé akce a workshopy, které
se zaměřují na zdokonalování rodičovských
kompetencí, bavíme se spolu o tom, jak
se starost o domácnost a o děti, častým
tématem je také řešení problémů s dluhy,
které trápí drtivou většinu místních obyvatelek. A před časem jsme se také rozhodli
zkultivovat naší zahrádku, která zde několik
let ležela tak trochu ladem,“ dodává.
S kultivací zahrádky ochotně pomohli lidé
z organizace Kokoza, o. p. s., která se dlouhodobě věnuje podpoře komunitního zahradničení. Během podzimu tak vznikl plán,
jehož výsledkem je terapeutická zahrádka,
která bude zásobovat místní kuchyni čerstvými potravinami. Ty si vypěstují samy
maminky. Oživování zahrady se naplno
rozjelo na jaře, kdy také vznikl nápad zapojit
do práce i veřejnost. Realizaci této myšlen-

Kolpingovo dílo je katolický sociální
svaz založený v roce 1850 Adolphem
Kolpingem. Vznikl za účelem sociální
podpory tovaryšů, kteří se nacházeli
v nouzi, jakož i za účelem jejich vzdělávání. Dnes má Kolpingovo dílo své
národní svazy ve více než 40 státech
a celkem působí zhruba v 60 zemích.
Historie Kolpingova hnutí je v Čechách
spjata s názvem Jednota katolických
tovaryšů. Základním článkem Kolpingova díla jsou Kolpingovy rodiny, kterých je v současnosti na území České
republiky registrováno 36.

ky si ochotně vzala za své Asociace společenské odpovědnosti, která se mimo jiné
věnuje zavádění nového konceptu pomoci,
tzv. společensky prospěšného networkingu (Social Impact Networking). Stručně
řečeno jde o snahu zapojit do nejrůznějších
prospěšných akcí lidi z vrcholných managementů úspěšných firem. „Účastníky našich
akcí spojuje jediné. Pomoc druhým nechtějí řešit jen na charitativních večírcích,
nestačí jim podepsat šek. Chtějí se zapojit
přímo,“ vysvětluje Lucie Mádlová ze zmíněné Asociace smysl tohoto přístupu. Dvě
desítky ředitelů firem tak například vloni
na Vánoce vytvořili za pomoci šikovných
aranžérek (žen s epilepsií ze sociálního
podniku Aranžérie) originální dekorace,
které osobně předali maminkám a jejich
dětem z pokojů Dětského onkologického
a traumatického oddělení FN Motol. „Zpříjemnili tak nelehké chvíle vánočních svátků
těm, kteří je bohužel nemohli trávit v plné
síle a zdraví doma. A myslím, že tak trochu
i sami sobě,“ dodává Lucie Mádlová.
Tentokrát přišla na řadu zahrada Kolpingova domu, kde společně s místními
obyvatelkami odstartovali projekt, který se během několika měsíců promění
zarostlý dvůr v nádhernou komunitní
zahradu. Původně se celá akce měla ko-

nat již v dubnu, avšak počasí bylo proti.
Tentokrát vše vyšlo na jedničku, takže
nic nebránilo setkání, které by se jinak
zřejmě nemělo šanci proběhnout. Nad
sazenicemi rostlin se potkali zaměstnanci různých firem a matky bez domova.
A samozřejmě děti, které nechtěly zůstat
stranou, a které jako první dokázaly prolomit počáteční ostych.
Za dvě hodiny samozřejmě nelze udělat
vše, co by bylo zapotřebí, přesto během
chvíle vznikly základy kompostu a několik záhonů osídlily nové sazenice. Každá
pomocná ruka byla vítána. „Na nedostatek ochoty pomáhat si rozhodně stěžovat nemůžeme, většinou se však jedná
o materiální podporu. Té si samozřejmě
také vážíme, avšak tento koncept může
přinést i jinou pomoc. Lidé z byznysu mají
nejen možnost seznámit se s tím, jak to
u nás funguje, ale zároveň se sami osobně
zapojí. Strávíme spolu několik příjemných
chvil, během kterých se společně podílíme
na vzniku něčeho užitečného. A navzájem
se poznáme. Myslím, že právě tohle je ten
nejpodstatnější efekt, který tato spolupráce přináší,“ uzavřel celé odpoledne ředitel
bohnického Kolpingova domu Jiří Musil.


Martin Kovalčík
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