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MISIONÁŘ
MALOMOCNÝCH
LIKVIDACE LEPRY – Společenství pomocníků misijních leprosárií

Pomozte jim žít!

Milí přátelé LL,
Likvidace lepry (LL) je zde již déle než 25 let a od samého počátku bylo smyslem její existence podporovat a pomáhat lidem postiženým malomocenstvím
a nemocemi, které s malomocenstvím často souvisí (tuberkulóza a vředy buruli).
Věřím, že každý je rád, když se daří tomu co dělá. Můžeme-li pozorovat rozvoj a růst díla, kterému věnujeme čas a prostředky. Krásou LL je, že skrze toto
společenství je pomáháno jiným. Dílo LL představuje účast na společném dobru,
protože jenom díky spolupráci se sami rozvíjíme a můžeme pomáhat potřebným.
Za tým LL a všechny nemocné, kterým jste pomohli Vám děkuji.
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Kdy končí léčba lepry?

Statisíce lidí jsou, vinou nezájmu ostatních, stále sužovány malomocenstvím – nebojme se jim pomoci!

D

alo by se říct, že ve chvíli, kdy je pacient vyléčený a v jeho těle nejsou
známky po bakteriích lepry. Tato odpověď
je ale pravdivá pouze z poloviny. Malomocenství s sebou přináší vedle společenského odmítnutí a diskriminace (v Kolumbii
běžně přijdete o zaměstnání a v Libérii se

Marta Barbossa předvádí základní protahovací cviky pro pacienty.

vás vzdá vlastní rodina!) i různé stupně
tělesné deformace. Nepřeháníme, když
řekneme, že lidé postiženi leprou mají
jizvy jak na těle, tak na duši.
Léčba malomocenství má dvě roviny.
Ta první by se mohla nazvat léčbou „klinickou“ a spočívá v užívání léčiv a péči

o různě závažná poranění kůže. Druhou
rovinu potom tvoří psychologická pomoc
a fyzioterapeutické rehabilitace.
Jedním z nejdůležitějších úkolů při
léčbě malomocenství je tedy i osvěta
o této nemoci a zmírňování strachu, který
bývá živený všemožnými mýty.

.......................... ........

Jak jsme pomáhali v roce 2017:
D

íky štědrosti přátel a dobrodinců
Likvidace lepry jsme ve spolupráci
s našimi partnery z DAHW, Action Medeor a Jamshedpurského a Kalkatského
biskupství mohli přispět na léčbu malomocenství, tuberkulózy a vředů buruli
těmito částkami.
Nejhorší situace je již dlouhodobě
v Libérii a i proto tam putuje téměř 55%
z prostředků určených na pomoc do zahraničí.
Bhilai Pahari
Phulpahari
CBR Colombia
NLP Liberia
Litembo Tanzania

1 250 000 Kč
1 850 000 Kč
920 500 Kč
5 260 000 Kč
394 500 Kč

Nový ředitel v Libérii
Nizozemec André Stelder (60) se v září 2017 stal novým programovým ředitelem našeho projektu v Libérii. Vystřídal tak doktora Krishnana, který začal začal
v zemi zavádět Národní program pro léčbu malomocenství (NLP). Úkolem André
Steldera je vedle pokračování v NLP i rozvoj naší nemocnice v Gantě.

.

Co motivuje člověka jít pracovat
do Libérie?
V Libérii jsem už pracoval a to více než
pět let, takže tu zemi tak trochu znám a nejedná se o něco úplně neznámého. Naopak,
připadám si tam už tak trochu jako doma.
Poprvé jsem strávil v Libérii čtyři
roky, kdy jsem pracoval pro jednu německou neziskovou organizaci na projektu,
který měl umožnit lepší kultivaci půdy
pro rozvoj zemědělství. Poté jsem odjel
do Jižního Súdánu a vrátil se jako jeden
z koordinátorů Charity International
v době epidemie eboly.

.
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Jaké země jste díky své práci
navštívil?
Byly to Libérie, Jižní Súdán, Namibie,
Kambodža, Indonésie, Ghana a Nigérie.
Kde to bylo nejtěžší? Mám na
mysli nejvíce zanedbané?
V Libérii a v Jižním Súdánu, tyto země
jsou na pomyslném konci, co se rozvoje týče.
Čím to je, že i přes veškeré úsilí
se Libérii nedaří posouvat kupředu?
Neřekl bych, že se to nedaří, ale jde
to pomalu. Země trpěla dlouhé roky, kdy
tam panovala krutá občanská válka. Tyto
následky si nese dlouhou dobu, a když už
se společnost stabilizuje, tak přijde krize

v podobě epidemie eboly. Toto jsou překážky, které je potřeba ustát a opět začít pracovat. Je chybou očekávat, že to půjde rychle.

.

Při své práci jsem se mohl setkat
s názorem, že podpora projektů
v rozvojových zemích by měla směřovat více do vzdělání, než do zdravotnictví, jaký je Vás názor?
S tím nesouhlasím. Vzdělání člověka
musí jít ruku v ruce s jeho zdravím. Není
možné se domnívat, že dojde k rozvoji společnosti, která je sužována nemocemi. Má-li mít rozvojová spolupráce smysl, měla by
se dotýkat všech aspektů života lidí.

.

S čím jedete do Ganty?
Nejsem lékař, jsem manažer a koordinátor. Věřím, že budu schopen pokra-

čovat v započaté práci a v nastoleném
plánu, který má umožnit rozšíření léčby
malomocenství v celé zemi. První týdny mi ukázaly, že všichni lidé, kteří jsou
v tomto projektu zapojení, chtějí, aby to
fungovalo.

.

Máte zkušenosti v práci jak pro
nestátní neziskové organizace, tak
pro ty církevní, lze v tom najít nějaký rozdíl?
Víte, klasická neziskovka zpravidla
pracuje v nějakém určitě segmentu, sleduje nějaký cíl a často i tato činnost bývá
omezena místně. Církev je všude. Zároveň její projekty nebývají omezovány
časově, mnohdy se jedná o velice dlouhodobou spolupráci.

.......................... ........
Změna v Bhilai Pahari
I

ndicko-česká nemocnice sv. Josefa
v Bhilai Pahari má nového ředitele. Stal
se jím otec Fr. Vijay A. Bhat.
Na základě rozhodnutí biskupa Felixe Toppo byl otec Edward přeložen do
farnosti svaté Mary (dříve zde působil
otec George Mannarakam, který zemřel
v loňském roce) a na jeho místo byl po-

volán otec Vijay A. Bhat, který dříve vedl
Damien Social Welfare Centre v Dhanbadu. Toto centrum je zaměřeno, vedle
celostní péče o malomocné, i na vzdělávání o zdravotní péči a na další sociální
a vzdělávací programy. P. Bhat tedy disponuje zkušenostmi, které mu v jeho novém
poslání mohou jedině pomoci.

Česká stopa pomoci v zemích lidské bídy
i naděje

.
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LL POŘÁDÁ PŘEDNÁŠKY
o sociálně politických podmínkách v zemích třetího
světa
o léčebných a rehabilitačních projektech
v Libérii a Kolumbii
o Indii, zemi chudé i bohaté

Málo může
znamenat mnoho
Léčba pacienta
v raném stádiu malomocenství
stojí přibližně 200 korun.
Konto LL:

2400259272/2010

o léčbě malomocných a nemocných
s TBC a své činnosti
Rádi uspořádáme přednášku i pro Vás!
Kontaktujte nás na telefonních číslech
(+420) 222 514 201, 603 555 995
nebo e-mailové adrese: LL@likvidacelepry.cz

Mše svatá v kostele
sv. Josefa na Malé Straně
Každou středu je slavena mše svatá
i za dobrodince a dílo LL od 17:00 hodin.

Potvrzení o daru
Každému dárci rádi vystavíme potvrzení
za všechny dary přijaté v roce 2017.
Pakliže jste nás na to již upozornili,
přijde Vám potvrzení automaticky
během měsíce ledna 2018,
v opačném případě Vás prosíme o zprávu na
LL@lepra.cz
nebo na tel. číslech: 222 514 201 a 603 555 995.

Zveme všechny
na Svatou Horu!
Sedmá Národní pouť přátel Likvidace lepry
se uskuteční v sobotu 2. června 2018,
mši svatou bude celebrovat
pater Zbigniew Jan Czendlik.
Bližší informace budou zveřejněny
během měsíce dubna.

MISIONÁŘ
MALOMOCNÝCH

Vydává: Likvidace lepry,
Josefská 43/4, 118 00 Praha 1

Tel. 222 514 201, e-mail: LL@likvidacelepry.cz
Texty, redakce: Marie Dvořáková, Lubomír Hajas
Graﬁka: Lucie Dezortová
Misionář malomocných je vydáván jako periodická tiskovina
se souhlasem Ministerstva kultury, ev. č. E6706.

k

v o l n é m u

š í ř e n í

Likvidace lepry
Josefská 43/4, 118 00 Praha 1
č. účtu: u FIO banky
2400259272/2010
Váš variabilní symbol naleznete
na listu s adresou.

 w w w. l e p r a . c z

