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MISIJNÍ PROJEKT MILOSRDNÝCH BRATŘÍ 2012  
HONDURAS - SAN PEDRO SULA - KLINIKA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

 
Každý rok věnuje řád milosrdných bratří zvláštní pozornost některému svému zařízení, které potřebuje pomoc. V roce 2010 
jsme stavěli centrum pro mladé bratry v africkém Nairobi, minulý rok centrum pro Alzheimerovu chorobu v čínském Yanji. 
Každý rok se nám podařilo zde v Čechách vybrat okolo 2500 eur. Letos naše pomoc bude mířit do Hondurasu, kde vyrůstá  
Klinika pro duševně nemocné.

Historie a současnost

Milosrdní bratři přišli do Hondurasu již v 17. století. Roku 1662 založili své první zařízení v Comayagua, kde působili  
až do roku 1806 (poslední zmínka je však až z roku 1816). Své dílo obnovili milosrdní bratři až roku 2000, kdy založili 
malý konvent ve městě San Pedro Sula.

Zařízení pro psychiatrickou péči milosrdných bratří v San Pedro Sula

Milosrdní bratři přišli do Hondurasu v roce 2000 na pozvání biskupa místní diecéze Mons. Angéla Garanchana, CMF, 
který řád požádal o vyslání komunity. Dva bratři z Mexika zde tedy nejprve provedli průzkum oblasti, míru a kvalitu 
poskytované základní zdravotní a sociální péče. Ve spolupráci s místní Charitou pak navštívili místní polikliniky a nemoc-
nice, oslovili místní rodiny a nemocné. Dále mezi místními obyvateli zajistili podmínky pro výstavbu kláštera ve čtvrti  
La Aurora hned vedle původního kostela sv. Jana z Boha. Po několikaletém šetření se bratři rozhodli pro stavbu  
Kliniky pro duševní zdraví. V tomto projektu byli a jsou nesmírně důležité kontakty s veřejnými a soukromými zdroji, 
velkou pomoc poskytla pastorační komise diecéze pro zdravotnictví.
2005 Po mnoha rozhovorech se započala výstavba zařízení. Samozřejmostí bylo a stále je jednání s místními orgány a jejich  
schválení, důležitou podpůrnou roli sehrála i Mezinárodní rozvojová pomoc.
2006 V první fázi bylo zřízeno malé poradenské centrum. To bylo financováno regionálními vládami Baskicka, Baleár-
skými ostrovy a Valencie, dále přispěla místní Charita a diecéze. Stavba domu pro bratry byla financována ze soukromých 
zdrojů řádu.
2007 Ve druhé fázi byly zřízeny dvě ambulantní kliniky, rehabilitační centrum a soubor budov pro ústavní, stacionární 
péči. Vše bylo v provozu od prosince tohoto roku, i když stavební práce nadále pokračovaly. Tyto práce byly financovány 
regionální vládou Valencie, společně s významnou pomocí agentury pro rozvojovou pomoc v Madridu.
2008 V tomto roce Valencie financovala stavbu správní budovy, ubytovny pro dobrovolníky a jídelnu. Všechny práce  
byly dokončeny roku 2009. Na svatbě celého komplexu se tedy z největší části podílely španělské humanitární organi-
zace místních vlád celkovou částkou přesahující 2 miliony eur. 
Původně měla projekt financovat čistě vláda Hondurasu, avšak kvůli zmatené politické situaci v zemi k její pomoci 
nedošlo. Nyní je však potřeba zajistit chod tohoto zařízení, ke kterému se původně zavázala místní vláda na dva 
roky. Na osobní náklady pacientů, léky, vzdělávání a informovanost, sociální práce a další je potřeba zajistit částka 
na nejnutnější prostředky bez mála 395 000 eur.

Honduras a neklidná situace

Honduras však netrápí pouze nestabilní politický systém. Země se musí vyrovnávat s následky několika vážných přírodních 
katastrof, což se projevuje na špatné ekonomické, sociální a zdravotní úrovni, Honduras má velké problémy s AIDS, 
vysokou drogovou závislostí a projevuje se zde vysoká míra mentálních onemocnění. Dalšími problematickými oblastmi 
jsou násilí, trestná činnost, gangy mladistvých, které do chudinských čtvrtí přináší silnou sociální nejistotu a nestabil-
itu. Nejčastější konkrétní problémy obyvatelstva jsou: negramotnost, ekonomické problémy, násilí, genetické 
choroby a nedostatek odpovědného rodičovství. Všechny tyto problémy jsou důvodem přítomnosti milosrdných 
bratří na tomto místě. Půlmilionové město San Pedro Sula, stejně jako zbytek země, žije z plantážnického 
pěstování banánů, kávy a dalších zemědělských produktů. Díky vysoké poptávce z celého světa po těchto



produktech zde roste infrastruktura, zlepšuje se kvalita nemocnic, lékáren, ale i škol a univerzity. Nicméně krize zdravot-
nictví je zde stále více než zřejmá. Ta se dotýká nejvíce právě duševně nemocných lidí, což se projevuje i na jejich vysoké 
úmrtnosti. To byl především důvod pro pozvání řádu milosrdných bratří. Je zde nutné zajistit odbornou péči, prevenci 
formou informovanosti obyvatel a vzdělávacích aktivit.

Nové zařízení tedy poskytuje tyto služby

1. Školící program – je nutné nejprve vyškolit a kvalifikovat personál péče o duševní zdraví, spolupracovat s dalšími 
institucemi, aby pomoc byla co nejširší. Dále je nutný zvláštní program vzdělávání zaměřený na děti s poruchami učení.
2. Ambulantní a rehabilitační program – chod kliniky pro psychiatrii, psychologii, ošetřovatelství a sociální práce.  
Toto zařízení potřebuje náležité vybavení, medikamenty a další materiál.
3. Stacionární akutní psychiatrie – psychiatrická záchranná služba a lůžkové oddělení pro 32 pacientů.  

Od ledna do listopadu roku 2011 bylo ošetřeno 5407 pacientů. Ženy v 57 %, muži 43 % ve věku od 4 do 90 let z nejširšího 
okolí města San Pedro Sula. Řeší se zde nejčastěji deprese, úzkostné poruchy, poruchy pozornosti, schizofrenie, závislosti, 
duševní problémy dětí a dospívajících, párové a rodinné problémy, a všechny další nemoci, které do oborů psychiatrie  
a psychologie spadají.

MISIJNÍ PROJEKTY MINULÝCH LET
2010 Karen Nairobi - Keňa

V roce 2010 jsme podpořili částkou 2500 eur stavbu centra pro vzdělávání mladých milosrdných bratří v africké Keňi. 
Afrika je oblast bohatá na nová povolání, bratři zde i díky naší pomoci mají možnost kvalitního vzdělání ošetřovatelství 
a spirituality našeho řádu – hospitality. Stejně tak je Afrika oblastí, která je z velké části nedotknutá moderním zdra-
votnictvím, na které jsme zvyklí. Náš projekt v Keňi se však nesoustředí na jednorázovou pomoc, což je problém mnoha 
humanitárních pomocí, avšak budujeme centrum, které si místní sami udržují s pomocí našich bratří a podporují dlouho-
dobé všeobecné vzdělání poskytování zdravotní péče.

2011 Yanji Čína

Minulý rok jsme podpořili stejnou částkou jako v roce 2010 stavbu centra pro léčbu Alzheimerovy choroby v čínském 
hospici milosrdných bratří v Yanji. Hospic leží u hranic se Severní Koreou, tedy v oblasti silné politické a sociální ne-
jistoty. Kulturně bohatá země kvůli současnému státnímu zřízení postrádá vztah k sociální jistotě. Zvláště nemocní  
a staří lidé, jako jsou pacienti s Alzheimerovou chorobou, nutně potřebují kvalitní zdravotní péči spojenou s odpovída-
jícím ošetřovatelským a sociálním zabezpečením. Proto zde slouží milosrdní bratři, i když oficiálně nemohou projevit 
svůj křesťanský vztah k nemocným.

MOŽNOST POMOCI?
Projekt bude prezentován na akcích, pořádaných řádem, stěžejní však bude Benefiční koncert ZUŠ Františka Jílka  
v pondělí 21. 5. 2012 Sál Milosrdných bratří v Brně. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude mířit právě do Hondu-
rasu. Možnost přispět bude na Noci Kostelů 1. 6. 2012, anebo při vybraných kostelních sbírkách v řádových kostelech  
v Čechách a na Moravě. Další informace budou v průběhu roku zveřejňovány na www.milosrdni.cz.
Případně zasláním jakékoliv finanční částky. Číslo konta: 1341663309/0800, variabilní symbol: 2012.
Za všechny dary a modlitby velké díky!

Br. Martin Richard Macek, O.H., DiS
představený milosrdných bratří Čech a Moravy
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