14. dubna 2022

Velmi Vám všem děkujeme za Vaši podporu naší snaze pomoci uprchlým před válkou na Ukrajině.
Vaše finance pomáhají potřebným zde, přímo v Česku, i na Ukrajině.
Děkujeme, že i díky Vaší podpoře je to možné! Na následujících stránkách naleznete souhrn aktuálních
informací z farností a sborů, ze středisek křesťanské pomoci, z námi provozovaných zařízení pro uprchlíky
a rovněž souhrn stavu sbírky.

▉ Co se děje ve farnostech a sborech
Farnosti a sbory ECM pomáhají Ukrajině — týden 4.–10. dubna 2022

Rusky mluvící farnost Praha 2 — Agapé a farnost Praha 2
Ve dnech 7.–8. 4. 2022 se uskutečnila další humanitární zásilka na Ukrajinu. Dva členové našeho sboru se
vydali spolu se spřátelenými lidmi z rusko–ukrajinsky mluvícího metodistického sboru Praha 2 – Agapé
a za přispění Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice k maďarsko-ukrajinským hranicím (900 km).
Zde předali materiální pomoc člověku, který ji pak přidal do zásilky směřující do oblasti Dnipro na Ukrajině
(rusky Dněpropetrovsk, 1200 km). Na místě pak pomoc dopravují malými auty po polních cestách, v noci
a bez světel, aby po nich nezačal někdo střílet.

Následky bombardování v městě Sumy, kam též směřovala humanitární pomoc.

Jihlava
Snažíme se přirozeným způsobem do sborového života zapojovat rodinu paní Halyny, která je ubytovaná na
naší faře. Nejstarší dceři Aně pomáháme opakovaně hledat práci – dostává zatím jen krátkodobé záskoky,
ale je velmi šikovná a všude si ji chválí, takže věříme, že dobré reference jí časem pomohou najít stabilní
místo. Seznámili jsme se s paní Tatianou, členkou aktivního baptistického sboru ze střední Ukrajiny, která
je v Jihlavě se třemi dětmi. Přišli na naše bohoslužby, děti vyzkoušely návštěvu Royal Rangers a mládeže.
Zorganizovali jsme odpolední setkání s oběma rodinami. Řešíme s nimi běžné potřeby, ale necháváme jim
iniciativu a pomáháme tam, kde je třeba něco domluvit dopředu nebo kde hrozí jazyková bariéra.
Připravujeme také letáček s naší nabídkou pro lidi z Ukrajiny – v neděli biblická skupinka v ruštině,
v pondělí přátelská konverzace v češtině s možností hlídání dětí, a také pozvání na bohoslužby s možností
překladu do ruštiny.

Podle vyprávění koordinátorky Alexandry Grace zapsala Libuše Hajčiarová

Jablonné v Podještědí
Nyní máme ubytováno v apartmánu i modlitebně celkem 13 lidí z Ukrajiny (7 žen, 1 teenager a 5 školních
děti). Všichni pocházejí z válečné zóny z Mykolajiva a přijeli postupně v několika skupinách.
Vykazují zatím určitý stupeň finanční samostatnosti s využitím státní podpory. Jsou vděčni za ubytování
zdarma. Dostali z humanitárních skladů hygienu a rovněž příspěvek z Úřadu práce. Potraviny si zařizují
sami a nepožadovali v tom pomoc. Jedna žena a teenager ze skupiny, která přijela jako první, již chodí do
práce (sehnané přes agenturu). Další žena se stará o děti. Předpokládáme, že ostatní také po nějakém čase
nastoupí do práce. 3 děti chodí do školy, kde jim obec zařídila obědy zdarma. Všichni jsou šťastní, že jsou
v bezpečí, ale taky často pláčou.

Kapacitu ubytování tak máme již přesmíru naplněnou a bohoslužebný život stanice je přesunut do rodiny
Wágnerových.
Bratr Wágner by do své domácnosti v Petrovicích rád přijal nějaký postarší manželský pár z Ukrajiny, nejlépe
věřící, kterým by chtěl nabídnout dlouhodobě zázemí a rovněž placenou práci při pomoci s vedením
domácnosti a hospodářství. Vyskytuje-li se takový pár, bratr Wágner prosí o kontaktování.

Zdeněk Brož, kazatel

Protivín
Náš sbor začátkem března otevřel prostory pro setkávání ukrajinských dětí a maminek, později se ujala
vyučování dětí jedná místní učitelka v důchodu. Služba byla náročná, jelikož děti jsou různého věku
a dorozumívání bylo pro všechny obtížné, i když někdy zábavné. Počet dětí se postupně zvyšoval až
k patnácti. V současnosti se tato služba přesunula do místní základní školy, kde jsou pro stále přibývající
děti lepší podmínky. Jsme rádi, že jsme v kritických časech mohli nabídnout pomoc potřebným a jsme stále
připraveni se kdykoliv opět pro pomoc nasadit.

Richard Novák, kazatel

Strašnice
U nás na farnosti máme ubytovanou jednu ukrajinskou rodinu, která přišla původně na 1–2 dny, a nakonec
zůstala 4 týdny. Ještě týden bude tedy s námi a následně by se měla stěhovat do bytu, který zařídil jeden
z bratrů od nás ze sboru. Doufáme, že i pak zůstaneme v kontaktu. Moc milé bylo, když paní Oxana uvařila
velký hrnec boršče pro náš sborový oběd. Po odchodu rodiny paní Oxany chceme nadále fungovat jako
přechodné bydlení pro další uprchlíky. Skoro není den, aby mi nevolali z pražského hlavního nádraží, že
potřebují ubytovat někoho dalšího.
Potravinová sbírka ve středu odpoledne ubrala na intenzitě. Přispívají už jen velmi vytrvalí jedinci.

Z našeho partnerského sboru v USA Decatur poslali také příspěvek na naši pomoc a jsou rádi za informace.

Milan Mrázek, kazatel

Litoměřice
Jsme si všichni vědomi tíživé a bolestné situace příchozích, a proto pomáháme, chceme jim to ulehčit,
zpříjemnit. A také chceme, aby naše pomoc byla účinná. Snažíme se dále společně s dalšími dobrovolníky
pomáhat na litoměřických ubytovnách pro maminky s dětmi – po měsíci od jejich příjezdu skončila doba
akutní „humanitární“ pomoci na zajištění základních potřeb (bydlení, jídlo, ošacení, zdravotní stav, základní
doklady, základní finanční podpora).
•

Začíná doba integrace a začleňování, částečného osamostatnění, obnovení každodenních návyků
(práce, škola, nákupy, péče o místo, kde žiji).

•

Vidíme na obou stranách známky vyhoření, únavy a stresu, a s tím přichází i eskalace různých
drobných problémů. Nikdo nechce, aby problémů přibývalo – je tedy i doba nastavení hranic
a pravidel, jsa si vědomi různé hladiny stresu, úzkosti, strachu a frustrace u ubytovaných
a příchozích.

•

Chceme pozvat ubytované (i když se jich k víře hlásí jen zlomek) nejen na velikonoční bohoslužby
a aktivity sboru, také připravujeme pozvánku a informace v ukrajinštině.

•

Jsme se členy sboru připraveni ubytovat další uprchlíky, školka integruje dvě ukrajinské děti a škola
asi jednoho prvňáčka.

Filip Jandovský, kazatel

▉ Co se děje ve střediscích křesťanské pomoci
Střediska křesťanské pomoci ECM pomáhají Ukrajině — týden 4.–10. dubna 2022

Středisko křesťanské pomoci Praha – Horní Počernice

Příběh jedné z ukrajinských matek ubytovaných ve středisku
Julia byla jednou z prvních žen, kterou jsme před měsícem spolu s její rozvětvenou rodinou přijali
v azylovém domě. Jedná se o desetičlennou ukrajinskou rodinu, která přijela z Vasilkova, které je součástí
Kyjevské oblasti.
Julia na Ukrajině provozovala kadeřnický salon pro muže, v němž kromě stříhání nabízela různé služby
včetně manikúry, pedikúry a kosmetiky.

Julia je velmi podnikavá žena, která neumí zahálet, a tak nás vůbec nepřekvapilo, že během pár dní začala
stříhat naše kolegy a kamarády.
Před pár dny nás poprosila o kus půdy, na níž si spolu s dalšími ženami ze
skupiny založily záhon na zeleninu a bylinky.
Julia má roční dcerku Kvitu a osmiletého syna Hrdyho, který již začal
navštěvovat místní školu. Její muž Artem a otec zůstali na Ukrajině a bojují
v lesích kolem Kyjeva.
Julia navštívila Prahu už v roce 2018 spolu se svým mužem, který zde
v minulosti pracoval. Ukázala mi fotografie z jejich společné dovolené a bylo
patrné, jak těžké je pro ni sdílet vzpomínky z cest, kdy ještě jejich svět byl
v pořádku.
Přála bych si, aby navštívila Prahu za zcela jiných okolností, a ne jako žena, která uprchla před válkou.

Gabriela Selinger, fundraiser

▉ Co se děje v našich zařízeních pro uprchlíky
Diakonie Evangelické církve metodistické zařizuje a organizuje ubytování pro uprchlíky ve třech objektech:
dvou církevních – rekreační dům Veselka u Vimperku, rekreační areál Poušť u Bechyně,
a v jednom propůjčeném – rekreační dům Dekonty ve Vojnově Městci (personálně zajišťuje Středisko
křesťanské pomoci Ječmínek o.p.s, Žďár nad Sázavou). Koordinaci má na starosti ředitel Diakonie ECM
Karel Nyerges (diakonie@umc.cz).
Diakonie ECM

Co je nového v našich centrech (Poušť, Veselka, Vojnův Městec)
V současné době je v našich centrech ubytováno 51 lidí a celkově už tato zařízení pomohla 58 lidem.
51 lidí není málo, když vezmeme v potaz, že veškerou přímou práci s lidmi z Ukrajiny vykonávají lidé, kteří
mají ještě své vlastní zaměstnání. Původně jsem si myslel (ve druhý den konfliktu), že do jisté míry bude
v centrech fungovat samospráva a že budeme s ubytovanými lidmi v kontaktu jen přes telefon nebo jiná
dostupná média. V té době jsme ale neměli tušení, kdo vlastně přijede a bude následně i ubytován. Vše jsme
připravovali hodně narychlo a bez jakýchkoliv předchozích zkušeností. A tak když 5. března 2022 přijížděli
první lidé, hned bylo jasné, že původní myšlenku budeme muset velmi rychle přehodnotit. Přijížděly a i nyní
stále přijíždí matky s malými dětmi a není možné, aby samy obstarávaly např. vytápění objektu nebo
přijímání potravin z potravinové banky apod.

Rychle jsme proto došli k závěru, že pokud má být pomoc skutečně účinná, jen střecha nad hlavou těmto
lidem nestačí. V každém objektu musí být správce nebo tým lidí, kteří se postarají o důležité
administrativně-sociální záležitosti a zároveň poslouží jako pevný bod, kterým jsou ubytovaní lidé spojeni
s naší společností. Jsou to lidé, kteří v daném centru pomáhají prakticky celý den a stávají se jakýmsi
nárazníkem bolesti ubytovaných a zároveň spojujícím článkem s bezpečnějším světem. Jsem za všechny tyto
lidi moc rád a zčásti sobecky také proto, že sám se od nich mohu učit obětavosti a vytrvalosti.
Na všech třech místech jsme již využili služeb místního lékaře, se kterým jsme byli předem domluveni na
případné spolupráci. Většinou se jednalo o řešení komplikací spojených se zažívacími problémy, ale
v jednom zařízení máme i maminku, která má zlomenou nohu.
Některé děti už chodí také do školy a někteří z rodičů mají dokonce zaměstnání. Sehnat práci pro ubytované
lidi v oblasti s nízkou zaměstnaností je skutečně výzva a hledání práce teď tedy představuje aktuální
záležitost, která nás nejvíce trápí.
Cílem celého našeho počínání je najít lidem z Ukrajiny práci, bydlení a zajistit jim možnost komunikace
s psychologem nebo jiným odborníkem, který se zabývá traumaty, aby následně mohli žít své životy i bez
naší podpory.

Karel Nyerges, ředitel Diakonie ECM

▉ Aktuální stav sbírky

K zajištění výše zmíněné pomoci slouží i finanční prostředky, které shromažďujeme na transparentním
účtu „Pomáháme Ukrajině“ — 2602129572/2010. Na našich webových stránkách www.umc.cz naleznete
platební bránu provázanou s tímto účtem pro možnost komfortní platby v korunách (česká mutace)
a dolarech a eurech (anglická mutace). Nahlédnutí na účet naleznete zde.

Stav ke dni 11. dubna 2022: Čeští i zahraniční dárci dosud zaslali dohromady
1 518 816 Kč, vydáno bylo zatím 443 150 Kč.
40

%

z této

částky

směřovalo

na

humanitární

pomoc

přímo

na

Ukrajinu,

60 % na pomoc uprchlým před válkou zde v Česku — ať už v našich zařízeních,
či ve farnostech i střediscích křesťanské pomoci. Další platby za potřebnou pomoc
jsou dojednány a aktuálně v běhu.

Všem dárcům velice děkujeme!

Způsob nakládání s finančními prostředky
na transparentním účtu i dary ze zahraničí:
•

Priority využití prostředků reagují na měnící se a vyvíjející se situaci. Vzhledem k obtížné
predikci dochází v pravidelných intervalech k upřesňování strategie — se zvláštním zřetelem na
efektivitu i udržitelnost naší pomoci — i vzhledem k závazku, který jsme na sebe vzali ve vztahu
ke konkrétním lidem v našich zařízeních, a jejich důvěře v nás vložené.

•

Hlavní prioritou je pro nás nyní zajištění a udržení pomoci těm, kteří se již svěřili do rukou
naší Diakonie, farností i středisek, a rozšíření a kontinuita této pomoci. Nezapomínáme ani na
přímou humanitární pomoc směřující na Ukrajinu, kde považujeme za důležité efektivně využít
synergie s naší rusky mluvící farností a přímých kontaktů na Ukrajinu i znalosti místního
terénu.

•

Na základě dosavadního reálného provozu probíhá vyčíslování nákladů na provoz uprchlických
zařízení zřizovaných Diakonií. Výhledově zatím očekáváme provoz těchto zařízení minimálně
po dobu následujícího půl roku. I kdyby válka skončila ihned, obnova Ukrajiny i potřeba
uprchlých setrvat v zahraničí potrvá delší dobu.

•

I s tímto zřetelem převádíme část prostředků přímo do Diakonie ECM — na operativně
vyčleněný účet vyhrazený pro zajištění provozu našich uprchlických zařízení, a pro možnost
dlouhodobějšího plánování a organizace této pomoci.

•

Diakonie ECM se snaží využít též veškerých aktuálních možností finanční podpory
uprchlým před válkou ze strany státu. Diakonie se rovněž snaží o provázání našich zařízení
s příslušnými městskými samosprávami a získání jejich hmotné i nehmotné podpory.

•

Naše farnosti i střediska křesťanské pomoci nezištně a operativně reagují na potřebu pomoci
v místě jejich působení. Jedná se i o farnosti, které samy o sobě obtížně hospodaří s vyrovnaným
rozpočtem. V jejich pomoci uprchlým před válkou je tedy bude nutné též střednědobě
i dlouhodobě podpořit.

•

Konkrétní finanční toky a využití finančních prostředků momentálně schvaluje ředitel Diakonie
ECM spolu s předsedkyní Rady oblasti ECM a vedoucím kanceláře Rady oblasti ECM.
Kontaktní osobou pro shromažďování případných žádostí farností, sborů a středisek křesťanské
pomoci o finanční podporu v rámci transparentní sbírky je sestra Daniela Hajčiarová —
pomahame.ukrajine@umc.cz.

•

Veškeré vybrané prostředky jsou účelově vázány na pomoc Ukrajině. Kdyby nastala neočekávaná
příznivá situace a nebylo zapotřebí dále financovat pomoc zde v Česku ani humanitární zásilky,
jakékoliv případné zbylé finanční prostředky by ve spolupráci s ukrajinskou metodistickou
církví šly přímo na obnovu Ukrajiny.

•

Děkujeme Vám za Vaši důvěru, se kterou nám svěřujete své finanční prostředky pro pomoc
potřebným. V této i pro nás nové situaci se snažíme se o co nejefektivnější i promyšlenou
pomoc s dobrým a rychlým výsledkem. Děkujeme též za Vaši shovívavost při postupném
upřesňování a ladění nastavených procesů a hledání nejefektivnější formy pomoci.
Vaší důvěry si velmi vážíme.

Pro případné dary ze zahraničí na naši pomoc ukrajinským uprchlíkům
jsou čtyři možné cesty:
⎯

Platební brána v USD a EUR na anglické verzi našich webových stránek www.umc.cz

⎯

Zaslání daru na náš český transparentní účet u Fio banka a.s.,
zahraniční měna bude přepočítána bankou na koruny.
Identikace účtu: IBAN: CZ10 2010 0000 0026 0212 9572
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

⎯

Zaslání daru skrze kancelář biskupa naší Centrální konference, Dr. Patricka Streiffa.
V rámci United Methodist Church jde o obvyklý a osvědčený způsob,
jakým směřuje například podpora v rámci projektu In Mission Together.

⎯

Zaslání daru na náš USD účet v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
vyhrazený výhradně pro pomoc Ukrajině.
Identikace účtu: IBAN: CZ04 2700 0000 0013 8741 5749
BIC/SWIFT: BACXCZPP

Děkujeme všem, kteří se zapojují do pomoci potřebným jak finančně,
tak i modlitbami, praktickou pomocí a svým časem a silami!

uspořádala: Daniela Hajčiarová

