19. května 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 stranách dnes naleznete osobní příběh jednoho z obyvatel
našich zařízení pro uprchlé před válkou, a také tradiční souhrn stavu sbírky.

▉ Rusky mluvící farnost Praha 2 — Agapé
Pastor sboru ECM Praha 2 - Agapé Lev Shults děkuje za modlitební podporu a poskytnutou pomoc
(potraviny, hygiena, léky) v oblastech Ukrajiny na hranici s Ruskem. Sumská oblast se nachází na
hranici s Ruskem, v zóně bojových konfliktů. Obyvatelé této oblasti velmi potřebují pomoc.
Pastor a kaplan Anatolij slouží ve věznicích v Sumské oblasti. Zásobování vězňů je velmi špatné, je
tam velký nedostatek jídla, léků a hygienických potřeb.
Děkujeme za podporu ve službě pastora kaplana Anatolije, za pomoc a modlitby.
Lev Shults, kazatel ECM Praha 2 - Agapé
Poskytnutá pomoc

Fotografie z pohřbu 26letého příbuzného pastora kaplana Anatolije z města Sumy,
který zahynul ve válce s Ruskem.

Fotografie místa, kde bydleli příbuzní pastora Lva Shultse – po výbuších (Kyjevská oblast, nedaleko od
Černobylu)

▉ Diakonie ECM

Milí pravidelní čtenáři newsleteru,
dnešní příspěvek začnu trošku netradičně. Mám totiž potřebu vrátit se v čase, a to konkrétně k datu
24. února 2022, které je již nyní neodvratně spjato s napadením autonomního státu Ukrajina Ruskou
federací. Čas od počátku napadení už dost pokročil a bohužel se pomalu, ale jistě začínají naplňovat
predikce společenské nespokojenosti. Ano, je to smutné, ale bohužel tomu tak je. Mezi námi lidmi
v celé České republice je mnoho těch, kteří začínají vyhledávat dezinformace, kterým následně věří.
Namátkou vybírám některé příklady:
„Stát se nestará o naše lidi, ale jen o lidi z Ukrajiny.“
„Jak je možné, že někteří uprchlíci z Ukrajiny jsou bohatší než my – co je to tedy vlastně za
uprchlíky.“

A to „nejlepší“ na konec: „Válku na Ukrajině vyvolal západ!“
Společenská nespokojenost také roste na základě mýtů, které se
pomalu, ale jistě začínají šířit, především po sociálních sítích.
Začínají většinou těmito slovy: „Můj známý má známou a ta
viděla, jak se uprchlíci chovali…“
Nechci lidi, kteří věří dezinformacím a polopravdám, nějak
odsuzovat. Chápu to tak, že tito lidé mají své vlastní problémy, a
kdyby si měli připustit realitu, možná by to pro ně byla velmi
nepříjemná zkušenost. Někdy je totiž vidět pravdu bolestivý
proces.
Sám si pokládám otázku, co s tím? Dá se s tím vůbec bojovat a
má to smysl? Ano, má! Je třeba držet se pravdy a pravdu si
připomínat. Řídím se třemi hlavními skutečnostmi, které ve mně
zní od počátku války a pomáhají mi zůstávat v mém původním rozhodnutí a postoji.
1) Na Ukrajině je válka, která vznikla vpádem Ruské federace na území svobodného státu.
2) Jedná se o krutou válku, kde dochází k týrání, zneužívání a vraždění běžných občanů včetně
dětí.
3) Lidé z Ukrajiny utíkají přirozeně před válkou, aby si zachránili život, na který mají právo.
Neutíkají na naše nebo jiné území, aby si vylepšili sociální nebo ekonomický status.
Jsem moc rád, že naše centra fungují. Lidé jsou zde v bezpečí a mají vše základní k celkem dobrému
žití. Ale jinak jsou to stále ti, kteří jsou v pěkné bryndě. I přesto, že mají kde bydlet, se neustále
potýkají s vnitřní nejistotou, úzkostí a strachem. Zatím to na sobě možná tolik nedávají najevo, je to
totiž jejich jediná obrana.
Vnímám tuto válečnou krizi jako příležitost. Příležitost, abychom si uvědomili, jakou má lidský život
hodnotu a také příležitost pomoci těm, kteří to v tuto chvíli potřebují ze všeho nejvíc.
Na Oblastní konferenci jsem slíbil, že se po 9. květnu 2022 vyjádřím k tomu, jestli přes léto přeci
jenom nebudou naše rekreační střediska Veselka a Poušť fungovat k rekreaci. Avšak kvůli pokračující
válce a také kvůli tomu, že jsme registrováni v systému Krajského úřadu, ve kterém se zavazujeme
nabídkou poskytnutí azylu, to bohužel v letošním roce není možné.
Děkuji za podporu a pochopení.
Karel Nyerges,
ředitel Diakonie ECM

▉ Co se děje v Jihlavě?
V Jihlavě se připravuje nové Centrum humanitární pomoci a je určitě krok správným směrem, že
nebude určeno jen pro lidi
z Ukrajiny, ale i pro rodiny samoživitelů z Jihlavska. Snad se tím zmírní zbytečné napětí, ke kterému

někdy dochází. Snažíme se centrum podpořit výzvami ke shánění dobrovolníků a k darování věcí,
oblečení a potravin. Dobrovolníci od nás tam nyní pomáhají
s úklidem.
Naše koordinátorka Saša řešila bydlení pro rodinu z Charkova,
které doma na Ukrajině nezůstalo vůbec nic; přežili ve sklepě,
ale celý dům jim shořel. Stále hledáme pro další ukrajinské maminky ubytování a práci,
obojí už je teď velmi těžké najít.
Pro děti nadále vítáme kola a různá vozítka, mají z nich radost, k předávání se někdy váží dojemné
příběhy. Třeba jedni starší manželé kromě kola darovali také obálku s penězi na zakoupení přilby.
Dva ukrajinští chlapci se s naší přední hlídkou Royal Rangers zúčastnili Ringoturnaje. Mladší z nich si
odvezl obrovský zážitek: vyhrál soutěž v doprovodném programu a jeho výsledek byl nejlepší za
celých
23 let turnaje.
Podle informací od Alexandry Grace zapsala Libuše Hajčiarová

▉ Situace v Jablonném
V Jablonném se nám snížil počet ubytovaných o jednu ženu, která je zaměstnána v Liberci a našla si
tam ubytování.
Nyní máme tedy ubytováno 12 lidí. Pracuje z nich nyní na celý úvazek 1 teenager a dvě ženy chodí
vypomáhat občasně do hotelu v Jablonném. Při péči o děti je pro ně celý úvazek nereálný. Ostatní tři
ženy práci zatím stále nemohou sehnat. Všechny děti chodí do školy či mateřské školy.
Celá skupina je nyní v určitém napětí, protože jsou z Mykolajiva, kde nyní probíhají boje a někdy
nemají pomyšlení na zajišťování života v Česku. Mají obavy o své blízké, jsou statečné, ale taky občas
zapláčou.
Zdeněk Brož, kazatel

▉ 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 19. května 2022: Čeští i zahraniční dárci dosud zaslali dohromady
1 775 746 Kč, vydáno bylo zatím 707 631 Kč.

51 % z této částky směřovalo na humanitární pomoc přímo na Ukrajinu,
49 % na pomoc uprchlým před válkou zde v Česku — ať už v našich zařízeních,
či ve farnostech i střediscích křesťanské pomoci.
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. I přes vládní mediální obraz zatím ne vše
funguje tak, jak je deklarováno. Diakonie se též 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. Případné žádosti farností, sborů a středisek
křesťanské pomoci

o finanční podporu v rámci transparentní sbírky prosím zasílejte na
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.

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

uspořádala: Světlana Mašková

