16. června 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!

▉ Co se dělo v Jihlavě?
Čas ubíhá, aktivity pokračují. Na naši faru na Přátelskou
konverzaci v češtině chodí ukrajinské matky rády a chválí si ji
na sociální síti. V čase konverzace je zároveň postaráno o děti.
Stabilní okruh příznivců se vytvořil také kolem modlitebního
setkání v ruštině v neděli večer.
Táňa se zapojila do našeho programu během Noci kostelů,
malovala trpělivě až do večera krásné obrázky dětem na obličej
a dospělým na ruce.
Halyna byla krátce v nemocnici s malou Uljankou, která měla
dýchací potíže, ale díky Pánu už je v pořádku.
V Jihlavě začalo fungovat nové Centrum humanitární pomoci,
bude působit celoročně a pomáhat nejen postiženým válkou, ale
také lidem z Jihlavska v nouzi. Ve městě je nyní hodně lidí
z Ukrajiny, problémem jsou byty, které už se téměř nedají najít
ani v blízkém okolí. I práce a také lékaři se hledají obtížně,
pouhé potvrzení přihlášky na střední školu pro ukrajinského
chlapce stálo spousty telefonátů, nakonec pomohla lékařka
v blízkém městečku. (Za tuto paní doktorku jsme vděční, vezme
i Uljanku na očkování.)
V minulém týdnu se vyřizovaly rodinám doklady, v tomto týdnu
budou na některých místech potřebovat pomoc se zápisem do
škol a školek. Jednomu chlapci se podařilo zajistit
psychologickou pomoc. Neustále sháníme různé humanitární potřeby a hledáme jejich odvoz.
Stále přijíždějí noví lidé. Často si myslíme, že se už Ukrajinci jen vracejí domů. Ozývají se ale další
rodiny, které nás kontaktovaly, sháníme pro ně azyl. Pomoc je stále potřeba. Někteří lidé se nemají
kam vrátit, jiní na to nemají sílu, další se vracejí na Ukrajinu, ale situaci na místě (blízké výbuchy)
nedokážou unést.
Podle vyprávění koordinátorky Alexandry Grace zapsala Libuše Hajčiarová

▉ Střípky z dění na Veselce
Tento měsíc jsme pro S. našli práci v oboru, ve kterém pracoval na Ukrajině. Sice to má do práce asi
7 km, ale v jeho stařičkém Mercedesu, který mu byl zapůjčen nejspíš na neurčito jedním milým pánem
z okolí, se tam vždycky nějak dopraví. S. je v práci moc spokojený.
Pro studentku právě dokončující online studium 11. ročníku ukrajinské školy jsme sháněli informace
o možnosti pokračování studia na střední nebo vyšší odborné škole. V. by se v budoucnu chtěla stát
zubařkou. Navštívili jsme několik škol a získali informace, nad kterými je třeba se zamyslet a následně
je správně vyhodnotit. Ve všech školách byl velice příjemný a ochotný personál.
Střední zdravotnická škola v Českých Budějovicích V. nabídla možnost nástupu do prvního ročníku –
do oboru zdravotní sestra. Vyšší odborná škola by V. přijala ke studiu bez přijímacího řízení, díky
nedostatečné znalosti českého jazyka a velkému množství odborných předmětů však V. tuto možnost
nakonec zamítla.
Další střední škola V. nabídla o něco více možností. Po vzájemné dohodě se zástupcem ředitele
a v návaznosti na budoucí povolání V. nastoupí od září do 3. ročníku přírodovědeckého lycea. Během
následujících dvou let se naučí český jazyk a udělá si maturitu. Pokud student na Ukrajině dokončí
11. ročník, může u nás nastoupit rovnou do 3. ročníku. V. tak bude tak ve stejné věkové kategorii jako
ostatní žáci, naučí se český jazyk a bude moci dál studovat.
S. se rozhodla odjet se svými dvěma dětmi zpátky na Ukrajinu. Staršímu synovi se stýská a v oblasti,
kde bydlí, je teď prý klid. Další důvod k návratu je pravděpodobně připravovaná mobilizace. Může se
stát, že všichni muži budou povoláni do války. S. a její manžel se na Ukrajině živí agroturistikou a mají
velké hospodářství, o které se musí někdo postarat, pokud by její muž byl povolán do války. Hodně jsme
se spolu spřátelili, její odchod byl pro nás tedy velice smutný. Cesta zpátky na Ukrajinu trvala dlouhých
36 hodin. Nyní je S. doma a doufá, že válka brzy skončí. Dle jejích informací je v jejich oblasti klid.
Mezi naše pravidelné aktivity patří návštěvy lékaře nebo pracovního úřadu. Je skvělé, že máme vlastního
obvodního lékaře, který se nám kdykoliv, když je to potřeba, věnuje. Je však velmi těžké sehnat zubaře.
Děti již chodí do školy a jsou tam moc spokojené.
Všichni již od příjezdu pravidelně navštěvují místní sbor a jsou velmi aktivní, vděční, pokorní a laskaví.
Jen nad jednou věcí se stále pozastavují, a to je naše velice proměnlivé počasí. Stále vzpomínají na
Ukrajinu, kde bylo stále teplo.

Karel Nyerges

▉ Jablonné v Podještědí
Zhoršená situace v Mikolajivu, bydlišti ubytovaných, donutila k příjezdu další čtyři příbuzné, rodiče,
kteří se doposavad zdráhali opustit domovy. Pomohli jsme s transportem na místo ubytování, které se
našlo velmi blízko v Petrovicích. V současné době sháním možnost pobytu na dětském táboře pro tři
děti ubytovaných.
Zdeněk Brož

▉ Jenkovce, Slovensko
Bratr farář Jiří Bassano s manželkou
Zdenou využívají dlouhodobé přátelské
vztahy s lidmi z metodistických sborů
v Užhorodu a Kamenici, aby pomohli
dopravit potraviny a další užitečné věci
tam, kde je třeba. Lidé na západě
Ukrajiny se starají o velké množství
uprchlíků z východních oblastí státu.
Bassanovi obstarají nákupy podle
zadání, uskladní věci v modlitebně
a pomůžou je naložit, jakmile si řidiči
z Ukrajiny pro ně přijedou. Minulý
víkend navštívili přátele přímo na
Ukrajině. Píšou – viz dole.
Jana Křížová
Spojení slovenského a zakarpatského sboru ECM
Tak jsme se ve zdraví vrátili, ani na celnici nebyly komplikace, jen
že to jde pomalu - jako vždy.
Kázal jsem v Kamenici a potom jsme si udělali výlet po návštěvách
(asi 150 km). Organizované to mají perfektně, migranti žijí
v slušných podmínkách, zašli jsme i do několika center pro děti, ale
ty nejsou pod ECM. Na naší faře v Kamenici byli zrovna noví
utečenci z oblasti fronty na východě. To je problém. Nevěřící lidé,
zdivočelí válkou, z pochybných prostředí, úplně jiné mentality
a zvyků. Naštěstí Alla (manželka kazatele Vuksty) si umí vynutit
respekt.
Setkal jsem se i se superintendentem, ale bylo to formální. Mám
pocit, že nás bere spíše jako konkurenci.
Viděli jsme perfektně organizovaná účelová zařízení
církví letničního typu, některé sbory se hlásí k baptistům, některá
společenství jsou úplně nezávislá. Kdo je kdo, se nedá definovat,
teologie je v plenkách, tedy jedině stylem "po ovoci je poznáte". To děláme od začátku a funguje to.
A další pracují pod vedením "Norských fondů", které mají v ruce personální a ekonomickou agendu.
V Zakarpatsku je to zásadní práce. Obrovské investice, odborné personální zabezpečení, mimořádné
nasazení, pořádek atd. S těmi spolupracujeme také, na požádání. Není to často, ale vědí o nás.
My vlastně pomáháme každému potřebnému, nekoukáme na církev. I když ECM má přednost. Pomoc
Zakarpatsku chceme organizovat, dokud to bude potřebné, a to všemi možnými spolehlivými cestami.
Situace je vážná, to jsme viděli na vlastní oči. Na hlavních silnicích autobusové zastávky obložené
pytli s pískem, hlídané vojáky v plné polní. Na cestě v horách (Huta) nás kontrolovala ozbrojená
hlídka. Nad hlavou nám tu létají vrtulníky, dnes ráno od 6. do 9. hodiny byl zase letecký most,
každých 5-10 minut letadlo z Užhorodu nebo do Užhorodu. A je strašné, když se na
bohoslužbě promítají selfíčka členů sboru z fronty, pozdravy, svědectví a prosby o modlitby.
Jirka a Zdena Bassanovi

▉ Pomáhají země, které sousedí s Ukrajinou
Od začátku války se scházejí zástupci zemí sousedících s Ukrajinou (čtyřikrát a nyní dvakrát měsíčně)
ke konzultaci – samozřejmě online, to už jsme si nacvičili v době covidové.
Informace ze všech setkání jsou k nalezení na https://www.umc-cse.org/en/downloads-links/documents-studies-and-lectures/refugees-from-ukraine.html
Je to v angličtině, nicméně automatické překlady do češtiny fungují docela dobře, kdybyste měli
zájem. Česko nesousedí s Ukrajinou, ale máme tak blízké vztahy a rozvinuli jsme tak úzkou
spolupráci, že jsme se stali součástí tohoto pomáhajícího společenství v rámci naší biskupské oblasti.
U našich bratří a sester v sousedních zemích je to podobné jako u nás. Všichni vděčně přijímáme
peníze, které přicházejí od metodistů ze západní Evropy a z USA, vedle těch, které posílají naši lidé.
Poskytujeme dočasné ubytování těm, kdo chtějí dál, do dalších zemí. Podporujeme ty, kdo se chtějí
usadit u nás; mnozí už získali zaměstnání a vlastní bydlení. Trpělivě provázíme ty, kdo se chtějí vrátit
domů, pokud mají kam, a čekají, až to bude možné; tohle je poněkud nervově náročné pro obě strany.
Mezitím: Na východě se bojuje a je to tam stále hrozné, i když my už jsme si na ty drastické zprávy
zvykli. Není úplně jisté, jestli se to ohrožení opět nerozšíří na hlavní město a další cíle v západnější
části Ukrajiny. Ti, kdo měli dostatek peněz, už dávno odjeli na západ, tedy do cizích zemí. Kdo byli
vyděšeni a chtěli zůstat „doma“, jsou provizorními hosty v západní části země. Ti nejchudší trpí
nejvíce. Tuším, že si to neumíme představit.
V současné době je na Ukrajině nedostatek kdečeho – dokonce prý i soli, říká ukrajinský zástupce.
Vzpomněli jste si na pohádku Sůl nad zlato? Mnohé, co jsme nepovažovali za možné v našem světě,
se děje.
Takže jen stručně: V Rumunsku se podařilo zachránit ukrajinský sirotčinec a postarat se o ty děti.
Teď pokračují v humanitárních zásilkách. V Polsku se snaží uvést do provozu „Dům naděje“, kde by
přijímali uprchlíky a posílali je dál do vnitrozemí, až by se vzpamatovali. V Maďarsku se starají
o uprchlíky v několika sborech a posílají potraviny na Ukrajinu prostřednictvím svých přátel.
Obecně, situace se poněkud ustálila, neděje se nic překvapivého, naše způsoby pomoci se dobře
osvědčily a teď je třeba vytrvat. To se projevuje u nás a také ve všech zúčastněných zemích.
Jana Křížová

▉ 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 2. června 2022: Čeští i zahraniční dárci dosud zaslali dohromady
2 229 451 Kč, vydáno bylo zatím 924 403 Kč.
35 % z této částky směřovalo na humanitární pomoc přímo na Ukrajinu,
65 % 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 výsledkem.
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

