11. března 2022

Milí bratři a sestry, vážení přátelé,
velmi Vám všem děkujeme za Vaši podporu naší snaze pomoci uprchlým před válkou na Ukrajině.
Vaše finance pomáhají potřebným zde, přímo v Česku, a částečně i na Ukrajině.
Děkujeme, že i díky Vaší podpoře je to možné! Níže prosím naleznete souhrn aktuálních informací
z farností a sborů, ze středisek křesťanské pomoci, z námi provozovaných zařízení pro uprchlíky a stav
sbírky — CZK transparentního účtu a USD účtu.

▉ Co se děje ve farnostech a sborech
Farnosti a sbory ECM pomáhají Ukrajině — týden 7. – 13. března 2022
Pražské sbory
Tým dobrovolníků z pražských sborů vedený br. Janem Harbáčkem spolupracuje s rusky mluvícím
sborem ECM Agapé-Praha. Bratři jezdí s dodávkou ve čtvrtek. Jezdí ve třech, aby se mohli vystřídat
v řízení. Jejich cesta směřuje po D1, přes Slovensko a Maďarsko stále po dálnicích až na MaďarskoUkrajinskou hranici, kde předávají zásilku potravin a hygienických prostředků. Tuto cestu volí zatím jako
nejrychlejší, protože dálnice vedou skoro až k hranicím. Zásilky směřují zatím skrz Ukrajinu až do daleké
oblasti Charkova.
Potraviny a drogerie se schází z vyhlášené sbírky (sklad v garáži v Ječné 19), část zásilky se nakupuje, část
je z potravinové banky. Pokud se potraviny a drogerie budou do budoucna jen kupovat, jedna zásilka bude
stát cca 20-25 tis. Kč. Nákupy těchto zásilek se příp. celé mohou hradit ze sbírkového transparentního
účtu (2602129572 / 2010). Proto ho, prosím, propagujte. Zkoušíme oslovit dodavatele, zda by nám
poskytli nějaké slevy v rámci jejich projektů na pomoc Ukrajině.
Mikulov
•

Od minulého týdne máme ve farnosti 6 Ukrajinců (2 starší ženy a 4 cca 16-22 dva mládence a dvě
dívky).

•

Z toho tři bydlí ve dvou rodinách (jsou to příbuzní) a tři bydlí v rodinném domě, který se minulý
měsíc uprázdnil jedné rodině z farnosti (úmrtím rodiče).
o
o

•

Chceme finančně podporovat životní náklady těch, kdo bydlí v uvolněném rodinném domě.
(V těchto dnech se vyčísluje a hledáme i zdroje mimo naši farnost.)
Mladí chodí na mládež (a dorost – máme spojené), všichni na bohoslužby. Jde o vyznávající
křesťany.

Další (rodinný) „konvoj“ je ve fázi vážného rozhodování. S velkou pravděpodobností ještě přijedou
další osoby.

•

o

K tomu zvažujeme nabídnout bydlení na valtické faře (kde ubytováváme), ale limitem je chybějící

o

Máme také nabídku bydlení na velké farmě v bytě po tatínkovi dalších členů farnosti.

topení. Zvažujeme nový kotel a zprovoznění topení i v těchto prostorách + zateplení střechy.

Další možnosti ubytování pro lidi mimo naše rodiny (farní prostory) jsou ve hře, ale jde spíše
o nouzové varianty, tak to je zatím ve fázi „krizová pomoc“ (bylo-li by potřeba).

Litoměřice
•

Jsme zapojeni mezi dobrovolníky v Litoměřicích, kde koordinujeme praktickou pomoc přicházejícím
(ubytování – zatím pokrylo město, charita, diakonie a jednotlivci, materiální věci sbíráme průběžně
pro potřeby ubytovaných a část se i posílá na Ukrajinu).

•

Nabídli jsme naše Mateřské centrum pro setkání maminek a hlídání dětí.

•

Až bude přituhovat s kapacitou ubytování, jsme připraveni si jednu rodinu vzít do naší improvizované
ubytovny ve sborovém domě.

•

V Jablonném je zaregistrována možnost ubytování na centrálním webu. Oslovili jsme město
– pomoc koordinuje přímo pan starosta, který nás osloví, až nastane potřeba ubytovat v našem
sborovém domě.

Protivín
•

Aktuálně jsme připraveni v Protivíně otevřít modlitebnu pro ukrajinské děti a maminky. Tyto budou
pod dohledem a vyučováním paní Bízkové, učitelky v důchodu. Zatím jde o 10 dětí a několik
maminek.

•

Tým pod vedením s. Miluše Šálkové se podílí na provozu Pouště, kde jsou v tuto chvíli ubytované
ženy (5) s dětmi (10).

Plzeň – Lochotín
•

Bratři a sestry z Plzně – Lochotína a Horšovského Týna se zapojili do finanční sbírky vyhlášené RO
ECM v neděli 27. 2.

•

V neděli 6. 3. proběhla na Bolevci další sbírka, tentokrát pro Michalovce (pomoc 7 mladým
Afričanům, kteří utekli před válkou z Ukrajiny a našli zázemí v michalovském sboru).

•

Pomáháme i individuálně (především finančními dary na účet zřízený ECM, Diakonií ČCE,
Člověkem v tísni a dalšími osvědčenými organizacemi).

Praha – Strašnice
•

Zaregistrovali jsme se na webu pro ubytování a už jsme měli jednu rodinu z Oděsy ubytovanou.

•

Jsme zapojeni do potravinové sbírky pražských sborů ECM.

•

2 rodiny ze sboru jsou připravené někoho ubytovat. Registrovali se na oficiálním webu.

Tachov
Spolu s místním spolkem shromažďujeme ve sboru materiální pomoc. Velká část se použije tady
v Tachově, protože už začínají chodit ukrajinské rodiny s žádostí o pomoc. Město zařizuje nouzové
ubytování, které je však potřeba ještě vybavit.
Praha – Horní Počernice
•

Podílíme se na celocírkevní sbírce vyhlášené RO.

•

Člen sboru ubytuje sedmičlennou ukrajinskou rodinu, která přijede v sobotu ráno ze Slovenska.

•

Uvažujeme o spolupráci s SKP v Horních Počernicích – příprava programu pro ukrajinské děti
ubytované v SKP.

▉ Co se děje ve střediscích křesťanské pomoci
Střediska křesťanské pomoci ECM pomáhají Ukrajině — týden 7. – 13. března 2022
Středisko křesťanské pomoci Jihlava
•

Ředitel David Chlupáček se za SKP Jihlava účastní pracovních skupin, porad na úrovni města Jihlava.

•

SKP Jihlava bude poskytovat služby v budově s kapacitou pro 30 uprchlíků v ul. Brněnská.

•

Ve spolupráci s potravinovou bankou organizujeme sběrné místo a distribuční místo pro
potravinovou a materiální pomoc. Děláme to v prázdné budově v ul. Čajkovského 9.

•

Neformálně spolupracujeme s jihlavským sborem Pravoslavné církve, kde je první nárazníkové
ubytování pro uprchlíky. Zatím jsme jim zprostředkovali bydlení pro tři rodiny, z toho jedno v bytě
na naší faře. Zde je ubytovaná matka s třemi dětmi.

•

V příštích dnech by se měl uvolnit jeden byt "prostupného následného bydlení" mimo azylový dům,
uvažujeme o jeho využití také pro ukrajinské uprchlíky - optimálně pro matku s dítětem.

Středisko křesťanské pomoci Žďár nad Sázavou
SKP Ječmínek, ve spolupráci s městem a Diakonií ECM, převzalo koordinaci a připravuje se na
ubytovávání v rekreačním domě Dekonty ve Vojnově Městci.
Středisko křesťanské pomoci Praha – Horní Počernice
Před více jak týdnem jsme ubytovali jednu rodinu ze Lvova (dvě matky sestry a 4 chlapce spolu
s babičkou), kteří se nakonec po pár dnech přesunuli do bytu ve Strašnicích.
V současné době máme v azylovém domě z Ukrajiny celkově 6 dětí a 7 dospělých. Jeden pár ze Zaporoží u
Charkova, pán nemůže bojovat, nemá nohu. Přijeli společně se svou dcerou. Další větší rodina s pěti
dětmi, pak samotné ženy. Ti všichni pochází z Kyjeva a jsou rusky mluvící stejně jako pár ze Záporoží.
Spolupracujeme s místní radnicí, která zajistila pravidelné teplé jídlo z místní školní jídelny.

▉ 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 zajišťuje ředitel Diakonie ECM Karel
Nyerges (diakonie@umc.cz).
Finální zamýšlená celková kapacita všech třech objektů činí cca 100 míst. Všechny tyto objekty vyžadují
personální obsazení a spolupráci s místní samosprávou, je zde vždy dostupný lékař, tlumočník, případně
krizový intervent. Příprava objektů je možná jen díky obětavé práci členů místní církve a odborníků, kteří
jsou ochotni pro tuto záležitost obětovat svůj volný čas. Velkou pomocí je také spolupráce s potravinovou
bankou v Českých Budějovicích.

Situace a obsazenost se na všech místech mění každý den.
Někteří potřební zůstávají delší čas, jiní pokračují dále.
Dohromady zatím využilo této pomoci již 32 osob — z toho 16 dětí.
Nejmladšímu z nich je osm měsíců.

▉ Aktuální stav sbírky
Transparentní účet u Fio banky (CZK)
K zajištění výše zmíněné pomoci slouží i finanční prostředky, které shromažďujeme na transparentním
účtu „Pomáháme Ukrajině“ — 2602129572/2010.
Nahlédnutí na účet naleznete zde: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2602129572
Způsob nakládání s finančními prostředky: Priority využití stanovuje ředitel Diakonie ECM spolu s předsedkyní
Rady oblasti ECM a vedoucím kanceláře Rady oblasti ECM. Finanční prostředky budou jednak převáděny
na farnosti a střediska křesťanské pomoci ECM, které se budou přímo starat o provoz těchto objektů, a jednak
vydávány na přímé nákupy potřebného materiálu přes ústředí ECM. Pokud ostatní farnosti, sbory a SKP
potřebují vypomoci s jejich péčí o uprchlíky, mohou Diakonii ECM též požádat o podporu ze sbírky,
a to na mailu blanka.simkova@umc.cz. S finančními prostředky bude nakládáno tak, aby byla zajištěna
co nejefektivnější pomoc všem potřebným. Čerpány budou průběžně — očekáváme, že krizová situace a pomoc
potřebným bude zapotřebí po delší časové období.

Stav ke dni 11. března 2022: Ode dne otevření 24. 2. 2022 na účet

dorazilo celkově 310 527 Kč, vydáno bylo dosud 50 000 Kč (opakovaná
potravinová pomoc přímo na Ukrajinu ve spolupráci s rusky mluvícím sborem

Praha 2 - Agapé, potřebné dovybavení Veselky), aktuální zůstatek činí 260 527 Kč.
Všem dárcům velice děkujeme!

Dary ze zahraničí
Naše velké poděkování míří i zahraničním dárcům!

Přes biskupskou kancelář naší Centrální konference míří aktuálně na náš USD účet
pomoc zahraničních metodistických sborů i jednotlivců ve výši 5 440 dolarů,
tedy v přepočtu cca 159 000 Kč.

Pro případné dary ze zahraničí na naši pomoc ukrajinským uprchlíkům jsou tři cesty:


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.

Spravedliví mu na to řeknou: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst,

žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého,
a oblékli jsem tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?'

Král jim odpoví: 'Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých

nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.' (Matouš 25,37-40)

