2. 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!

▉ Návštěva US týmu
Minulý víkend dorazila do Prahy šestičlenná skupina složená z lidí, kteří pracují pro světové agentury
v rámci naší církve: United Methodist Communications (fotograf, kameraman a reportér) a General
Board of Global Ministries (přesněji to byl farář Üllas Tankler, regionální zástupce pro Evropu, a dva
lidé z UMCOR, tedy United Methodist Committee on Relief). UMCOR zasahuje po celém světě tam,
kde se děje nějaká hrůza: zemětřesení, vlny tsunami (u nás pomáhali po těch velkých záplavách na
Moravě a potom v Praze před zhruba dvaceti lety), ale také hladomory a vlny uprchlíků z oblastí
postižených válkou. Lidé z UMCOR mají zkušenosti a spolupracují s místními organizacemi. Pomáhají
rychle a odborně. Získali si uznání i mimo rámec metodistické církve. Lidé z naší církve (United
Methodist Church) v USA posílají mnoho peněz na pomoc Ukrajincům, a to těm, kdo v zemi zůstávají,
a také těm, kdo ji opustili. Novináři samozřejmě přijeli proto, aby podali zprávu o tom, co se v té věci
děje v Česku. Lidé z UMCOR se přijeli podívat, jak utrácíme peníze, které přicházejí jejich
prostřednictvím.
Připravili jsme jim bohatý program. Zadání znělo:
Chceme se setkat s uprchlíky a s těmi, kdo se o ně
starají, a to v Praze a okolí. Usoudila jsem, že pro lidi
z USA je to okolí celé Česko, takže: V pátek měli
zavítat do Horních Počernic, v sobotu na Poušť
a Veselku, v neděli dopoledne na bohoslužbu v Praze.
Všechno bylo domluvené a já velmi děkuji všem, kdo
byli připraveni ten tým uvítat.
Jenže hned první den to bylo jinak. Jejich ranní let byl
zrušen, takže do Prahy přiletěli až odpoledne a byli
tak zbědovaní, že se jen přesunuli do hotelu a Horní
Počernice vůbec nenavštívili. Na letišti si půjčili
mikrobus, ale přáli si, aby jej řídil někdo místní.
Nabídl se Eduard z našeho sboru Praha – Agapé a vozil je, kam bylo potřeba.

Sobotní výlet na jih se uskutečnil podle plánu. Já jsem
je doprovázela. Ukázalo se, že Eduard je velmi užitečný
nejen jako skvělý řidič, ale také jako tlumočník;
pochází totiž ze Zakarpatské Ukrajiny. Na Poušti i na
Veselce se díky němu dorozuměli lidé z USA
s místními obyvateli docela dobře, i když přes češtinu –
já jsem překládala do angličtiny. Üllas Tankler je
Estonec, takže se domluvil s ukrajinskými obyvateli
Pouště a Veselky rusky a svým kolegům překládal do
angličtiny. Naši lidé, kteří se jim tam věnují, už si
s nimi rozumějí a také pomohli s komunikací. To
množství jazyků nebylo překážkou. Když pominuly
počáteční rozpaky, smáli jsme se tomu.
Na Poušti nás očekával také ředitel Diakonie Karel
Nyerges a představil péči o uprchlíky v našich
zařízeních jako dlouhodobý a komplexní projekt.
Nicméně, všichni obyvatelé Pouště a Veselky se
vyjádřili, vlastně vyjádřily, protože jsou to matky
s dětmi, že se chtějí vrátit domů. I když nemají dům,
kam by se mohly vrátit, chtějí domů na Ukrajinu.
Jenže ještě ne, ještě to není bezpečné, uvidíme, kdy.
Utíkaly hlavně kvůli dětem a jejich manželé zůstali
doma; bojovat. Ti členové týmu z USA mají
zkušenosti s uprchlíky v různých částech světa.
K lidem z Ukrajiny se chovali s úctou a získali si
jejich důvěru, takže pak mohli natočit i několik
rozhovorů a vyfotografovat je. Kathie z UMCOR ke konci dne řekla: „Nám se tak často nestává, že
vidíme na vlastní oči, co se děje s podporou, kterou posíláme. Jsem vděčná, když se teď osobně setkávám
s lidmi, kterým pomáháme – pomáháte.“
K přátelskému ovzduší přispělo také společné jídlo, které připravili místní: pohoštění na Poušti a oběd
na Veselce. Podobně jako sobota, i neděle proběhla podle plánu. Rusky-ukrajinsky mluvící sbor Agapé
se zúčastnil společné bohoslužby v neděli dopoledne, i když se normálně schází odpoledne. Ta skupina
z USA totiž odpoledne odlétala do Maďarska a v pondělí navštívila Užhorod a pak pokračovala do
Rumunska.
Vysvětlila jsem jim, že členové sboru Agapé přijali do svých bytů mnoho uprchlíků z Ukrajiny, většinou
jsou to jejich příbuzní, ale pomáhají i dalším. Navíc využívají svých spojení s lidmi na Ukrajině a posílají
materiální pomoc důvěryhodnou cestou. My ve sboru Praha 2 je v tom podporujeme. Společná
bohoslužba nás všechny potěšila. V rámci bohoslužby krátce pozdravila sestra superintendentka.
Následovalo pohoštění, které připravily sestry ze sboru Agapé, a tudíž příležitost si popovídat.
Jsem ráda, že my v Česku jsme získali důvěru UMCOR, když viděli, jak používáme peníze, které nám
posílají. Nabízejí nám pro naše projekty další podporu finanční i osobní, pokud bude třeba.
Jsem ráda, že v rámci naší církve fungují struktury, které přispívají k propojení křesťanů, sborů, oblastí
tak, že můžeme spojit síly a pomáhat účinně.
Jana Křížová

▉ Tachov
Do sboru začala občas docházet paní Olena, která hledala
protestantský sbor, a mohli jsme jí díky tomu pomoci
v jejích současných problémech. A rozdávání šatstva,
o které po několik týdnů nebyl zájem, se zase začíná
rozbíhat, jak v Červeném kříži docházejí zásoby.
Na fotografii jsou Ukrajinky z Charkova, které si přišly
vybrat něco na léto.
Jana Daněčková

▉ Třeboň
Ve spolupráci s městem Třeboň se v květnu otevřela
v našich prostorách integrační skupina pro ukrajinské rodiny s dětmi do 6 let. Cílem je podpořit
komunitní život a nabídnout maminkám s malými dětmi možnost seznámení a vzájemné výpomoci
s hlídáním dětí, jelikož školky v Třeboni nemají volné kapacity. V prvních týdnech jsme se nesetkali
s příliš velkým zájmem ukrajinských rodin, ale nakonec začaly do herny přicházet kromě ukrajinských
i české maminky a skupina se může právem jmenovat „integrační“. Máme otevřeno každý pracovní
den a modlíme se, abychom uměli dobře odpovědět na skutečné potřeby rodin – ukrajinských, českých
i jakýchkoliv jiných – v našem městě.
Mária Kunstová

▉ Jablonné
V Jablonném se skupina 12 uprchlíků zabydlela. Jsou vděční za bezpečné místo bez obav z
vystěhování.
Na oslavu dětských narozenin jsme maminkám s dětmi dvakrát zaplatili návštěvu libereckého
aquaparku. Děti také využívají hojně městská sportoviště. Bratr Wágner pomáhá založit na zahradě
sborového domu mobilní zahrádku na pěstování zeleniny. Na oplátku můžeme ochutnat také nějaké
ukrajinské speciality.
Ostřelování Mykolajiva, bydliště ubytovaných, způsobuje plánované příchody dalších příbuzných, pro
které sháníme ubytování někde poblíž Jablonného.
Zdeněk Brož

▉ 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
2 227 124 Kč, vydáno bylo zatím 897 415 Kč.
46 % z této částky směřovalo na humanitární pomoc přímo na Ukrajinu,
54 % 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

