SPRÁVA ODBORU HUMANITÁRNEJ POMOCI CIRKVI BRATSKEJ
Finančný report k 25.3.2022
Na účet Pomoci pre Ukrajinu sme prijali dary v celkovej výške 77.000 €, z toho
59.000 € od sesterských cirkví a partnerských organizácií zo zahraničia.

Tranzitné zbory:
Cez CB Michalovce (miesto prvého kontaktu) prešlo 180 ľudí od 24.2.2022
CB Hermanovce mali doteraz ubytovaných 68 Ukrajincov.

Počet ubytovaných za posledný týždeň:
1. Krátkodobo 108 ľudí
2. Dlhodobo 50 ľudí

Materiálna pomoc poslaná na Ukrajinu:
Ľubo Lorinc: Tento týždeň boli naložené 4 palety potravinovej pomoci, ktoré boli
odoslané na hranicu. Vasiľ Porochnavec prevzal 3,2 tony pomoci.
Michalovce: Cez týždeň zháňali konkrétne veci, ktoré ľudia z Kostopilskeho zboru
potrebujú - topánky, oblečenie, lieky, konkrétne potraviny, ktoré je tam problém
zohnať.

Poskytnutie dlhodobého ubytovania:
Niektoré zbory (napríklad: Košice, Bratislava, Trnava, Nitra a pod.) prenajali byty
s cieľom poskytnúť dlhodobé ubytovanie Ukrajincom.
Stratégia
Mnohé zbory si vytvárajú stratégiu dlhodobej pomoci. Zabezpečujú pre ukrajinských
utečencov nielen strechu a jedlo, ale vybavujú aj formality potrebné na živobytie na
Slovensku (registrácie na polícii, úrade práce, mestskom úrade, registrácia u lekárov,
vybavenie bankových účtov a pod.). Podporujú ich duchovne a zapájajú ich do
komunitného života zboru. Berú ich na výlety alebo kultúrne udalosti. CZS NARNIA
pomáha ukrajinským deťom a učiteľkám v BA vytvoriť priestor na vzdelávanie.

Krátkodobo ubytovaní utečenci v Žiline.
OHP zamestnalo 3 ľudí na plný pracovný úväzok, korí sa budú venovať pomoci
utečencom.
Povzbudzujúci príbeh z Vranova:
Rodina so 4 deťmi a starými rodičmi prišla z blízkosti Kyjeva. Boli u nás umiestnení
v dvoch rodinách(4+2 os). Stará matka pôvodom Kórejčanka. Starý otec -Ukrajinec,
mal problém opustiť Ukrajinu, takže mali s ním problém. Chcel sa totiž vrátiť. Museli
ho u nás prehovárať. Ich cieľom bolo Nemecko. Vlastne ako malé spoločenstvo sme
sa podieľali na zabezpečení stravy, nocľahu, financií. Mali pred sebou dlhu cestu,
takže sme im zabezpečili lôžka na jediný priamy vlak. Staršie deti sa sami ochotne
zapájali s pomocou. Stále sa pýtali, s čim treba pomôcť a neustále boli vďačné.
Menšie sa tešili z našeho psíka. Už sú na mieste svojho cieľa a posielajú nám
aktuálne správy. Vyzerajú spokojne (aj starý otec sa uspokojil), začínajú sa učiť NJ.
Stali sme sa blizkými v Pánovi Ježišovi Kristovi.

Povzbudzujúci príbeh z Levíc:
Jedna z mamičiek, Cveta, veľmi túžila čím skôr si nájsť nejakú prácu. Preto sme v
našom zbore vyhlásili, aby sa nám nahlasovali ľudia, ktorí by vedeli týmto mamičkám
ponúknuť akúkoľvek brigádu alebo prácu. Hneď v ten deň mi zavolal jeden brat, že
by potreboval pomôcť pri práci. Keď som s ním v pondelok volal, povedal mi, že si
Cvetu berie do práce na ďalšie tri dni. Keď som Cvetu dnes stretol, žiarila nadšením.
Modlím sa, aby sme týmto ženám pomohli nájsť novú nádej pre ich životy.
Povzbudenie z Nitry:
Viacerým ľuďom sa podarilo nájsť dlhodobé ubytovanie a prácu. Jeden muž bude
pracovať ako šofér MHD. Teraz si robí zdravotné prehliadky. Ďalšia žena bola
zamestnaná ako upratovačka.

Modlitebné prosby:
1. Traja teenageri vo veku 14, 15, 17, ktorí prišli tento týždeň a hľadajú si školy.
Sú veľmi vystresovaní. Je to pre nich veľmi ťažká skúsenosť. Prosím, modlite
sa za ich integráciu do škôl, zboru, za prijatie od rovesníkov a nové
priateľstvá. A tiež za prácu pre ich mamky.
2. Za situácia na Ukrajine, aby zlo bolo zastavené.
3. Modlite sa, aby sme to zvládli - nie len teraz na začiatku, ale aby sme to
zvládli dlhodobo, lebo netušíme, čo všetko je pred nami. Ale viem s istotou, že
prídu situácie, na ktoré nie sme pripravení.
4. Cukrová v BA- rozmýšľame ako byť nápomocní
5. Prosíme hlavne o modlitby za vedenie Duchom Svätým, aby sme nerobili veci
z vlastnej sily a múdrosti, lebo sa jedna o vzácne ľudské životy. Nech nás Boh
vedie každý deň a pri každom človeku.

