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V Bratislave, 30.04.2022

Report o poskytnutej pomoci BJB v SR utečencom z Ukrajiny

Drahí bratia a sestry,

vojna u našich východných susedov trvá už celé 2
mesiace. Takisto pokračuje aj naša pomoc utekajúcim
pred touto vojnou. Aj keď tento report bude kratší ako tie
predošlé, opäť vám v ňom prinášame aktuálne informácie
o poskytnutej pomoci prostredníctvom BJB v SR ľuďom,
ktorí boli zasiahnutí vojenským konfliktom na Ukrajine.

Aj tento týždeň sme prispievali na stravu ukrajinským
utečencom. Počas uplynulého týždňa to bola podpora pre
77 dospelých a 64 detí. To je spolu 936 € denne. Číslo sa
mierne zmenšilo, pretože niektorí z ubytovaných
utečencov odcestovali ďalej na západ, ďalším sa podarilo
nájsť prácu a zabezpečiť si tak príjem. Boli dokonca aj
takí, ktorí sa rozhodli vrátiť domov na Ukrajinu. Okrem
toho sme finančne podporili aj ukrajinské rodiny, ktoré sú
ubytované v zariadení YWAM v Lučatíne.

Taktiež sa podarilo finančne podporiť aj jeden veľmi
zaujímavý projekt – kresťanskú škôlku pre deti z Ukrajiny
v Bratislave. Túto zastrešuje OZ Spoločenstvo kresťanov
Christiana. Stoja za ňou dve ženy Nataliia a Vierka.
Nataliia, ako mnohé iné ukrajinské ženy, utiekla na
Slovensko pred vojnou. Spolu so svojimi dvoma deťmi sa
ocitla v komunitnom centre v Bratislave, Dúbravke. Tu sa
zoznámila s Vierkou, ktorá už 9 rokov vedie
kresťanskú komunitnú škôlku v tej istej mestskej časti.
Keď sa ukázalo, že Nataliia učila v materskej škole, všetko
do seba zapadlo. Vierka už nejaký čas premýšľala o tom,
že materské školy v Bratislave sú plné a bolo by
dobré založiť škôlku pre deti z Ukrajiny. Momentálne majú
v škôlke 21 detí a postupne plánujú zamestnať aj 3 ukrajinské
učiteľky.



Okrem podpory ukrajinských utečencov tu na Slovensku
pripravujeme ďalšiu humanitárnu zásielku na Ukrajinu.
Túto budeme v najbližších dňoch transportovať
kamiónom na Ukrajinu. Práve v týchto dňoch sa napĺňa
sklad humanitárnej pomoci BJB v Nových Zámkoch,
kde sa postupne pripravujú palety so
základnými potravinami, hygienickými potrebami
a drogériou. Sme vďační za všetkých ochotných
dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú v organizácii a príprave
tejto zásielky. Prosíme, zahrňte do svojich modlitieb
a prosieb aj tento transport. Modlite sa, aby sa podarilo
zásielku včas pripraviť a doručiť do distribučného skladu
na Ukrajinu. Modlite sa tiež za dostatok ochotných
dobrovoľníkov a uzdravenie organizátorov, ktorých
v týchto dňoch trápi ochorenie.

Služba ľuďom – a platí to aj v tomto prípade pomoci
ukrajinským utečencom – je predovšetkým o vzťahoch.
Sme veľmi radi, že za tie týždne sa postupne budujú
a prehlbujú vzťahy medzi utečencami a bratmi a sestrami
v našich zboroch. Sme Bohu vďační za zapojenie sa
ukrajincov do zborových životov na mnohých miestach,
tešíme sa z toho, že viaceré zbory začali organizovať
bohoslužby alebo rôzne duchovné stretnutia
v ukrajinskom jazyku.

Na záver chceme vyjadriť našu vďačnosť. Ďakujeme za
vás a vašu podporu mnohými spôsobmi – modlitbami,
osobnou účasťou a pomocou a taktiež vašu finančnú
podporu.

Ak vám to Pán opäť položí na srdce, svoju finančnú
podporu môžete aj naďalej posielať na účet BJB
bankovým prevodom, prípadne cez Paypal (všetky tieto
spôsoby sú uvedené na ďalšej strane). Taktiež môžete poslať prostriedky na bankový účet
vášho zboru, cez ktorý sa realizuje lokálna pomoc utečencom z Ukrajiny.

Boh s vami!

Za koordinačný tím BJB,
Ľubo Pál



V prípade, že by ste radi podporili prácu BJB v pomoci Ukrajine, budeme veľmi vďační.

• Ak preferujete bankový prevod, tu sú údaje:

IBAN: SK52 0200 0000 0011 2149 8655
Variabilný symbol: 25

• Adresnejšie (možnosť voľby, ktorú oblasť pomoci Ukrajine chcete podporiť) môžete svoj
dar poslať cez Paypal naskenovaním QR kódu alebo kliknutím na logo:

Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike
Súľovská 2  | 821 05 Bratislava

kancelaria@baptist.sk  |  baptist.sk
IBAN SK52 0200 0000 0011 2149 8655

IČO 00468096 |  DIČ 2020683005

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=94TZBMJZT9KRL
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=94TZBMJZT9KRL

