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SBÍRKA NA
POMOC
UKRAJINĚ
Milí bratři, milé sestry, milí přátelé.
Chtěli bychom poděkovat všem sborům a jednotlivcům, kteří pomáhají potřebným
materiálně, finančně i duchovně a to jak na Ukrajině, tak těm, kdo přišli do naší
země. Děkujeme těm, kdo byli ochotní jet na hranice s Ukrajinou a dovézt ty, kteří
se neměli jak dostat dál. Děkujeme za vás a za vaši konkrétní pomoc a svědectví
vašich životů.
Rádi bychom se s vámi sdíleli o tom, na kterých místech jsme mohli pomoci
společně a jaké další projekty a potřeby jsou před námi. Společná pomoc v rámci
Krizového fondu BJB je jen částí toho, jak baptistické sbory i jednotliví členové
pomáhají a jsme rádi, že jsme ji mohli díky připravenému systému využít
okamžitě.
K dnešnímu dni bylo vybráno celkem 1.107.160 Kč a sbírka dále pokračuje. Pokud
jste ochotní se do ní zapojit, budeme vděční, protože potřeb a žádostí bude stále
přibývat a to zejména v oblasti dlouhodobé pomoci. Proto o dalším uvolnění
finančních prostředků bude také jednat dubnový Sjezd delegátů Bratrské jednoty
baptistů.
Pomoc pro Ukrajinu jsme rozdělili do třech částí - jedná se přímou pomoc
ukrajinské baptistické jednotě, která skrze své sbory posílá potraviny a
hygienické potřeby do míst, kde jsou nejvíce potřebné. Dále pak skrze kontakty
našich sborů a jednotlivců jde o pomoc konkrétním sborům a místům, která se
stala centry pomoci potřebným. Třetí oblastí je pak pomoc a podpora těch, kdo
přišli do naší země a nalezli v našich sborech zázemí a pomoc na své cestě.
S díky za každého z vás
Výkonný výbor BJB

Bratrská jednota baptistů v České republice

POMOC SKRZE UKRAJINSKOU
BAPTISTICKOU JEDNOTU
Společně s dalšími baptistickými jednotami z celého světa
jsme mohli podpořit práci ukrajinské baptistické jednoty,
které skrze své sbory organizuje materiální a duchovní
pomoc všem potřebným. Jejich sbory se staly místy
odpočinku, nasycení a svědectví o Boží lásce k lidem.
Obdrželi jsme od nich poděkování, ze kterého vybíráme
tato slova adresovaná vám všem ..

PODPOŘENO
ČÁSTKOU

253.000 Kč

.. každý den pláčeme v modlitbách k Pánu, sledujeme nesnesitelné utrpení ukrajinského
lidu a počítáme nevinné zabité děti a dospělé. Je těžké i jen mluvit o rozsahu ničení
našich měst, domů a infrastruktury. Nyní čelíme zlu v jeho nejkrutější a nelidské
podobě. Neztrácíme naději a víru, a když jsme někdy na hranici svých duchovních a
fyzických sil, pokračujeme v práci a sloužíme sborům a našim lidem a děláme, co
můžeme.
Chceme vám a všem místním sborům vaší Jednoty poděkovat za neuvěřitelnou,
obětavou službu Ukrajincům, naplněnou opravdovou a aktivní láskou. Mnoho
Ukrajinců opustilo Ukrajinu kvůli válce a značná část z nich našla úkryt a ochranu ve
vašich modlitebnách a ve vašich domovech. Neexistují žádná slova, která by vyjádřila
naše pocity a naši vděčnost! Tím vším jste ukázali neuvěřitelný příklad bratrské lásky a
připravenosti sloužit.
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POMOC SKRZE MÍSTNÍ
SBORY NA UKRAJINĚ

Skrze kontakty a doporučení na místní sbory a jednotlivce jsme
PODPOŘENO
mohli podpořit práci přímo na Ukrajině. V některých případech
ČÁSTKOU
bylo možné zaslat peníze přímo na účet ukrajinských sborů,
v jiných se podařilo dovézt vybavení, potraviny nebo léky skrze
spolehlivé osoby až na místo. Potraviny se také nakupovaly
ve velkoskladech a předávaly v blízkosti hranic s Rumunskem,
Slovenskem nebo Maďarskem.
Přímo na Ukrajinu tak směrovala většina naší pomoci. Uvedené částky jsou pouze
příspěvkem z krizového fondu, další část přispěly sbory ze svých prostředků a rozsah
pomoci byl tak mnohem větší. Za názvem konkrétní projektu je vždy uveden sbor,
který službu podpořil nebo přímo realizoval.
Děkujeme všem, kdo byli ochotní a připraveni vyrazit na toto místo a společně jsme
tak mohli podpořit následující místa. Děkujeme vám!

654.435 Kč

Služba uprchlíkům ve městě Fastiv (Kladno - 10.000 Kč) | Nákup generátoru
pro sbor v městě Fastiv (Kladno - 37.000 Kč) | Podpora služby sboru ve
Zdolbunově a jeho okolí (Liberec - 20.000 Kč) | Nákup potravin a hygienických
potřeb a jejich odvoz na hranice Ukrajiny (Plzeň Agape - 24.000 Kč) | Dovoz
pomoci do centra pro uprchlíky na ukrajinských hranicích (Aš a Karlovy Vary 50.000 Kč) | Nákup lékařského vybavení (Karlovy Vary Istočnik - 40.000 Kč) |
Humanitární pomoc sborům v městě Charkov, Kyjev, Irpin, Černivtsi a Lvov
(Vinný kmen - 100.000 Kč) | Dovoz pomoci do města Černivtsi (Aš a Karlovy Vary 20.000 Kč) | Služba potřebným ve městě Makiv (Kladno - 15.000 Kč) | Pomoc
sboru ve městě Fastiv (Kladno - 23.000 Kč) | Pomoc církvi ve městech Černivtsi
a Ternopil (Vinný kmen - 100.000 Kč) | Pomoc sboru v Mariupole (Teplice 10.000 Kč) | Podpora práce sboru v okolí Kyjeva (XXI. století - 25.000 Kč) |
Materiální pomoc sborům v Černivtsi, Ternopil a Mukačevu (Vinný kmen 100.000 Kč) | Doprava a nákup potravin na Ukrajinu (Vinný kmen - 20.000 Kč) |
Nákup léků a doprava na Ukrajinu (Vinný kmen - 30.435 Kč) | Evakuace lidí
skrze sbor z okolí Kyjeva (XXI. století - 30.000 Kč)
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POMOC SKRZE SBORY
V ČESKÉ REPUBLICE
V některých městech se sbory staly přirozeným místem pomoci.
Uprchlíci z Ukrajiny přicházeli na doporučení, skrze své známé,
příbuzné nebo jen doufali, že jim místní křesťané mohou pomoci.
Děkujeme všem místům, kde jste se stali nástroji v Božích rukou
a připravili jste jídlo, nocleh, pomohli s ubytováním a zařízením
prvních dokumentů. Děkujeme sborům, které tuto službu zvládaly
bez společné pomoci a jsme připraveni do budoucna pomoci i na
dalších místech, kde to bude potřebné.

PODPOŘENO
ČÁSTKOU

174.487 Kč

Pomoc rodině neslyšících uprchlíků (Vysoké Mýto - 5.000 Kč) | Pomoc
uprchlíkům, kteří přišli do města (Karlovy Vary Istočnik - 20.000 Kč) | Ubytování
a péče o ukrajinské rodiny (Suchdol n. Odrou - 30.000 Kč) | Pomoc uprchlíkům v
našem městě (Žatec - 50.000 Kč) | Pobyt pro uprchlíky v Česku (Vinný kmen Brno
- 19.887 Kč) | Výdej jídel pro potřebné v prostorách sboru (XXI. století - 50.000
Kč, zatím v přípravě)
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PŘIPRAVUJEME

Sbírka na pomoc potřebným stále pokračuje. Pokud budete
chtít pomoci skrze nás, zašlete nám svoji finanční podporu
na níže uvedený učet. V případě zájmu nás kontaktujte
a rádi vám vystavíme daňové potvrzení o vašem daru. Veškeré
finance jsou využité pro pomoc potřebným a provozní náklady
jsou plně hrazené z jiných zdrojů.

POTRAVINOVÝ
GRANT

540.000 Kč

Aktuálně realizujeme ve spolupráci s organizací Send relief Potravinový grant ve
výši 540.00 Kč a to jak pro sbory a místa, kde starají o uprchlíky, tak pro nákup
dalších potravin pro Ukrajinu.
Nakupujeme a připravujeme ve spolupráci s ČBS a B21 ukrajinskou duchovní
literaturu (Nové zákony v ukrajinštině a Evangelium podle Jana UKR-CZ s
transliterací znaků) a probíhá účelová sbírka na nákup auta pro sbor v Mukačevu a
práci misijního pracovníka mezi ukrajinskými uprchlíky v Brně.
Na našich webových stránkách můžete také nabídnout kapacity pro ubytování
ukrajinských uprchlíků.

Bratrská jednota baptistů
WWW.BJB.CZ | INFO@BAPTIST.CZ
Číslo účtu 63112309/0800
IBAN CZ86 0800 0000 0000 6311 2309
VS krizového fondu je 911857, v případě sborové sbírky
využívejte prosím přidělené číslo sboru jako SS.
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