Českobratrská církev evangelická
Synodní rada, poštovní přihrádka 466, 111 21 Praha 1, Jungmannova 9
tel.: 224 999 211, fax: 224 999 219, e-mail: e-cirkev@e-cirkev.cz; www.e-cirkev.cz

Všem sborům a kazatelským stanicím
Českobratrské církve evangelické
Praha, 4. února 2013
Č.j.: ÚCK/142/2013

Dobrovolná postní sbírka na pomoc sirotkům v Etiopii
Milé sestry, milí bratři,
v Etiopii žije přes 1 milion lidí nakažených virem HIV/AIDS, což je každý 80. obyvatel této země
Afrického rohu. V důsledku epidemie vymírá především střední a aktivní vrstva společnosti a
zanechává za sebou děti a staré lidi, kteří zůstávají bez možnosti obživy a podpory.
Synodní rada proto z podnětu Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE (SHRP
DČCE) rozhodla vyhlásit dobrovolnou sbírku, která by alespoň částečně pomohla zmírnit útrapy
těchto těžce zkoušených lidí.
Na podporu sirotků v Etiopii a žen, které o ně pečují, sbírá Diakonie ČCE prostředky
mezi svými zaměstnanci pravidelně v době velikonoční již 5 let. Od minulého roku se
tato sbírka rozšířila také do sborů ČCE a mezi širokou veřejnost a probíhá již během doby postní.
Sbírka je organizována Střediskem humanitární a rozvojové pomoci.
Letošní postní sbírka bude probíhat od 13. února do 29. března 2013.
Projekt podporuje etiopské ženy – samoživitelky, které pečují o sirotky, oběti
epidemie AIDS, aby zajistily sobě a dětem dlouhodobou možnost obživy. Většinou se
jedná o chov ovcí a koz, provozování pekárny na chleba, kavárny, prodej ovoce, zeleniny a
drobného zboží na trhu. Počáteční podpora v hodnotě 5 000 Kč umožní ženám začít drobně
hospodařit a stát se samostatnými a nezávislými. Do projektu je dlouhodobě a udržitelně
zapojena celá komunita, neboť se podpořené ženy znovu začlení do společnosti a nastartuje se
místní ekonomika.
Z výtěžku sbírek bylo již podpořeno 130 rodin na hranici přežití. Projekt realizuje diakonie
největší etiopské evangelické církve (organizace s názvem EECMY-DASSC). První hodnocení
ukazují, že více než 70% žen se daří živnost dlouhodobě a úspěšně vést a život jejich rodin se
radikálně změnil. Rodiny uvádějí, že díky projektu mohou jíst 3x denně pestrou stravu a děti
chodí znovu do školy. Navíc ženy spoří na další rozvoj svých aktivit a domácností (např. na
zavedení vody či elektřiny do domova) a jsou členy svépomocných skupin, ve kterých ženy sdílí
své problémy a radosti, a zároveň také společně spoří. Úspory jsou pak poskytnuty těm z nich,
které si potřebují vzít další půjčku, ale nemají možnost ji získat jinde.

Na čekací listině programu je momentálně více než 1000 dalších žen, které by chtěly začít
s drobným podnikáním. Tento rok bychom rádi vyhověli minimálně další stovce z nich, a dali jim
tak možnost postavit se na své nohy.
Chtěli bychom Vás tímto požádat, abyste zvážili, zda je v možnostech Vašich sborů věnovat
sbírce pozornost a připojit se k ní s vědomím toho, že i nepatrný příspěvek může pomoci.
Své příspěvky můžete zasílat na účet veřejné Postní sbírky na pomoc sirotkům v Etiopii,
číslo účtu 9371 9371 / 0300. Z veškerých vybraných prostředků bude 95% použito na
přímou podporu etiopských sirotků.
Na tentýž účel můžete přispět také zakoupením drobného „Dárku, který zahřeje“ na webových
stránkách www.mnoho-tvari-pomoci.cz.

Materiály ke sbírce
K tomuto dopisu přikládáme plakát velikosti A4 v černobílém i barevném provedení, který
můžete vytisknout a umístit na sborovou nástěnku, a text, který lze zařadit do pravidelných
ohlášek.
K dispozici jsou také plakáty A4 v tištěné verzi a letáčky. Obojí si můžete vyzvednout v kanceláři
SHRP nebo Vám je na požádání zašleme. V případě zájmu kontaktuje Jarmilu Neumannovou
(neumannova.hrp@diakonie.cz, mobil: 730 182 571). Pokud nás kontaktujete nejpozději
do 5. února, bude v našich možnostech doručit Vám tištěné materiály před zahájením sbírky.
Budeme rádi, když umístíte bannery postní sbírky na Vaše webové stránky (ke stažení na
www.hrp.diakonie.cz).
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