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Poděkování za vykonanou sbírku na pomoc uprchlíkům v Řecku
Vážené sestry, vážení bratři,
v prosinci 2019 se synodní rada rozhodla reagovat na alarmující zprávy o humanitární krizi
v uprchlických táborech na řeckých ostrovech: tamní zařízení jsou zaplněna více než
na trojnásobek kapacity a v přeplněných táborech dochází často k šikaně, sebepoškozování
a sebevraždám. Uprchlíci žijící mimo tábory jsou mimo systém lékařské péče a chybí jim
základní lidské potřeby – jídlo, ubytování. Proto jsme ještě koncem roku 2019 uvolnili
z fondu Sociální a charitativní pomoci 200 tisíc Kč na pomoc prostřednictvím organizace
Lékaři bez hranic, která provozuje na ostrově Lesbos zdravotnické zařízení a poskytuje
materiální pomoc, očkování i pomoc psychologickou.
Zároveň jsme vyhlásili mimořádnou sbírku. Jsme vděčni, že byla shromážděna částka
656.402 Kč, kterou jsme se rozhodli rozdělit na dvě části.
Polovina bude na základě doporučení naší pověřenkyně pro práci s migranty Aleny
Fendrychové poskytnuta organizaci Chios People´s Kitchen (CPK). CPK je místní
organizace na ostrově Chios, kde působí od prosince 2015. Připravuje jídlo pro uprchlíky
v táboře Vial i v blízkém městě. Naši podporu použijí k nákupu a distribuci potravin.
Druhou polovinu jsme na základě kontaktů s řeckou církví rozhodli poskytnout organizaci
Perichoresis, která je zřízena řeckou evangelickou církví a ve městě Katerini provozuje 124
apartmánů pro přibližně 600 uprchlíků a podporuje jejich integraci do místní společnosti.
Perichoresis dostává podporu také od Evropské unie, agentury OSN pro uprchlíky a
německé organizace Brot für die Welt. Náš příspěvek je určen k podpoře nového projektu
na ostrově Chios ve spolupráci s organizací Offene Arme. Jde o lékařskou a lékovou pomoc
těm uprchlíkům, kteří nedostávají podporu ze systému sociálního pojištění.
Jsme rádi, že naše sbírka pomůže lidem, kteří se při útěku před válkou či chudobou dostali
do humanitární pasti na hranicích Evropy. Děkujeme všem, kdo se ke sbírce připojili.
Vaše Synodní rada ČCE
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