Postní sbírka Diakonie pomůže školce v Libanonu
PRAHA, 26. února 2020 – Přesně na popeleční středu odstartovala letošní Postní sbírka Diakonie.
Její výtěžek je určen na podporu školky při komunitním centru Tahaddi v Libanonu. Školka pomáhá
socializaci dětí z chudých libanonských rodin a dětí z rodin syrských uprchlíků a přeneseně tím
přispívá i k sociálnímu smíru v oblasti, protože se tu přirozeně potkávají rodiče dětí.
Komunitní centrum Tahaddi vzniklo chudinské čtvrti Hay El Gharbeh na předměstí Bejrútu. Pomáhá
lidem překonat jejich sociální a zdravotní obtíže. Zdravotní centrum zpřístupňuje zdravotní péči
lidem, kteří si nemohou dovolit za pomoc lékařů platit. Tým sociálních pracovníků pomáhá materiální
pomocí potřebným nebo jim umožňuje zvýšit jejich kvalifikaci a řadu z nich zaměstnává v krejčovské
dílně.
Centrum provozuje i školu pro děti, které nemají šanci chodit do státních škol. Třeba proto, že jejich
rodiče nemají občanství, nebo proto, že zameškaly roky docházky a přetížené státní školství s nimi
nedokáže pracovat. Od roku 2018 provozuje i školku, která děti připraví na vstup do školy.
Sbírka zaplatí platy zaměstnancům školky na jeden rok
Školka je pro děti mnohem lepší prostředí než ulice nebo nuzná nehygienická obydlí, kde jejich rodiny
většinou žijí. Děti si zde mohou v bezpečí hrát se svými vrstevníky. Seznámí se s prostředím třídy,
osvojí si základy hygieny a zdravého stravování. Naučí se barvy, zvířata, písmena a čísla. To vše jsou
všeobecné předpoklady, aby v pozdějším věku mohly chodit do běžné státní školy a získaly do života
tolik potřebné základní vzdělání. Myslí tu i na specifické potřeby dětí s postižením.
„Pokud se Postní sbírka vydaří tak jako v minulých letech, pokryjí prostředky z ní platy pracovníků
školky na jeden rok,“ vysvětlila Ivana Dingová, koordinátorka Postní sbírky a péče o dárce Diakonie
ČCE, Střediska humanitární a rozvojové spolupráce, a dodává: „To je pro organizaci typu Tahaddi
obrovská podpora.“
Zachráněné dětství
Jednou z rodin, které centrum pomáhá je i rodina
čtyřletého Wafica. Do Libanonu přišli za otcem
z válkou zmítající se Sýrie. Prodali všechno a odešli
hledat lepší život do Libanonu. Otec tu měl dobrou
práci, ale před čtyřmi lety o ni kvůli pracovnímu
úrazu přišel. Rodina nemohla zaplatit nájem a
majitel bytu ji vyhodil. Rodina si vše sbalila na záda
hledala útočiště v okolí. Wafic si batoh se svými
věcmi nikdy nesundal. Hrál si s ním, jedl s ním, spal
s ním, bál se o své věci, o svou rodinu a z toho všeho
přestal mluvit. Jeho maminka se proto obrátila s prosbou o pomoc na centrum.
Rodina dostala od centra hmotnou pomoc do začátku, každý měsíc dostávají potravinové poukázky a
tátovi pomáhají fyzioterapeuti ve zdravotním centru a doufá, že začne zase brzy pracovat. Wafic začal
chodit do školky a díky láskyplné péči učitelů a terapeutů ve školce se jeho stav pomalu zlepšuje.
Přestal se bát o rodinu i svůj skromný majetek. Více se směje, rád si hraje s dětmi. „Mám radost, že

začal znovu mluvit,“ raduje se jeho maminka. „Nechci, aby toto musely naše děti znovu zažívat.
Nikomu to nepřeji,“ dodala.
Situace v Libanonu je velmi složitá. Země o rozloze většího jihočeského kraje od počátku syrské války,
která trvá již devět let, přijala na 1,5 milion uprchlíků. Ekonomická situace v zemi je přitom špatná,
zemi trápí velká korupce a klientelismus.
Vloni na podzim lidé napříč všemu skupinami obyvatel začali masově protestovat proti vládě,
protesty přinesly její pád, ale žádné řešení. V zemi v současné době kolabuje bankovní systém, což
dopadá i na nevládní organizace, které bojují s omezeným přístupem k finančním zdrojům.
Centrum Tahaddi provozuje křesťanská organizace Merath. Projekty Diakonie Českobratrské církve
evangelické v Libanonu podporuje MZV ČR.

Třináct let pomoci potřebným v zahraničí
Postní sbírku Diakonie pořádá letos již potřinácté. Probíhá vždy 40 dní před Velikonoci. Každý rok její
výtěžek putuje na pomoc potřebným lidem v zahraničí. Od roku 2008 po dobu osmi let běžela sbírka
mezi lidmi z Diakonie a byla určená na podporu pracovních příležitostí žen v Etiopii. V roce 2012 se
k ní připojily také farní sbory ČCE. Do Etiopie putovalo za osm let dohromady přes 4 miliony Kč. V roce
2016 pomáhala Postní sbírka lidem v uprchlických táborech v Iráku. V roce 2017 putoval výtěžek do
Barmy. Dva poslední roky peníze ze sbírky slouží na Blízkém východě lidem, které postihl syrský
válečný konflikt. Celkově dárci na pomoc potřebným lidem v zahraničí poskytli přes 6,6 milionů Kč.

Diakonie pomáhá lidem v těžkých situacích, kdy už jim nebo jejich nejbližším docházejí síly. Poskytuje
služby seniorům, dětem i dospělým s postižením a lidem v různých životních krizích. Diakonie se věnuje
také humanitární a rozvojové práci v zahraničí. Ročně podpoří 40 tisíc lidí u nás i ve světě.
www.postnisbirka.cz
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