Na Ukrajině žije více než 100 000 dětí bez domova. Bez pomoci páchají
sebevraždy anebo se zapojí do prostituce a kriminality.
Praha, 22. října 2020
Podle odhadů UNICEF žije na Ukrajině až 100 000 dětí bez domova. Bez účinné pomoci spáchá 10 –
15 % těchto dětí sebevraždu dříve, než dosáhnou věku 18 let. Dalších 60 -70 % ukrajinských sirotků
se zapojí do prostituce nebo kriminality. I proto se Diakonie ČCE, Středisko humanitární a
rozvojové spolupráce, rozhodla také letos věnovat výnos ze své předvánoční sbírky na pomoc
nevinným dětským obětem tíživé situace na Ukrajině.
Oficiální statistiky neexistují, čísla mohou být ještě větší. Jedná se často o takzvané sociální sirotky,
kteří mají jednoho nebo oba rodiče, ale ti nejsou schopní se o dítě postarat. Důvody jsou chudoba,
alkoholismu a chybějící podpora rodičů samoživitelů.
Systém státních sirotčinců není schopen tento problém účinně uchopit. Do řešení problému se tak
musí zapojit řada místních i mezinárodních nevládních organizací. Mezi nejdůležitější z nich patří
Otcův dům, se kterým Diakonie ČCE, Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, již pátým rokem
spolupracuje.
„Za klíčové v práci Otcova domu považuji to, že dává dětem perspektivu. Nejenže jim pomůže z
akutních problémů, hladu či nedostatku, ale pomůže jim na cestě k řádnému vzdělání a dostat se ze
svých fyzických či psychických traumat. Díky tomu získají šanci na plnohodnotný život,“ říká Josef
Neudeker, vedoucí projektů Diakonie na Ukrajině.
Řada z dětí žijících na ulici je sexuálně zneužívána, drogově závislá anebo HIV pozitivní. Jde o následek
tíživé sociální situace, ve které se mnoho rodin na Ukrajině nachází. Jde o jednu z nejchudších zemí
v Evropě i na světě, navíc postiženou alkoholismem, následkem minulé doby.
„Lidé na Ukrajině se řadí k těm nejchudším na světě. Naopak poměr lidí u nás, kteří padnou pod
hranici chudoby, patří k nejnižším v Evropě, to je výborná zpráva. I proto bychom neměli zapomínat
na ty, kteří toto štěstí nemají a bydlí prakticky v sousedství,“ dodává J. Neudeker.
Na podporu Otcova domu Diakonie věnuje svoji letošní předvánoční sbírku, do které se může
prostřednictvím stránek www.diakoniespolu.cz/usmev zapojit i veřejnost.
Sbírku doprovodí on-line vysílaná Ekumenická slavnost 25. listopadu v 17 hodin.
https://www.facebook.com/events/350848302808822.

O Diakonii ČCE: Pomoc má mnoho tváří
Diakonie ČCE je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR a jednička ve speciálním školství. Pomáhá dětem i dospělým,
seniorům i lidem v různých životních krizích. Každý člověk je pro nás důležitý. Středisko humanitární a rozvojové spolupráce koordinuje pomoc
při povodních v ČR, které se Diakonie věnuje od roku 1997. Jako jediné středisko Diakonie se věnuje také humanitární a rozvojové práci v
zahraničí.
Otcův dům
Otcův dům se stará o ohrožené děti bez domova z kyjevského regionu od roku 1996. Od té doby pomohl tisícům dětem a stal se leaderem
v poskytování sociální péče na Ukrajině. Pro děti zabezpečuje komplexní škálu služeb, které řeší jejich bezdomovectví. Poskytuje dočasné
ubytování a náhradní pěstounskou péči. Zabezpečuje zdravotní a psychologickou péči. Provozuje vzdělávací centrum a volnočasové aktivity.
Spolupracuje s původními biologickými rodinami dětí na nápravě jejich situace.
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