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Příznak pro zpracování:
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Zpracovat
Opatřeno příznakem

Od:

Podívám se na to v prohlížeči.

Milí přátelé Diakonie,
před několika dny jsem se vrátil z jordánského Zátarí. V tamním obrovském
uprchlickém táboře se podílíme na pomoci lidem, kteří utekli před válkou
z nedaleké Sýrie. Jsem rád, že jsem na vlastní oči mohl vidět, jak důležitou roli
tady Diakonie zastává. Chci se s Vámi o ten zážitek podělit. A poděkovat Vám
všem, kdo naši práci po celý rok podporujete – finančně, věcně, odbornou i
dobrovolnickou prací, dobrým slovem nebo modlitbou.

Pomáháme udržet naději do budoucna.
Přečtěte si, co děláme pro to, aby lidé utíkající před válkou přežili
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nekonečné dny v uprchlickém táboře a mohli se vrátit domů.

Co zanechá v dětech válka
Azad tu měl být s rodinou jen na pár

Obě děti si sem z války přinesly

týdnů. Nekonečná válka v Sýrii

strachy a trápení. Azad špatně

kousek odtud způsobila, že žije

snášel tmu a Raním se v noci často

v jordánském táboře Zátarí už

budila s pláčem. Díky programům

šestým rokem. S nejlepší

Diakonie dnes oba zvládají

kamarádkou Raním a dalšími tu

překonávat válečná traumata

chodí každý den do školy.

mnohem lépe.

Přečtu si víc
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Zlín na pěti
kilometrech
čtverečních
Zátarí je uprchlický tábor jen
několik kilometrů od syrské
hranice. Byl vybudován v
roce 2012 a prošlo jím téměř
půl milionu lidí. Aktuálně jich
tu žije 80 tisíc, což odpovídá
například populaci našeho
Zlína. Každý týden se tu
narodí 80 dětí.

Spíš než deky a
jídlo potřebují lidé
podporu a naději
Základní věci k přežití tu už
lidé mají. Dnes v
Zátarí pomáháme dětem i
rodinám smysluplně trávit
čas, vyrovnávat se s
válečnými traumaty, zvládat
každodenní život a
nepodlehnout skepsi z věčně
stejných dnů.
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"Doma" je za
kopcem, přesto
daleko
Většina lidí v táboře pochází
z jižní části Sýrie, z okolí
nedalekého města Dará.
Sem přišly celé
rodiny narychlo, často jen
s nejnutnějšími věcmi. Jejich
snem není Evropa, ale rodná
země, na jejíž kopce
dohlédnou i odtud, když se
vyjasní. Usilujeme o to,
aby neztratili naději, že se
jednou vrátí domů.

Děkujeme.
I díky Vám může Diakonie u nás i ve světě skládat střípky, které
dohromady tvoří obraz naděje.

Ať Vás #naděje provází i v roce, který se před námi otevírá.

PF 2018
V úctě,
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Pavel Hanych,
vedoucí komunikace Diakonie ČCE
hanych@diakonie.cz

Pomoc má mnoho tváří

Chcete změnit nastavení těchto mailů?
Můžete upravit své nastavení nebo se odhlásit z odběru tohoto zpravodaje
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