V Praze v pátek 7. srpna 2020

Milí přátelé Diakonie ve sborech ČCE,
ničivá exploze v libanonském Bejrútu připravila podle posledních zpráv o život 154 lidí a více než
300 tisíc přišlo o střechu nad hlavou. Jsme velmi rádi, že díky Postní sbírce ČCE můžeme
nyní reagovat rychle a na bezprostřední pomoc uvolnit 800 tisíc korun. Rádi bychom Vám
proto touto cestou ze srdce poděkovali za Vaši štědrost, kterou jste v rámci Postní sbírky
projevili.
Prostředky sbírky plánujeme využít na opravy materiálních škod, nákup potravin a školních
potřeb pro ty nejvíce potřebné děti v Bejrútu. Nezapomeneme tak ani na děti z chudých syrských
a libanonských rodin, pro které teď bude situace zase o trochu komplikovanější.
„Pro mnoho rodin žijících v Libanonu je tohle poslední kapka. Kvůli ekonomické krizi přišli o práci
a životní úspory. Potácejí se na hranici chudoby, protože prudce vzrostla cena potravin. Nyní je
výbuch připravil o střechu nad hlavou, jejich blízcí jsou zranění nebo mrtví. Lidé ztrácí naději,“
říká o současné situaci ve městě doktorka Alia Abboud, ředitelka rozvoje naší partnerské
organizace LSESD, a dodává: „Velmi teď potřebujeme a vítáme všechny projevy solidarity, které
nám pomáhají jít dál.“
Naše partnerská organizace nyní na místě koordinuje okamžitou pomoc: teplá jídla, která
prostřednictvím místních křesťanských farností distribuují tisícům lidí v postižených oblastech,
potravinové balíčky pro rodiny s dětmi, kterým bude poskytnuto ubytování a základní prostředky
(hygienické potřeby, přikrývky, matrace atd.).
Zůstává však otázka, co bude dál. Libanon dováží až 85 procent potravin, největší část přes
nyní zničený bejrútský přístav. Beztak velmi vysoké ceny (vlivem dlouhodobé inflace a
devalvace místní měny) dále porostou a základní jídlo se stane pro většinu obyvatel ještě méně
dostupné. O to více bude naše pomoc nyní potřeba. Proto jsme se po delší úvaze rozhodli pro
širokou veřejnost otevřít veřejnou sbírku, díky které hodláme ty nejchudší v Libanonu i nadále
podporovat.
Srdečně děkujeme ale především za Vaše modlitby, které jsou nyní pro lidi v Bejrútu tolik
potřebné!
S úctou,

Kristina Ambrožová
ředitelka
Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
Diakonie ČCE

Veřejnou sbírku Diakonie na pomoc lidem v Bejrútu nyní můžete finančně podpořit na:
292949292/0300 VS 3247
Přispět lze také prostřednictvím zaslání dárcovské SMS zprávy na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS DIAKONIEPOMOC 30
DMS DIAKONIEPOMOC 60
DMS DIAKONIEPOMOC 90
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz.
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