Ve Volyni 7. dubna 2016

Vážení příznivci projektu Adopce na blízko,

především vám chci poděkovat právě za vaši přízeň – bez vaší hmotné, finanční a morální
podpory bychom toho mnoho nesvedli.
Projekt Adopce na blízko založil Českobratrský evangelický sbor ve Volyni v lednu 2014 v
reakci na sociální situaci osob, které jsou v našem okolí. Do projektu vedle vlastní činnosti
koordinování darů a předávání konkrétní hmotné pomoci, vedle zprostředkovávání finanční pomoci
pro financování školních či školkových obědů nebo léčebných výloh, patří také Dobročinné bazary,
Krabice od bot, Trochu jiná Krabice od bot, Potravinová banka. Zkoušeli jsem výtvarné kroužky,
příměstské tábory či víkendovky, doučování, doprovázení apod. Zprostředkováváme pomoc a
poradu v sociální a právní oblasti, nabízíme rozhovor a pomocnou ruku k dílu.
Jedinečnost našeho projektu vnímáme ve skutečnosti, že „jen“ zprostředkováváme zejména
materiální a někdy i finanční pomoc od spoluobčanů, kteří vnímají naši činnost jako dobrou a
smysluplnou. Co vše je za námi, to se nejsnadněji dozvíte ze zpráv, které jsou ke stažení zde:
http://volyne.evangnet.cz/adopce.html.
Projekt Adopce na blízko je tak trochu mé další “dítě“ - zformovala jsem jej a zaktivizovala
nás všechny ke společnému dílu. O letních prázdninách se s celou rodinou stěhujeme zas o kus dál,
to se na evangelických farách stává, můj manžel bude farářem v Horních Dubenkách na Vysočině.
V tuto chvíli vám nedokážu napsat nic konkrétního o faráři či farářce, který/á od září 2016 bude ve
Volyni. Mějme naději, že sbor si svého faráře najde, a že dílo bude pokračovat, že evangelický sbor
ve Volyni bude ve své otevřenosti plout dál.
Z výše uvedených důvodů bude činnost projektu Adopce na blízko od 30. června dočasně
pozastavena s tím, že po letní odmlce všichni dostaneme zprávu, jak a s kým půjdete dál, v jakém
rozsahu a v jaké formě. Do června se pro vás nic nemění. Adopce je stále „na blízko“ potřebným.

Jsem vděčná, že jsem se mohla setkat či setkávat s každým jedním z vás. Máte můj velký
obdiv a díky – pomohli jste mi věřit, že dobří lidé stále žijí!
V chytrých knihách jsem vyčetla : „Ze sociálního vyloučení rostou ti, kteří budou ubližovat,
kteří budou nenávidět svět za ponížení, slabost, vlastní znevýhodnění, za to, že svět netrpí s nimi a
že je nechal trpět.„ Z toho také při projektu Adopce na blízko vycházím a to považuji při nabízené
pomoci za podstatné. V Bibli, v Matoušově evangeliu je: „Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst,
žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne.“ (Mt 25, 35)
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