
Vážení přátelé, 

 

děkujeme za Vaši podporu Klubu přátel a sbírek SOS Ukrajina a Nepál. Umožňuje nám a především 

našim kolegům v terénu pomáhat ještě více lidem, kteří se nacházejí v obtížných situacích, než 

doposud. 

Práce v Nepálu mě hluboce uspokojuje a inspiruje 

 

 

Málo se to ví, ale většina z našich pracovníků na misích v zahraničí jsou místní lidé. 

Jedním z lidí, kteří se obětavě věnují pomoci svým spoluobčanům, je naše nepálská 

kolegyně Jeniša. 

„Působíme v odlehlých končinách Nepálu, kde řešíme aktuální případy násilí a jejich 

prevenci. Snažíme se o vytvoření bezpečnějšího prostředí především pro ženy, dívky a 

děti.“ Pořád se tu stává například to, že je děvče znásilněno vlastním příbuzným nebo 

žena obviněna z čarodějnictví. 

„Společně se tzv. komisemi pro bezpečnost se jednou měsíčně setkáváme v 

každé  oblasti, abychom prodiskutovali problémy a případy genderově podmíněného 

násilí a pomohli s jejich řešením. Pořádáme také osvětové workshopy a školení,“ 

popisuje Jeniša. „Zapůsobili jsme jako katalyzátor změn a podpořili ty, kteří se 

násilí chtěli postavit. To mě osobně hluboce uspokojuje a také inspiruje.“ 

 



Díky našim dárcům jsme pomohli po zemětřesení v Nepálu více než 100 000 lidí. 

Přečtěte si více na www.clovekvtisni.cz/nepal. 

 

Musím být na Ukrajině a nikde jinde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I přestože konflikt na Ukrajině poněkud zapadl do stínu dalších světových událostí, boje neutichají a 

my zde díky dárcům, jako jste Vy, nepřestáváme pomáhat. Náš kolega Sergej doslova nasazuje svůj 

život, aby mohl pomoct lidem zasaženým zdejším konfliktem. 

„Někdy je moje práce na Ukrajině náročná. Vždycky bolí, když vidíte nevinné lidi trpět. Loni jsme 

evakuovali obyvatele města Avdijivka, zrovna když bylo těžce bombardováno. Pamatuju se, jak bomby 

dopadaly těsně za mými zády. Bál jsem se o život a ještě víc jsem se bál o životy těch, za které jsme 

byli zodpovědní. Věděl jsem ale, že musím být tam a nikde jinde. To je přesně ten důvod, proč 

pracuju pro Člověka v tísni – abych mohl být tady na Ukrajině a dělat to, co dělám – pomáhat.“ 

Na Ukrajině Sergej a naši další kolegové poskytují humanitární pomoc. Snaží se také pomoci s 

obnovou živobytí lidem, kterým válka vzala práci i domov. Přečtěte si více o naší pomoci na Ukrajině 

na www.clovekvtisni.cz/ukrajina. 

Děkujeme Vám za Vaši podporu!   

Blanka Paušímová 

Člověk v tísni, o.p.s. 

http://www.clovekvtisni.cz/nepal
http://www.clovekvtisni.cz/ukrajina

