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Niezawinione ofiary wojny - dramatyczna sytuacja w Charkowie
W 2015 roku Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich zaapelowało do Darczyńców z prośbą o pomoc
uchodźcom, którzy uciekli przed frontem i działaniami zbrojnymi na Ukrainie. Skala zjawiska była tak
ogromna, że organizacje międzynarodowe miały problem z dokładnym policzeniem potrzebujących.
Wedle Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców do września 2014 roku
swoje domy opuściło ponad pół miliona ludzi, zaś do października 2014 roku ich liczba wzrosła do
ponad 820 000 cywilów. Pół roku później ONZ oszacował liczbę uchodźców na milion.
Do parafii mariańskiej w Charkowie na
Ukrainie zwracały się liczne grupy Polaków,
katolików i innych uchodźców, którzy
znaleźli się w krytycznej sytuacji finansowej.
Brakowało im po prostu wszystkiego:
jedzenia, leków, środków higienicznych,
mleka i pieluszek dla dzieci. Wiele osób
Charków na mapie Ukrainy
– tu przybyli uchodźcy z terenów Doniecka i Ługańska,
w których toczyły się walki zbrojne.

uciekło ze swoich domów przed frontem nie
zabierając praktycznie niczego. Niektórzy
mieli tylko minutę na ewakuację.

Nie wszyscy „zmieścili się” w obozach dla uchodźców.
Część uciekinierów schroniła się w prywatnych
domach i gospodarstwach. Niektórych z nich wojna
zmusiła do żebrania z powodu nędzy i głodu. Pomoc
humanitarna nie docierała wszędzie.
O sytuacji uchodźców Ksiądz Leonid Tkaczuk –
proboszcz parafii w Charkowie opowiadał w słowach:
„Wśród uchodźców jest wielu rencistów, inwalidów
oraz matek z małymi dziećmi, które nie są w stanie
pracować. Wiele rodzin mieszka w opuszczonych
domach, gdzie nie ma ogrzewania, wody oraz
elementarnych warunków do życia. Nie mają odzieży,
butów, naczyń do przygotowania jedzenia.”
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33% uchodźców to dzieci i niemowlęta.
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Wsparcie Darczyńców z Polski
Dzięki szybkiej reakcji Darczyńców z Polski Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich zebrało 32 848 zł.
z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom. Środki zostały przekazane na ręce Księdza Leonida Tkaczuka,
proboszcza parafii pw. św. Rodziny w Charkowie. Kwota ta w całości została przeznaczona na pomoc
uchodźcom z terenów objętych walką zbrojną, którzy znaleźli schronienie w Charkowie. Dzięki
ofiarności Darczyńców Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich parafia w Charkowie udzieliła
pomocy 385 rodzinom.
Podsumowanie projektu
Kwota przekazana na pomoc uchodźcom

32 848 zł.

Liczba rodzin, która otrzymała pomoc od parafii w Charkowie

385

Liczba dorosłych, którzy zostali objęci pomocą

691

Liczba dzieci, które zostały objęte pomocą

365

Organizacja i dystrybucja pomocy w parafii
Parafia pod wezwaniem św. Rodziny w Charkowie przez wiele miesięcy regularnie wydawała
potrzebującym paczki, zawierające elementarne artykuły spożywcze i higieniczne. W posługę
zaangażowały się dwie siostry zakonne ze Zgromadzenia Służebnic Jezusa w Eucharystii, które
przygotowywały paczki oraz wydawały produkty ubogim. W zakupach oraz transporcie pomagał parafii
świecki wolontariusz z Charkowa.

Dzięki zaangażowaniu sióstr zakonnych i wolontariusza kwota, która została zebrana na pomoc uchodźcom
mogła zostać w całości przeznaczona na zakup jedzenia i innych niezbędnych artykułów dla potrzebujących.
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Każdego dnia parafia prowadziła rejestr potrzebujących. Zawartość paczki dostosowywana była do
liczby członków rodziny oraz jej indywidualnych potrzeb, takich jak: pieluszki, czy mleko dla małych
dzieci. Większość osób kontaktujących się z parafią znajdowało się w krytycznej sytuacji finansowej.
Najtrudniejsze warunki dało się zaobserwować u rodzin wielodzietnych. Dwa razy w tygodniu parafia
wydawała paczki potrzebującym.

W typowej paczce znajdowały się elementarne produkty spożywcze, możliwe do przechowywania bez
lodówki, takie jak: zapas kaszy gryczanej, ryżu, mąki, grochu, cukru, oleju, kaszy mannej i płatków
owsianych. Ponadto rodziny otrzymywały środki higieniczne w postaci zapasu proszku do prania,
szamponu i mydła. Dla posiadających małe dzieci dodatkowo wydawane były pieluszki i mleko.

Wszyscy potrzebujący otrzymali również od parafii medaliki Niepokalanego Poczęcia NMP dla całej
swojej rodziny. W sytuacji trudnej, bolesnej i stresującej, stanowiącej codzienność życia uchodźców,
wiara dodaje ludziom sił i nadziei. Dzięki niej mniej się boją i liczą na to, że z Bożą pomocą uda im się
przezwyciężyć wszystkie trudy i l krzywdy wywołane przez wojnę.
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Parafia pod wezwaniem św. Rodziny w Charkowie prowadzi papierowy i elektroniczny rejestr
wszystkich beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie. Dzięki temu zebrała informacje o uchodźcach, ich
rodzinach, obecnej sytuacji finansowej oraz miejsca, z którego przybyli do Charkowa.
Liczba rodzin

Miejsce, z którego dane rodziny uciekły przed frontem i działaniami wojennymi

34

Miasto Donieck

23

Gorłówka, obwód doniecki

11

Debalcewo, obwód doniecki

72

Mniejsze miasteczka i wsie obwodu donieckiego

49

Miasto Ługańsk

94

Mniejsze miasteczka i wsie obwodu ługańskiego

14

Perwomajsk, obwód mikołajowski

88

Inne tereny Ukrainy do których dotarła linia frontu

Potrzebujący przyjmują pomoc z ogromną wdzięcznością i radością. Cieszą się z zapasów żywności.
Dzięki nim, przez dłuższy czas, zapewnią rodzinie ciepłe posiłki. Nie mają możliwości aby osobiście
podziękować Darczyńcom z Polski, dlatego często proszą księdza i siostry zakonne o przekazanie
ofiarodawcom ciepłych słów i życzeń Bożego błogosławieństwa. W imieniu obdarowanych z całego
serca dziękujemy Darczyńcom za wsparcie i okazane serce.

Wciąż otrzymujemy prośby o pomoc dla uchodźców, zwłaszcza dla matek z małymi dziećmi
i osób starszych. Ofiary można wpłacić na konto:
STOWARZYSZENIE POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH
NUMER KONTA: 53 1240 1109 1111 0000 0515 2270

TYTUŁEM: UCHODŹCY

Prosimy o okazanie potrzebującym chrześcijańskiego miłosierdzia.
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