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Arcidiecézní charita Olomouc vypraví další zásilku pomoci pro Ukrajinu 
Tisková zpráva Charity ČR z pátku 20. listopadu 2009

(OLOMOUC; ukrajina) Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) vypraví v pondělí (23. 11.) druhou zásilku humanitární pomoci na Ukrajinu, která se potýká s chřipkovou epidemií. Zásilka zdravotnických pomůcek a vitamínů je opět určena charitním zařízením, zejména dětem v dětských domovech. Chřipkovou epidemii na Ukrajině se sice podařilo stabilizovat, tamní lékaři ale očekávají druhou vlnu onemocnění.
Ukrajina se připravuje na druhou epidemickou vlnu chřipky. Prioritou jsou nyní protichřipková opatření. ACHO připravuje druhou zásilku pomoci, která vychází z požadavků ukrajinských partnerů. V pondělí 23. 11. v ranních hodinách k ukrajinským hranicím vyrazí automobil naložený oxygenátory, kyslíkovými kanylami pro děti, stojany na infuze, ochrannými rouškami, desinfekčními prostředky a vitamínovými preparáty. 
Materiál je určen pro zařízení, se kterými olomoucká Arcidiecézní charita Olomouc dlouhodobě spolupracuje v Ternopilské a Lvovské oblasti včetně dvou dětských domovů. Snahou je, aby se klienti, personál a zejména děti, udrželi co nejdéle zdraví a aby tak byli připraveni na další vlnu chřipky. Charita se přitom zaměří také na děti z ulice, pro které je zdravotní péče téměř nedostupná, a pomůže také několika lékařům, protože právě oni s nemocnými klienty v charitativních zařízeních přicházejí do styku a jsou nepostradatelní.
Aktuálně připravovaná zásilka má hodnotu přes 100 tisíc Kč. Je financována z veřejné sbírky, která probíhá na účet číslo: 43-920570217/0100, vedený u Komerční banky Olomouc.
Velvyslanectví Ukrajinské republiky náklad humanitární pomoci vybavilo průvodním dopisem, který by měl pomoci k rychlejšímu průjezdu hranic.
Po proclení nákladu ve městě Ternopil bude materiál rozvezen do charitních zařízení. „Léky tato zásilka neobsahuje, protože jejich proclení je na Ukrajině velmi složité. Proto jsme od tohoto druhu pomoci tentokrát upustili,“ říká Rostislav Strojvus z ACHO, který bude zabezpečovat transport pomoci. „První ukrajinskou misi“ vykonal  P. Strojvus již ve dnech 6. až 9. listopadu t. r., kdy dovezl léky a zdravotnický materiál partnerským Charitám ve městech Ternopil, Stryj a Kolomyja. 
Na kontě veřejné sbírky se od začátku listopadu sešlo celkem 114 550 Kč. Lidé nosí svoje finanční dary také do sídla ACHO, Křížkovského 6, Olomouc, kde jsou připravené sběrací listiny pro evidenci darů. Největší dar (74 000 Kč) pohází od řeckokatolické farnosti sv. Klimenta v Praze, kde se sbírka konala dvě předcházející neděle. 
„Chci upřímně poděkovat všem dárcům. Bez jejich solidarity s lidmi na Ukrajině by měla Charita prázdné ruce a nic by podniknout nemohla,“ říká P. Rostislav Strojvus, koordinátor humanitárních projektů na Ukrajině. „Nespasíme celou Ukrajinu, nevyřešíme ani problémy jejího zdravotnictví, ale můžeme účinně pomoci desítkám, možná stovkám konkrétních lidí, pro které je to důležité. A Právě to nám umožňují naši dárci.“ 
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