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KARMEL
POMOC KŘESŤANSKÝM UPRCHLÍKŮM Z IRÁKU
Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé,

Novinky z Karmelu

připravili jsme pro Vás poslední letošní vydání Zpravodaje
integračního programu Karmel. Dostáváte tak od nás další
souhrn informací o vývoji a aktuálním stavu služby pro
křesťanské rodiny z Iráku, která se pomalu blíží do finále
svého ročního plánu. Přinášíme Vám opět také stručné
informace o našich modlitebních i praktických potřebách.
Za veškerou podporu, kterou nám poskytujete svými
modlitbami, povzbuzením, praktickou pomocí při našich
aktivitách i věcnými a finančními dary, Vám velmi
děkujeme. Přejeme Vám požehnané vánoční svátky
a do roku 2017 hojnost Boží přízně a milosti na každý den.
Těšíme se na spolupráci s Vámi v novém roce!

• Duchovní růst a obnova pro Iráčany
i pracovníky.
• Iráčané slaví poprvé v ČR Vánoce.
Prosíme o modlitby za požehnaný
čas.
• Probíhá začleňování dospělých
do pracovního procesu. Pan Marwan
má možnost nastoupit v únoru
do Třineckých železáren. Pan Naiel
a Wisam s manželkami zase
od nového roku nastoupí
na dotované pracovní místo pod
Slezskou diakonií v Třinci, kde
budou pracovat jako údržbáři při
distribuci potravinové pomoci
a jako pomocná pracovní síla
na střediscích Slezské diakonie.
Ženy v Iráku běžně nepracují
a věnují se naplno rodině
a domácnosti, tato situace je proto
pro ně zcela nová!
Prosíme o modlitby za hladký
průběh!
• Úspěšná studia dětí na církevní ZŠ
v Třinci a Karama v přípravném
kurz češtiny na Palackého
univerzitě v Olomouci.
• Zdravotní stav Iráčanů, který byl
zanedbaný kvůli komplikované
situaci v Iráku, a i přes intenzivní
péči v ČR se zlepšuje pomalým
tempem.
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Náměty k modlitbám

22. září se šestičlenná rodiny pana Safy s finanční pomocí
příbuzných a přátel vrátila na vlastní náklady zpět do Iráku, což
ostatní nesli se zármutkem. Pro tři rodiny, které i nadále zůstávají
v Českém Těšíně, ovšem pokračuje intenzivní výuka českého
jazyka a díky překladatelce paní Ajjanové z olomouckého Žebříku
také integrační semináře, ve kterých se zabýváme postupným
uschopňováním Iráčanů v kontaktu se společenským prostředím.
Příkladem může být seznamování se s povinnostmi vůči úřadu
práce či výuka finanční gramotnosti (což je pro naše rodiny velkou
výzvou, obzvlášť když musí vyjít s minimálním příjmem) nebo
velmi praktická „bezpečnost na pracovišti“.
Dostáváme se do fáze, kdy je již potřeba nabyté znalosti
zúročovat. Oslovujeme tedy potenciální zaměstnavatele
a hledáme adekvátní pracovní místa nejen pro naše muže,
ale i jejich manželky. V září jsme po rozhovorech s personálním
oddělením Třineckých železáren získali jedinečnou možnost
exkurze na úseku Dřevomodelárna a na úseku staveb, kam by
muži mohli po zlepšení schopnosti komunikovat v českém jazyce
případně nastoupit. Ibrahim získal zaměstnání v třinecké
truhlářské dílně, odkud máme na jeho práci pozitivní zpětnou
vazbu. Práce je momentálně na částečný úvazek, ale díky jeho
dobrým výkonům máme příslib úvazku celého. Budeme moc
vděční za vaše modlitby, jelikož nabídka práce v regionu je více
než dostatečná, problémem je ale pro Iráčany jazyková bariéra,
která je pro mnohé zaměstnavatele stále vážnou překážkou
k jejich zaměstnání.
Koncem září irácké rodiny podnikly díky projektu Ceny Paměti
národa výlet do Prahy – více v samostatném článku. Díky vřelým
vztahům s církvemi v našem regionu byly irácké rodiny v říjnu
pozvány štramberskou římskokatolickou farností na celodenní
výlet do Štramberka a jeho okolí. Navštívily několik místních
pamětihodností i historické jádro Nového Jičína a poté nám byla
štramberským páterem zprostředkována exkurze v truhlářské dílně
a také návštěva tamních terárií. Výlet jsme spolu s místními farníky
zakončili bohoslužbou s díkuvzdáním za letošní úrodu a společnou
večeří. Jsme moc vděční za navazování nových vztahů.

Foto: archiv integračního programu.
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Ve čtvrtek 4. listopadu jsme měli čest hostit v prostorách
Komunitního centra Mojská v Českém Těšíně, které využíváme
pro vzdělávání Iráčanů, velvyslance USA pana Andrewa Schapira.
Šlo o velmi srdečné a inspirativní setkání, na které irácké rodiny
připravily občerstvení. Pan velvyslanec v rozhovoru s Iráčany
mimo jiné zmínil i osudy své vlastní rodiny – jeho maminka patřila
mezi židovské uprchlíky, kteří utekli z nacisty okupovaného
Československa do Ameriky. Po rozhovorech pana velvyslance
s jednotlivými rodinami proběhly i rozhovory s médii, která se
návštěvy na základě domluvy s velvyslanectvím účastnila.
Foto z návštěvy velvyslance USA: Dorota Havlíková
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jeho prohlídce jsme se konečně mohli osobně setkat s paní
Malíkovou. Bylo to velmi krásné setkání. Paní Jitka, která se
narodila v roce 1937 a prožila nelehký život právě proto, že se
nebála pomáhat lidem i pod hrozbou nebezpečí, se stále zajímá
o současnou situaci a soucítí s lidmi, kteří ztratili mnoho a začínají
znova.
Ve středu jsme naši cestu zakončili výletem na Petřín a setkáním
s přáteli. Jsme velmi vděční paní Malíkové za její otevřené srdce,
za neutuchající touhu pomáhat a za naději, na kterou svým
životem ukazuje. A chceme poděkovat i organizačnímu týmu Cen
Paměti národa za to, co dělají. Díky těmto lidem byl výlet do Prahy
velmi speciálním zážitkem pro nás všechny.
(Životní příběh paní Malíkové a dalších laureátů najdete
na www.cenypametinaroda.cz)

A stručně ještě další novinky ...
ź 10. října se Karam přestěhoval do Olomouce, kde studuje

Iráčané dostali dárek
od pořadatelů „Ceny paměti národa“
Během léta k nám do Těšína přijela skupinka filmařů z Prahy
natočit s Iráčany krátký rozhovor. Tentokrát ovšem nešlo
o obvyklé informování médií o průběhu integračního procesu.
Natáčecí tým nám přivezl netypický dárek.
Letos se již posedmé vyhlašovaly Ceny Paměti národa. Jde o
ocenění lidem, kteří během svého života prokázali, že čest,
svoboda a lidská důstojnost nejsou jen prázdná slova. V tomto
roce je převzali čtyři osobnosti z České a Slovenské republiky,
které se v mládí vzepřely komunistické totalitě a za své morální
postoje strávily roky v komunistických kriminálech. Jednou
z laureátek byla i paní Jitka Malíková, která byla ve
vykonstruovaném procesu odsouzena na 11 let za velezradu.
Komunisté ji obžalovali jako vedoucí protistátní skupiny, když ve
svém bytu ukrývala a pomohla za hranice několika
pronásledovaným řeholníkům a kněžím. Zatčena byla v roce 1953
a propuštěna až v roce 1960 na amnestii. Každý
z laureátů ocenění měl možnost nechat si splnit nějaké přání.
A paní Malíková se rozhodla svoje přání ke splnění předat dál, a to
skupině uprchlíků z Iráku, kteří se rozhodli zůstat v České
republice. Právě proto se v létě u nás objevil organizační tým Cen
Paměti národa, aby se nás zeptal na naše přání. Po krátkém
přemýšlení jsme se shodli na jedné věci, o které jsme si už nějaký
čas povídali – výlet do hlavního města. Své přání jsme sdělili do
kamery a po měsíci obdrželi pozvání.
Do vlaku jsme nastoupili ráno 26. září v Těšíně a již samotná cesta
byla zážitkem. V Olomouci se k nám přidala naše paní
překladatelka s manželem a v kompletní sestavě jsme dorazili
krátce po poledni do Prahy. První den jsme využili na návštěvu
prodejen se zbožím z Blízkého východu, které v Těšíně není
dostupné a které někdy rodilým Iráčanům chybí. Krátce jsme
se prošli po Václavském a Staroměstském náměstí a přes Karlův
most jsme se z Malé strany vraceli do hotelu.
Druhý den jsme se setkali opět s týmem Cen Paměti národa.
Společně jsme absolvovali krásnou projížďku lodí po Vltavě, prošli
jsme se po historickém centru s průvodcem a dali
si chutný oběd. Odpoledne jsme se přesunuli na Vyšehrad a po

ź

ź
ź
ź

na Filozofické fakultě Palackého univerzity kurz českého
jazyka jako přípravu na univerzitní studium. Karamovi
se daří dobře, rychle se zorientoval. Na víkendy jezdí domů.
22. října se pracovníci střediska Karmel aktivně zúčastnili
mezinárodní konference City Mission v Ostravě, kde
v rámci jedné z pracovních skupin prezentovali integrační
projekt a hovořili o aktuálních výzvách při práci s uprchlíky
v České republice.
Fadi a Mina začali navštěvovat speciální kurz češtiny, který je
koncipován jako příprava pro studium na střední škole.
V listopadu se rozběhla nová aktivita pro Iráčany – Biblická
zamyšlení s Pavlem Vopáleckým.
Slezská diakonie se s integračním projektem Karmel
v listopadu stala v kategorii velkých neziskovek semifinalistou
celostátní soutěže Neziskovka roku.

Foto: archiv integračního programu.

Aktuální potřeby
ź Budeme vděčni za sportovní náčiní pro děti – brusle

(kolečkové, lední), kola, míče.
ź Sháníme 2 dětské autosedačky pro děti ve věku 2,5 a 4 roky

a 1 podsedák do auta.
ź Pokud vám doma leží hezké, ne příliš poničené oblečení pro

děti, ale i pro dospělé, prosím kontaktujte nás.
ź Pokud máte dostatek vlašských ořechů a můžete se o ně

rozdělit, Iráčané za ně budou vděční. Tyto ořechy jsou
nedílnou součástí jejich kuchyně a díky své ceně jsou pro ně
nedostupným zbožím.
Texty: V. Radoš a A. Sabela (red. upraveno)
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