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V Praze dne 4. 4. 2020 

Vážení přátelé, kteří podporujete děti v Bělorusku, 

velmi vás zdravím z Arcidiecézní charity Praha  v  době  pandemie  covid-19. 
Přeji vám hodně sil, zdraví a Božího požehnání do dalších dnů. 

Dostal jsem od vás mnoho dotazů, jaká je situace v Bělorusku a zda je možné 
jakkoli pomoci. 

Ke konci března bylo v Bělorusku oficiálně 152 lidí nakažených koronavirem. 
Reálný počet je patrně mnohem vyšší, protože stát situaci zatím zlehčuje a 
oficiální statistiky tak nemusejí odpovídat skutečnosti. Prezident Lukašenko  
tvrdí, že v Bělorusku „žádný virus nepoletuje“, a těm, kdo jej chytí, doporučil 
vodku. Proti zlehčování problému se stále hlasitěji ozývá aktivní občanská 
společnost. V tuto chvíli jsou ve Vitebsku (sídlo naší  partnerské  Charity)  2 
oběti a mnoho nakažených. Došlo k personálním výměnám státních úředníků     
v oblasti Vitebsk, lidé se bojí vyslovit, že  koronavirus je nebezpečný, natož   
činit nějaká opatření. Někteří se snaží nosit roušky, tomu nikdo nebrání. 

V souvislosti s výše uvedeným jsme se včera po dohodě s ředitelem Caritas 
Vitebsk P. Andreijem Aniskevichem rozhodli zaslat okamžitě 6 000 EUR  na 
pomoc pro naše podporované děti a rodiny. Za 4 000 EUR budou pořízeny 
ochranné pomůcky (roušky, respirátory, dezinfekce, rukavice) a za 2 000 EUR 
trvanlivé potraviny. 

Máme velmi dobré vztahy s panem Tomášem Petříčkem,  ministrem  
zahraničních věcí, který naše projekty v Bělorusku zná. Jako Charita jsme 
připraveni zapojit se do případné oficiální české pomoci Bělorusku. Také 
projednáme možnost pomoci ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky    
v Minsku. 

Vážení přátelé, kontaktujte prosím své rodiny v Bělorusku s radou, jak čelit 
pandemii covid-19. Máte nyní všichni mnohem větší zkušenosti s touto 
problematikou a také více informací, než je o této nemoci všeobecně známo       
v Bělorusku. Myslím, že tam může dojít k velkým problémům. Ty by pak mohly 
mít politické a jiné důsledky. V komunikaci s rodinami buďte prosím velmi 
opatrní, vše může být odposloucháváno, monitorováno apod. Snažme se naše 
blízké nedostat do situací, které by jim zkomplikovaly již tak nelehký život. 

 
Přeji vám všem hodně zdraví a děkuji, že pomáháte chudým v Bělorusku 

 

Ing. Bc. Jaroslav 
Němec 
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