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Vážení přátelé, kteří podporujete projekty a děti v Bělorusku, velmi vás 
zdravím z Arcidiecézní charity Praha. 

 
V posledních dvou letech jsme dostali od vás mnoho dotazů, jaká je situace v 

Bělorusku v době covidové pandemie a zda je možné jakkoli pomoci. Dostali jsme 
mimořádné dary a těm nejvíce pandemií postiženým rodinám, jsme pomohli i díky 
naším partnerským charitám v Bělorusku. 

 
Letos zažíváme válku na Ukrajině a veřejnost velmi vnímá agresi Ruska. 

Koncem února 2022 však začali být i Bělorusové vnímáni jako agresoři, což velmi 
znepokojilo opozičně naladěné občany. Zdá se však, že Bělorusové myšlenku 
vyslání běloruských vojáků na Ukrajinu nepodporují. 

 
Obracím se na vás nyní ohledně našich projektů v Bělorusku. V poslední době 

jsme dostávali od dárců a příznivců charity dotazy, zda projekt v Bělorusku 
nebudeme ukončovat, zda je vhodné vůbec Bělorusko v době války a sankcí 
podporovat, apod. Zároveň se na nás obraceli dárci s obavami, jak je to s „jejich“ 
rodinami, zda mohou pomoci více, jaká je v Bělorusku situace a jak dále 
komunikovat. Rovněž jste měli starost zda „vaše“ rodiny nejsou perzekuováni tím, 
že dostávají pomoc z ČR. 

 
Na základě všeho výše uvedeného jsem po téměř pěti letech, v minulém týdnu 

Bělorusko navštívil. Z bezpečnostních důvodů jsme byli tři, dostali jsme víza. 
Letecky, autobusem nebo vlakem se do Běloruska v podstatě není možné dostat, 
proto jsme jeli autem. Dnes je evidentní, že návštěva Běloruska v této době, 
nebyla z mnoha důvodů úplně bezpečná. 

 
Po 24 hodinách cesty, po velmi podrobné kontrole na hranicích (10 hodin 

čekání, prohlídka všech zavazadel, rentgen auta apod.) jsme navštívili Mogilev, 
Kryčev, Vitebsk, Krasnopolje, Glubokoje a Minsk. Setkali jsme se s řediteli Caritas 
Bělorusko, Caritas Vitebsk, Caritas Minsk-Mogilev. Také jsme navštívili příslušné 
biskupy místních diecézí a některé rodiny, kde pomáháme. Na závěr jsme měli 
v Minsku jednání s panem velvyslancem ČR v Bělorusku. Po sedmi dnech a 20ti 
hodinové cestě zpět, jsme se tuto středu šťastně vrátili. 

 
V Bělorusku jsou prázdniny, lidí mají z války na Ukrajině obavy, ale není to 

téma, o kterém by se mohlo nebo chtělo mluvit. Mohly by za to být sankce podobné 
jako v Rusku. Ekonomická situace obyvatelstva je velmi napjatá, ceny potravin 
jsou zde o něco vyšší než v ČR. Platy jsou v Minsku cca 15 000 Kč a mimo hlavní 
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město od 4 000 Kč do 8 000 Kč. Z toho vyplývá, že naprostá většina věcí není 
finančně dostupná, to se týká prakticky i základních potravin. Z toho důvodu se 
lidé soustředí hlavně na své zahrádky a na pěstování všeho co se dá. Ve městech 
však většina lidí tuto možnost nemá. 

 
Naše partnerské organizace mají svojí práci stále komplikovanější. Nepřímo i 

pro nás je to velmi složité. Veškeré finance od nás (ze zahraničí) musí schválit 
Ekonomický odbor prezidenta a Místní národní výbor. Schvalování trvá až 9 měsíců 
a může se stát, že příjem financí bude zakázán a peníze se poté musí vrátit zpět. 
To se v našem projektu zatím nestalo, ale v jiných projektech, které běloruské 
charity ve své zemi mají, již několikrát ano. Rovněž úřady požadují, aby jim tyto 
charity dodaly jmenný seznam všech podporovaných osob. Následně poté mimo 
jiné zkoumají, zda se jedná o osoby, které pomoc potřebují. Oficiální hranici 
chudoby stanoví stát a je tak nízko, že většina rodin (i když žijí v bídě) se může 
klidně dostat nad ní. To by znamenalo, že rodina nemá nárok na náš finanční 
příspěvek. 

 
Domnívám se, že právě v tuto dobu a v této situaci, je téměř nutné 

v Bělorusku pokračovat a i nadále našim bližním v nouzi pomáhat. Velmi si toho 
cení a myslí v modlitbách také oni na nás. Naše pomoc je pomocí nejen finanční, 
ale jedná se také o přátelství a vytváření společenství. Jde o velmi důležitou 
hodnotu, kterou si my i „naše“ rodiny v Bělorusku stále uvědomujeme. Nenechme 
se prosím odradit dalšími budoucími komplikacemi. Je určitě dobré rozeznávat 
hranici mezi režimem a obyvatelstvem. 

 
Také chápu dárce, kterým se podpora Běloruska z různých důvodů nelíbí. 

Doufejme, že neochota pokračovat v projektu či podpoře Běloruska, bude 
vyvážena novými dárci, kteří právě pomoc v této době, považují za nejlogičtější. 

 
Setkání se všemi našimi partnery, biskupy, s panem velvyslancem, s 

rodinami, bylo i pro nás velkým ujištěním v tom, že je potřeba v pomoci 
nepolevovat. Tím nejen pomáháme, ale také všechny povzbuzujeme. 

 
Vážení přátelé, dovolil jsem si napsat maximum, co šlo. Všichni si asi 

dovedeme představit a je pochopitelné, že nemohu napsat vše zcela konkrétně, 
bylo by toho hodně. Nechtěl bych zbytečně vytvářet nějaké překážky pro existenci 
našich projektů do budoucna. Jsem rád, že jsme se z cesty ve zdraví vrátili, 
opravdu to nebylo jednoduché. 

 
Moc děkuji za podporu lidem v Bělorusku a přeji vám všem hodně zdraví, 

radosti a Božího požehnání 
 

Digitálně podepsal Ing. 
Bc. Jaroslav Němec 
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