
Potraviny pro Jižní Súdán  
 

Aktuální zpráva: 

1. Aktuální zprávy z oblasti pomoci 

Z rozhovoru s biskupem Bernardem z Toritu, který se uskutečnil v květnu 2018, víme, že projekt je 

velmi potřebný mnoha rodinám, které by bez této pomoci již zemřely hlady. 

Hladomor se datuje již od roku 2016 (dle potvrzené zprávy OSN). Hlavní příčinou hladomoru je 

nemožnost lidí docházet na svá pole, protože mimo vesnice jsou lidé odstřelováni kulomety. Povstalci 

pohybující se na celém území Jižního Súdánu jsou zatlačováni armádou, ale hranice bojů se neustále 

posouvají. Tím, že prosté lidé sice vlastní pole i sady, ale nemohou v nich prakticky pracovat, chybí 

úroda. U nechráněných vesnic navíc rebelové drancují i to málo, co se lidem podaří získat. 

Očekává se, že hladomor bude nejen pokračovat, ale bude ještě krutější než dosud a řešení konfliktu 

je v nedohlednu. Situace je tedy z pohledu prostých lidí neřešitelná, vylidňují se vesnice, inteligence 

emigrovala do zahraničí, v zemi zůstávají jen slabí, staří a děti. 

3 fotky:  

   

 

2. Jak projekt konkrétně pomáhá 

Projekt dodává základní potraviny obětem hladomoru v oblasti Toritu. Je určený pro všechny, kteří 

přijdou pro pomoc. Pomoc je velmi přesně rozdělována, mají vytvořený registrační systém, do 

kterého zapisují všechny osoby, které pomoc obdržely, aby se předcházelo zneužití této pomoci. Lidé 

vědí, že se potraviny rozdělují spravedlivě, proto jsou klidní a čekají, až na ně přijde řada. Je to jejich 

jediná jistota. Dobrovolníci se snaží pomáhat i v ostatních životních situacích, podle svých možností. 

Na komunitě v Toritu je závislých tisíce lidí. Z potravin se navíc vaří i ve škole, do které docházejí děti 

z celého okolí, bez jídla by do školy vůbec nedošly. 

   

 



3. Co už se díky dárcům podařilo zajistit 

Celkem již byly do oblasti Toritu vyslány 4 kamiony potravin, z toho dárci Diakonie Církve bratrské se 

přímo podíleli na 2 kamionech pomoci. Ke konci roku 2017 dorazil do Toritu kamion kukuřičné 

mouky, na jaře 2018 pak kamion rýžové kaše. Aktuálně je objednaný a již se vyřizuje další kamion 

pomoci. 

Kamiony potravin a jejich dopravu zajišťuje mezinárodní organizace „Krmte hladové“, 

prostřednictvím své pobočky v ČR. Přímou komunikaci s Toritem zajišťuje Spolek pro Jižní Súdán. 

Diakonie vede mediální kampaň pro získávání finančních prostředků pro tento projekt. Takto se 

doplňujeme v podpoře potřebných lidí v Toritu. Biskup Bernard zajišťuje od vlády vždy vojenský 

konvoj ke kamionu přes nebezpečná území až do Toritu a navíc na místě koordinuje pomoc přímo 

k jednotlivým lidem. Je to neuvěřitelně požehnaná spolupráce.  

Děkujeme všem dárcům, kteří se zapojili do tohoto projektu a pokud máte možnost i ochotné srdce a 

chcete se i nadále spolupodílet na tomto projektu, tak budeme rádi a budeme za vás děkovat. 

    

 

4. Hospodaření Veřejné sbírky k 30.5.2018: 

 

 Za období částka 

Výtěžek 4.5.2017-31.12.2017 + 588.583,01 Kč 

Výtěžek 1.1.2018-31.5.2018 + 76.350,00 Kč 

Celkový výtěžek  +664.933,01 Kč 

Kamion potravin a doprava 4.5.2017-31.12.2017 -112.000,00 Kč 

Kamion potravin a doprava 1.1.2018-31.5.2018 -224.080,94 Kč 

Celkové výdaje  -336.080,94 Kč 

Výsledek hospodaření  + 338.852,07 Kč 

Částka 338.852,07 Kč je určena na již objednaný kamion potravin, který je už na cestě do Toritu. 


