
Niekoľko príbehov, ktoré mi tlačia slzy do očí 
 

Náš ADRA tím slúži 24/7 v centre pre utečencov Michalovce. Čakáreň v noci meníme na 
nocľaháreň pre vyše 250 ľudí.  
 
O druhej v noci sme pomáhali z autobusu matkám s deťmi. Jeden vojak z nášho tímu vzal na 
ruky chlapčeka, ten však začal strašne kričať. Mama hneď vysvetlila: Ideme z Charkova, on sa 
strašne bojí vojakov. Nepomohlo vysvetlenie že to je náš vojak... Tak som ho zobral na ruky 
radšej ja s tým, že vraj mám lepšiu uniformu a chlapček sa utíšil. Čo vám tieto deti urobili??? 
 
Keď sme pomáhali jednej staršej pani uložiť sa na chvíľu k odpočinku, zverila sa nám: "Keď som 
konečne prešla hranice, práve som sa dozvedela, že môj jediný syn zahynul pri obrane mesta." 
Už nevládala ani plakať. Ja som ešte vládal, ale musel som vybehnúť von...  
Ďalšia mama s 11 ročným chlapcom riešila kam ďalej. Prišiel som za nimi s tým, že v dodávke, 
ktorá ide do Nemecka sú ešte 2 voľné miesta. Pôvodne chceli ísť do Prahy aj keď tam nikoho 
nepoznajú. Chlapček volal ockovi: "Ďaďa, súhlasíš aby sme išli do Nemecka? Prídeš tam za 
mnou? Dobre! Tak ideme s mamou do Nemecka a budem ťa tam čakať, ale príď čím skôr!" 
Pomohol som im odniesť kufríky k dodávke, ktorá ich odvezie do Mníchova, aby mohli začať 
nový život. 
 
Medzi časom sme zápasili so skupinou nepočujúcich dievčat, ktoré sa dorozumievali 
posunkovou rečou... Čo človek, to príbeh. A väčšina z nich smutné. 
 
Ďakujem našim dobrovoľníkom, ktorí slúžia 24/7. Spoločne sa snažíme aspoň na chvíľu 
zmierniť ťažký údel týchto ľudí a dať im štipku nádeje do budúcnosti. 
 
Hľadajte spolu s nami ochotných ľudí ktorí pomáhajú a podporujú našu službu.  
 
ADRA SLOVENSKO účet pre verejnú zbierku na pomoc obyvateľom Ukrajiny SK83 8330 0000 
0028 0179 0152 VS 2022001 
Prispieť môžete aj zaslaním darcovskej SMS 
na tel. č. 877 v tvare DMS ADRA (DMS medzera ADRA) 

 

Stanislav Bielik, riaditeľ ADRA Slovensko 


