Dobrý den, naši drazí ve sboru ARCHA!
Nyní žijí v našem domě stabilně 4 děti: Lija, Dima (oba již více než 7 let) a dvě děvčata –
Dáša a Nataška z problematických rodin našeho města Ržiščev.

Zbytek dětí k nám přichází po škole. Naobědvají
se, případně si udělají domácí úkoly a pak
odcházejí domů. Výuka však netrvala dlouho, po
2 týdnech naše škola vyhlásila karanténu a děti
se učily z domova. Byla to těžká doba a nyní je
ve vzdělávání znatelné zpoždění dětí.
Totéž však nelze říci o Lije. Ta se začala zajímat
o matematiku a sama od sebe se učí víc, než je
povinné. Probudila se v ní touha po studiu. Lija
už nyní osnuje plány svého studia v budoucnu chce se stát designérkou oblečení. Nataša a Dáša
chtějí být jako Lija. Myslím, že je dobrým
příkladem, který se má následovat. Nataša a
Dáša zaostávají ve studiu o rok za svými
vrstevníky. Už jsem mluvila s ředitelem školy o
tom, jak převést dívky do nižší třídy, aby mohly
alespoň trochu obstát v učebních osnovách a
zaplnit mezeru ve svých znalostech.

Našemu Dimovi je 12 let!

Dima je velmi společenský člověk.
Za poslední rok dospěl. Naučil se
ovládat své emoce. Dima jen
pomalu roste a přibývá na váze. A
přestože je o 2 roky starší než jeho
spolužáci, je ve své třídě nejmenší.
Dělá si z toho starosti a často se za
to modlí. Má velmi slabou imunitu,
často trpí nachlazeními.
Dima velmi snil o kole - a teď se konečně jeho sen splnil! Okamžitě jsme šli jeho
kolo otestovat. Lija a Dima jeli na kolech a já jsem je s malými děvčaty
doprovázela autem. 6 km tam a 6 km zpět - byla to skvělá a zábavná jízda. Kolem
Ržiščeva je spousta krásných míst a rádi poznáváme stále více nových míst.
Nedávno se Dima začal zajímat o hru na kytaru. Učí se pod vedením hudebního
pedagoga a již dosahuje dílčích úspěchů. Brzy budeme chválit Boha za doprovodu
Dimovy kytary... 

Distanční výuka
Po prázdninách bylo oznámeno distanční vzdělávání
kvůli zhoršující se epidemiologické situaci v Kyjevské
oblasti.
Dáša je ve druhé třídě. Ale neumí číst ani počítat. Učitel
to vysvětluje tím, že se s ní doma nikdo neučil. A loni do
školy chodila jen sporadicky. Opravdu se snažím, aby
Dáša začala číst. Při procházení slabikářem se natrápíme
s každou stránkou.
Někdy se už zdá, že umí přečíst celou slabiku, ale další
den se to učíme znovu, jako by to bylo poprvé. Zajímalo
by mě, jestli se vůbec prokoušeme až na konec slabikáře.
Pomozte nám v modlitbě, prosím.
Ano, vůbec neví, jak sčítat čísla…. Někdy ztrácím
odvahu, ale pamatuji si, jak těžké to bylo pro Dimu, aby
dokázal začít číst, psát a počítat. Je pravda, že do teď má
velké potíže s řešením problémů v matematice. Ale
všechny ostatní věci dělá sám. Čte a převypráví vše správně, ale
pamatuji si, jak těžké to pro něj tehdy bylo!! Nechápal, co čte.
Nyní samostatně plní téměř všechny úkoly. Tedy kromě
domácích úkolů...
Lija, přestože na fotografii
vypadá unavená, je šikulka.
Samostatně postupuje ve studiu
algebry a geometrie.
Letos chce být ve škole
premiantkou. Přejeme jí hodně
úspěchů!
Zato Nataša opravdu nerada
studuje. Je pro ni obtížné
číst i počítat. Je již ve třetí
třídě,
ale
nezvládá
násobilku, neví, jak sčítat
a odčítat. Každý den se s
ní učíme.
Prosíme vás, abyste
podpořili svou modlitbou naše děti a jejich akademické úspěchy!

Nové nákupy pro děti

Říjen je měsícem nákupů nového teplého oblečení a obuvi pro naše děti. Jak
důležité je, aby si dítě vybralo oblečení, které se mu líbí. Fotografie nemohou plně
vystihnout radost, kterou děti měly. Velmi často jsme pro ně využívaly oblečení z
humanitární pomoci. Nemůžeme si dovolit kupovat nové krásné a kvalitní oblečení
a boty často. Zvláště Nataša a Dáša, keré žily v nefunkčních rodinách, si jen
zřídkakdy něco koupily. Děkujeme Bohu za všechny lidi, kteří pomáhají našemu
středisku a naší službě rodinám v nouzi.

Práce s rodinami v nouzi

Každý měsíc vozíme tašky s potravinami svým
přátelům ze sociálně slabých rodin. Pokud je to
možné, beru na takové výlety i naše děti.

Dáša a Nataša navštěvují své bratry a matky. Matky jsou bohužel často opilé.
Všechny rodiny mají odpojenou elektřinu i plyn, a to z důvodu neplacení. Domy
jsou velmi chladné, vytápěné pouze starými kamny. Děti i dospělí sbírají v lese
dříví na podpal. V noci toto palivové dřevo rychle shoří a ráno je v domech zima.
Děti jsou často nemocné a nechodí do školy. Ve Ržiščevě je mnoho takových
domácností…

Během dvoutýdenní karantény tři naše děti
(Nataša, Dáša a Dima) onemocněly hnisavou
angínou a doma jsme měli učiněný lazaret. Nataša
byla mimořádně vážně nemocná. Měla vysokou
horečku. Nemohla jíst žádné normální jídlo,
bolelo ji při polykání. Náš pediatr nám telefonicky
poradil, jak léčit a zacházet při nemoci s dětmi.
Lija má velmi silný imunitní systém a ani si
nepamatuji, kdy byla naposledy nemocná.
Pomohla mi postarat se o děti.
Mnoho dětí ze sociálně slabých rodin je nyní
nemocných. Vika byla hospitalizována. Dáša a já
jsme za ní šly. Její otec začal pít a možná bude
zbaven rodičovských práv. Občas přijde do naší
církve a snaží se chodit i na odvykací program.
Karanténa v našem městě i celé zemi je velmi
nepředvídatelná: někdy můžete jít do školy, někdy ne, někdy se můžete shromáždit
v kostele. Nebo se můžete shromáždit, ale ne více než 20 lidí, pak jen na dálku.
Lidé jsou už unavení z nošení roušek a především ze všech těch negativních zpráv.
Díky Bohu, že žijeme pod Boží ochranou a nemusíme se ničeho bát! Ve sboru
jsme se začali připravovat na Vánoce. Na fotografii (viz níže) děti nacvičují scénku
o narození Ježíše. Začali jsme zdobit náš dům, škoda jen, že jsme oproti plánu
neměli čas vymalovat všechny stěny... Těšíme se na Vánoce, naše děti vánoční čas
milují!
Jsme velmi vděční za vaše přátelství a pomoc! Kéž vám Bůh o těchto svátcích
žehná zvláštním způsobem!

Irina Klimová
říjen - listopad 2020
město Ržiščev, Kyjevská oblast,
Ukrajina

