Misja Kamiliańska w Gruzji
A teraz będzie o cudach...

Drodzy przyjaciele, ludzie dobrej woli.
Jesteśmy Kamilianami, zakonnikami
Św. Kamila. Od XVI wieku służymy chorym
i najbardziej potrzebującym. Piszemy ten list
z Kaukazu. Misję w Gruzji założyliśmy w 1997
roku. Nie jesteśmy wielką organizacją.
Jest nas tutaj 3 braci zakonnych i kilkunastu
współpracowników oraz oddana rzesza
wolontariuszy.

Przez te 19 lat pracy na Kaukazie dotarliśmy
do dziesiątków mieszkań, domów i wsi.

Przez te 19 lat pracy na Kaukazie dotarliśmy
do dziesiątek mieszkań, domów i wsi.
Rozmawialiśmy z setkami osób. Oglądaliśmy
biedę trudną do wyobrażenia. Osobiście
poznawaliśmy problemy ludzi najbardziej
wykluczonych. To dzięki temu doświadczaniu
mogliśmy naszą pomoc bardzo dokładnie
ukierunkować i traﬁć z nią do tych, którzy
jej ogromnie potrzebują.

Po pierwsze opieka nad osobami chorymi
i niepełnosprawnymi.
Kiedy pojawiliśmy się w Gruzji,
niepełnosprawność, szczególnie ta intelektualna była w społeczeństwie tematem tabu.
Kiedy rodziło się chore dziecko, często traktowano je jako karę Bożą, przyczynę wielkiego
nieszczęścia i wstydu. Rodzice potraﬁli
ukrywać niepełnosprawne dzieci latami
tak dobrze, że najbliżsi sąsiedzi nie wiedzieli
o ich istnieniu. Osoby te przez lata nie
wychodziły z własnych pokoi, ukryte
w łóżkach, za zasłoniętymi szczelnie oknami.
Egzystowały bez szkoły, bez opieki, poza
systemem. Postanowiliśmy to zmienić.
Byliśmy w Gruzji pionierami nowoczesnej
opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
W roku 2002 otworzyliśmy Centrum
Rehabilitacyjno-Lecznicze w Tbilisi.
Pracowaliśmy wtedy w budynku klasztornym,
zupełnie do tego nieprzystosowanym.
A nasze potrzeby rosły z roku na rok.
Po 10 latach ciężkiej pracy, udało się!

Opieka nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

Przenieśliśmy Centrum do nowego budynku
zaprojektowanego od podstaw z myślą
o osobach niepełnosprawnych.
Zmiana pozwoliła poszerzyć zakres naszej
działalności. Podopieczni Centrum
uczestniczą w warsztatach terapii zajęciowej,
rehabilitacji, ﬁzjoterapii, korzystają z opieki
medycznej i psychologicznej. Zapewniamy
im bezpłatne konsultacje lekarskie, terapię,
transport, lekarstwa, ubrania, oraz produkty
żywnościowe.
Przy Centrum św. Kamila otworzyliśmy
ośrodek rehabilitacji, gdzie z pomocy
specjalistów skorzystać może każdy.
W ramach Centrum działa także hospicjum
domowe. Prowadzimy jeszcze dwa mniejsze
domy dla niepełnosprawnych na prowincji –
w Ahalcyhe i Arali. To dalekie południe kraju.
Niedostępne góry Małego Kaukazu.

Opieka nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

Po drugie Świetlica dla dzieci z obozu
dla uchodźców i pomoc najbiedniejszym
Po upadku ZSRR Kaukaz pogrążył się
w krwawych wojnach. Gruzja szczególnie
mocno tego doświadczyła. Najpierw wojna
domowa, potem konﬂikt w Abchazji zmusiły
kilkaset tysięcy ludzi do porzucenia swoich
domów. Przez kraj przetaczały się fale
uchodźców. Po raz ostatni Gruzini musieli
uciekać podczas rosyjskiej agresji i zajęciu
Osetii Południowej w roku 2008. Kilkanaście
tysięcy, osób pozostawiając dobytki całego
życia, ruszyło wtedy na południe.
Rząd gruziński przy wsparciu społeczności
międzynarodowej wybudował dla nich kilka
obozów.
Jeden z nich położony jest niedaleko Gori,
w Szavszvebii. W roku 2009 otworzyliśmy
tam „Domek Babci”, czyli świetlicę
dla najmłodszych. To było prawdziwe
wyzwanie. Początkowo dzieci były nieufne,
czasem agresywne, niezdolne do nauki.
Trauma wojenna odcisnęła na nich głębokie
piętno.

Świetlica dla dzieci z obozu dla uchodźców
i pomoc najbiedniejszym.

Teraz wiele z nich doskonale radzi sobie
w szkole, osiągają sukcesy w różnych
dziedzinach: sporcie, tańcu, śpiewie.
W „Domku Babci” prowadzimy zajęcia
plastyczne, muzyczne, teatrzyk kukiełkowy,
lekcje historii, geograﬁi czy języka
gruzińskiego.
W ubiegłym roku, dzięki wsparciu Ambasady
Japonii, przy świetlicy otworzyliśmy
nowoczesną pracownię ceramiczną.
Jest już 8 lat po wojnie, a obóz wciąż działa.
Liczba jego mieszkańców maleje bardzo,
bardzo powoli. Uchodźcy nie potraﬁą „stanąć
na własnych nogach”. To wielki problem
Gruzji. Wierzymy, że inwestując w młodzież
możemy zmienić tą sytuację.
Niesiemy też bezpośrednią pomoc
najbiedniejszym. Pod swoją opieką mamy
ok. 200 rodzin. Rozdajemy produkty
żywnościowe oraz ubrania. Udzielamy
pomocy lekarskiej. Staramy się przy tym
aby nasza pomoc miała szerszy zakres
niż tylko materialny.

Świetlica dla dzieci z obozu dla uchodźców
i pomoc najbiedniejszym.

Jak możesz pomóc?
Słowa „Miłosierni jak Ojciec” są myślą przewodnią ogłoszonego przez papieża Franciszka
Roku Jubileuszowego. Jest bardzo wiele sposobów na wypełnienie tego wezwania.
Nasza Misja proponuje jeden z nich.
Możesz wesprzeć nas przeznaczając 1 % podatku na Misję Kamiliańską w Gruzji.
To bardzo proste. Podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego pamiętaj o 3 krokach:
• W odpowiedniej rubryczce wybierz organizację Pożytku Publicznego (OPP):
„Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu”
• Wpisz Numer KRS: 0000007685
• W rubryce "informacje uzupełniające" wskaż: „Kamilianie w Gruzji”
Całą tą akcję możemy przeprowadzić dzięki uprzejmości naszych serdecznych przyjaciół,
założycieli Fundacji „Dom” z Opola- państwu Teresie i Kazimierzowi Jednoróg.
Od lat są z nami dzieląc się doświadczeniem i wiedzą.
Wspierając naszą działalność pomagasz w rehabilitacji dzieci, dorosłych i młodzieży, utrzymujesz świetlice dla dzieci uchodźców, karmisz, ubierasz i opiekujesz się biednymi i chorymi.
Kończąc ten list pragniemy zapewnić Was o modlitwie i prosić abyście również modlili się za
nas. Informujemy, że nasza wspólnota zakonna codziennie modli się o uzdrowienie chorych.
Zachęcamy Was do nadsyłania intencji.

Jak możesz pomóc?

Szef Misji Kamiliańskiej w Gruzji
o. Paweł Dyl OSCam
oraz bracia Kamilianie i Wolontariusze pracujący w Kamiliańskiej Misji w Gruzji

