TISKOVÁ ZPRÁVA
Živá paměť pomáhá přeživším nacistické perzekuce COVID-19
Praha, 14. květen 2021
Obecně prospěšná společnost Živá paměť, jejímž základním posláním je péče o přeživší nacistické
perzekuce a snaha o uchování a předávání jejich společného vzpomínkového odkazu, pomáhá od prvních
dnů koronavirové krize více než tisícovce přeživších a stovkám jejich blízkých se zvládáním této
bezprecedentní, ve všech ohledech náročné doby.
Stejně jako v roce 2020, kdy byl život v naší republice po větší část roku podřízen nezbytným epidemiologickým
opatřením proto šíření nemoci COVID-19, ani letos tomu není jinak. Nadále zůstávají uzavřena naše Kontaktní
centra pro oběti nacismu, naše Poradna pro oběti nacismu je stále ještě nucena poskytovat odborné sociální
poradenství a psychosociální podporu přeživším a jejich blízkým především telefonicky či písemně, přesto však
celkový objem naší pomoci neklesl, ale naopak vzrostl.
Již v samém počátku pandemie jsme se aktivně zapojili do zajišťování a bezplatné distribuce roušek – zpočátku
textilních, podomácky vyrobených, darovaných jednotlivci i institucemi, později profesionálních, pořízených jak
z našich vlastních zdrojů, tak z donací a grantů. Mezi tisícovku přeživších jsme postupně rozdělili desítky tisíc
hygienických roušek a respirátorů, ochranných rukavic, dezinfekčních gelů, vitaminových preparátů a
potravinových doplňků. Vedle toho pro přeživší nepřetržitě zajišťujeme domácí služby-donášky nákupů, léků,
pomoc s úklidem, osobní hygienou, přípravou pokrmů, doprovody na úřady, k lékařům, na procházky a podobně.
Těm, kteří již nezvládají nezbytné pochůzky či lékařské kontroly ani s naší dopomocí, zajišťujeme a hradíme
přepravu vozy taxi služby či hendikep transportu. Nad rámec uvedeného od nás obdrželo na osm set přeživších
finanční příspěvek na zdravotní a sociální péči, výdaje spojené s bydlením a péčí o vlastní osobu včetně
výživy a hygieny a další nezbytné výdaje.
Naše pomoc se dostává k přeživším rychle a nebyrokraticky-všechny, kteří jsou registrováni v našich databázích,
sami oslovujeme, ať již formou dopisu či telefonicky. Prostřednictvím spolupracujících organizací, svazů obětí i
zainteresovaných jednotlivců aktivně vyhledáváme další oběti nacismu a nabízíme jim naše služby. Materiální
pomoc distribuujeme prostřednictvím České pošty a její služby Balík do ruky příjemcům až domů. Takto jsme
např. od února do dubna 2021 vypravili na 1 100 balíků s velice hodnotným a pestrým obsahem pořízeným
z prostředků německé rodinné nadace Alfred Landecker Foundation. Stejným způsobem doručujeme právě v
těchto dnech dalších 1 000 balíčků s užitečnými produkty na ochranu dýchacích cest, dezinfekčními gely a
potravinovými doplňky pořízenými z prostředků německé spolkové nadace Připomínka, odpovědnost a
budoucnost (Stiftung EVZ). Naše projekty humanitární pomoci podpořil rovněž německý spolek MaximilianKolbe-Werk, Česko-německý fondu budoucnosti, Výbor dobré vůle Olgy Havlové, Nadace ČEZ, rodinná
nadace Komárek Family Foundation, nadace Krása pomoci a Aerosole Service, s. r. o. Činnost naší Poradny
pro oběti nacismu je financována z grantů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Společně s našimi donory věříme, že ti, kteří zažili hrozné trauma a tragédii v době nacistického teroru, jsou v
těchto těžkých dobách závislí na větší pomoci a asistenci. O tom, že je tato pomoc vítána a oceňována samotnými
přeživšími a jejich blízkými, svědčí jejich vlastní slova: „Včera ke mně dorazil velký balík samých

potřebných věcí pro tuto nelehkou dobu nás všech. Slovo děkuji nevyjadřuje dostatečně, co vám chci
říci. Nejvíce si na této zásilce (je už několikátá) si cením ten velký a hluboký vztah k lidem. Z TV, rádia
a tisku se hrnou slova o rizikových skupinách a pomoci jim, ale jsou to jen slova a mnozí z těchto lidí
jsou odříznutí už rok od okolního světa, mnohdy jen s pomocí sousedů. Jste jediná organizace, která
nemluví a koná. To se cení, zejména v této době.“ (paní L.Š, 85 let, Ostrava). S dalšími ohlasy se můžete
seznámit na našem facebookovém účtu, kde po dobu 30 dnů naleznete každý dne nový příspěvek.
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