
Jak to celé začalo? 
Celkem nevinně. Společenství kolem kostela sv. Ignáce se rozhodlo uspořádat sbírku věcí, které 

bychom poslali na Ukrajinu. Začátkem toho všeho byly otázky dětí ve farnosti: „Co mám říct 

svému spolužákovi z Ukrajiny? On brečí. Má tam babičku.“ V neděli 27. února 2022 se „protrhla 

hráz“ s vašimi dary. Sbírka měla začít ve 12 hodin, ale už kolem 11:30 přijeli dobrovolní hasiči 

s obrovským množstvím věcí, které poslali ze Skautského institutu. Lidé nosili a auta přiváželi 

další věci. Možná jste na sociálních sítích viděli dvůr plný krabic, oblečení, pytlů… Díky našim 

ukrajinským kamarádům jsme měli možnost posílat roztříděné věci na konkrétní místa podle 

zadání. 

 

Dobrovolníci 
Od začátku akce na pomoc Ukrajině od 27. 2. do 14. 3. se u nás vystřídalo přes 200 

dobrovolníků, bez kterých by nic nebylo možné. Mezi ně patří i ruští studenti. Kromě toho se 

registrovalo 45 dobrovolníků na třídění a balení materiální pomoci a 11 na příjem pomoci na 

naší vrátnici na Ječné 2.  

Materiální pomoc 
Díky vaši pomoci jsme naplnili několik 3,5 tunových dodávek s pomocí přímo na Ukrajinu. Dvě 
dodávky jsme poslali přímo na Ukrajinu – byla naplněna hlavně plenami, dětskými lahvemi, 
karimatkami se spacáky, oblečením, dekami. Další dvě dodávky odjely do Kyjeva, po jedné do 
Lvova a do Žitomiru. Podobně jsme připravili další dodávky do jiných skladů, kde byly věci 
přerozděleny dle konkrétních potřeb. Stejně tak jsme poslali zdravotnický materiál do sbírky 
Červeného kříže.  

Kromě přímé pomoci na Ukrajinu jsme také připravili konkrétní materiální pomoc v Praze pro 
několik rodin ukrajinských uprchlíků – např. osmičlenná rodina, pak malá rodina s jednoletým 
dítětem, pak rodina s 2,5 letým a 8 letým dítětem. Hlavní komoditou pro tyto rodiny bylo jídlo, 
oblečení, pleny. 

Nemůžeme vynechat ohromnou pomoc pro samotné dobrovolníky. Díky obětavé pomoci 
některých z vás se povedlo zastřešit dvůr na Ječné (stanové řešení), aby bylo možné skladovat 
darovaný materiál. 

Finance 
Finanční pomoc přichází dvěma kanály: přímo převodem na účet 2001999775/2010 (var. sym. 

0100), na který v uvedeném období přišlo 54 235 Kč, a pak přes platební brány (s výběrem 

účelu), kam přišlo 43 814 Kč. 

Za 30 987,65 Kč jsme pořídili spacáky, karimatky, dětské lahve, dětské pleny a potraviny – vše 

podle konkrétních a aktuálních potřeb. Díky ohromné vlně materiální pomoci jsme byli schopni 

první dny téměř celou poptávku po pomoci uspokojit z materiálních darů, poslední dny ale 

prudce stoupá potřeba dokoupit potřebné věci, a tím pádem rostou i přímé finanční výdaje. 



Jak dál? 
Hlavní snahou v nejbližším období je realizace ubytování uprchlíků v Praze na Ječné a v Děčíně a 

zabezpečení jejich základních potřeb. Dále je velká snaha o nastartování programu jejich 

integrace do české společnosti – bude potřeba zabezpečit výuku češtiny a hlídání dětí, aby si 

rodiče mohli hledat práci a začít se stavět na vlastní nohy. 

 


