
Dobrovolníci 
Charakter dobrovolné pomoci se pomalu v čase mění. Místo obrovských jednorázových akci se 

postupně zavádí kontinuální odběr a třídění věcí, stejně tak jako nakládání a spedice. Kromě 

toho se představili nové formy dobrovolnictví: moc děkujeme naším řidičům, díky kterým jsme 

mohli několikrát dovézt humanitární pomoc z lokálních sběrných center na Ječnou, vytřídit a 

pak rozvést podle potřeb. Dále jste nám tímto způsobem pomohli odvést nábytek do Děčína.  

Materiální pomoc 
Kde jsme díky vám pomohli tentokrát? 

• Přes skautský institut jsme se podíleli na společném naplnění dodávky k polsko-
ukrajinským hranicím: lékárna, oblečení, deky, karimatky, pitná vody, plíny, dětské 
ubrousky, dětské lahve. 

• Na kolej Větrník jsme pro uprchlíky darovali skoro celou dodávku kočárků, postýlek, 
hraček, oblečení, plen. 

• Téměř kompletně jsme vybavili dům v Děčíně na přijetí 16-17 uprchlíků: kuchyňské 
potřeby, ložní prádlo, ručníky, utěrky, vařič, pračku, sušičku. Stejně tak nábytek. 

• Naplnili jsme skoro celou dodávku, která se bude přerozdělovat mezi další auto v Polsku 
a věci budou pokračovat do ukrajinského Žitomiru. 

• Připravili jsme a částečně vybavili prostor pro uprchlíky v Ječné ulici v Praze.  

• Pomohli jsme připravit pomůcky pro 30 dětí do školy a dále pracujeme na tom, aby 
jejich rodiny měli to, co potřebují. 

• Vybavili jsme tři rodiny věcmi. 

 

Finance 

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

0100), na který v období 14. 3. – 21. 3. přišlo 47 500 Kč, a pak přes platební brány (s výběrem 

účelu), kam přišlo 10 474,70 Kč. (celkové příjmy: 57 974,7, celkové výdaje 57 077,80). 

Za 57 077,80 Kč jsme pořídili spacáky, karimatky, dětské pleny, školní pomůcky (propisky, 

pastelky, gumy, obrázkové slovníky) a vybavení pro děti do základní školy, pro uprchlíky 

v Děčíne pak ložní prádlo, varní konvice, dvouplotýnku na vaření, pračku a sušičku, mikrovlnky, 

základní vybavení kuchyně. 

Jak dál? 
Do Děčína přijeli první uprchlíci a stejně tak očekáváme první uprchlíky na Ječné v Praze. 

Aktuálně se také ladí programy pro vzdělávání ukrajinských dětí ve spolupráci se ZŠ ve 

Štěpánské ulici. Byli jsme požádáni o pomoc JRS Polsko o materiální pomoc pro uprchlíky v 

Polsku a budeme se snažit této prosbě vyhovět zasíláním pravidelné humanitární pomoci. 

 


