
Dobrovolníci 

Tento týden jsme se zaměřili na zvýšení efektivity celkového systémů dobrovolníků, a proto 
jsme představili nové registrační formuláře, ve kterých je možné se přihlašovat na konkrétní dny 
a časy. Někteří z vás se zaregistrovali na pomoc uprchlíkům a nebyli (zatím) požádáni o pomoc. 
Snažíme se přes veškeré logistické potíže volat jenom takový počet dobrovolníků, aby 
nevznikaly zbytečné prostoje. Stává se, že je na některý den a čas registrováno víc dobrovolníků, 
než je potřeba: řešíme to takovým způsobem, že napíšeme jenom části. Moc děkujeme za vaši 
velkorysost a pochopení. 

Materiální pomoc 
Kde jsme díky vám pomohli tentokrát? 

• Tento týden jsme po prvé neposílali pomoc přímo na Ukrajinu, ale soustředili se na 
přímou materiální pomoc ukrajinským uprchlíkům v Praze – oblečení pro dospělé i pro 
děti, hračky, nádobí, drogerie, jídlo, školní pomůcky.  

• Byly jsme požádání polskou JRS (Jesuit Refugee Service) o pomoc s ukrajinskými 
uprchlíky přímo v Krakově, ale také na Ukrajině (např. Lvov), kde jezuité přímo působí. 
Připravujeme proto pravidelnou velkou zásilku pro polské JRS: první vyjede již tento 
pátek 1. 4. a pak by měla podle domluvy každý další pátek. 

• Velkým projektem je pro nás spolupráce se ZŠ ve Štěpánské ulici v Praze: definitivně 
jsme se stali jejím detašovaným pracovištěm. Znamenalo to také připravit třídu 
v jezuitských prostorách v Ječné ulici. V první etapě, která začala tento týden, se u nás 
učí 15 dětí, kterým jsem poskytli kompletní školní vybavení – toto bylo možné díky 
štědrým dárcům jako např. FEL ČVUT (školní lavice a židle), počítače, nadace Novy 
(tablety), společnosti Activa (školní a kancelářské potřeby), mnohým dobrovolníkům 
(zvláštní poděkování patří VKH Praha za obětavou práci na přípravě třídy) – a také 
svačinky a obědy.  

• Dále jsme byli schopni zaplatit oběd pro celkem 45 ukrajinských dětí, zaměstnat 
ukrajinskou učitelku a psycholožku. 

• Byl nám také darován nový ohnivzdorný stan, který bude sloužit jako sklad pro již 
zamluvené nebo nasmlouvané věci. 
 

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

0100), na který v období 21. 3. – 28. 3. přišlo 42 871,20 Kč, a pak přes platební brány (s výběrem 

účelu), kam přišlo 13 968,70 Kč.  

Za 15 313 Kč jsme pořídili sunar, dámské hygienické potřeby, potřebné školní vybavení, 

vybavení třídy, svačinky pro děti, obědy pro děti, sluchátka pro potřebné připojení k online 

výuce. Očekáváné výdaje (na které zatím nepřišla faktura, i když služba byla již pořízena) jsou: 

plat ukrajinské učitelky a psycholožky, obědy pro 45 dětí, v celkové výši 43 000 Kč. 

Celkové příjmy: 56 839,90 Kč, celkové výdaje (včetně zmiňovaných očekáváných): 58 313 Kč 



Jak dál? 
Velkou část pozornosti budeme věnovat rozběhu třídy na Ječné. Spolu s VKH se postupně bude 

připravovat i odpolední program pro děti. V neposlední řadě se zaměřujeme na pečlivé 

sledování potřeb ukrajinských uprchlíků podle pokynů polských jezuitů na Ukrajině a v Krakově. 

Dále jsme byli požádání také o pomoc partnerskou organizací v Kolíně o pomoc pro místní 

ukrajinskou rodinu. 

 


