
Dobrovolníci a co dělají 

Obrovské díky patří všem těm, kteří přišli v pátek a v třech směnách třídili humanitární pomoc 
nasbíranou za celý týden tak, abychom byli schopni a) efektivně expedovat pomoc do Polska, b) 
zabezpečit požadavky našich partnerských organizací pro ukrajinské uprchlíky přímo v Praze, c) 
efektivně vydávat pomoc v příštím týdnu. Stejně tak patří velké díky všem těm (zvláště VKH Praha), 
kteří se podíleli na přípravě druhé třídy pro výuku ukrajinských dětí. Novou výzvou (viz „Jak dál“ bude 
pro nás zachovat kvalitu stávajícího systému do dalších týdnů a zorganizovat výuku češtiny pro děti a 
jejich maminky. 
Díky vám bylo také možné založit uprchlíkům, kteří bydlí u nás, účet v bance. Dále zdravotní a sociální 

pojištění, a stejně tak přihlášky k lékaři. Některým uprchlíkům se povedlo najít zaměstnání, jiným školu.  

Materiální pomoc 
Kde jsme díky vám pomohli tentokrát? 

• Tento týden jsme po prvé poslali humanitární pomoc pro naší partnerskou organizaci JRS Polsko 
do Krakova pro místní uprchlíky – oblečení, obuv, hygienické potřeby, dětskou výživu, léky. 

• Na žádost naší partnerské organizace Kolínský klášter jsme zaslali humanitární pomoc pro jednu 
ukrajinskou rodinu do Kolína. 

• Tento týden jsme dary pomohli šesti rodinám. Většinou potřebovali oblečení, hodně věcí do 
školy pro děti a vybavení do domácností. 

• Velkým projektem je pro nás spolupráce se ZŠ ve Štěpánské ulici v Praze: díky partnerům, 
dárcům a dobrovolníkům se povedlo opravdu rozběhnout dvě třídy a vybavit děti základními 
školními pomůckami. 
 

Finance 
Finanční pomoc přichází dvěma kanály: přímo převodem na účet 2001999775/2010 (var. sym. 0100), 

na který v období 29. 3. – 3. 4. přišlo 9 350 Kč a pak přes platební brány (s výběrem účelu), kam přišlo 

11 165,10 Kč.  

Tento týden jsme nakoupili sunar pro ukrajinské děti v Krakově, dámské hygienické potřeby, SIM karty 

s kreditem na 1 měsíc pro naše ukrajinské učitelky, sluchátka pro děti v naší třídě, svačinky pro děti. 

Dále jsme pomohli se „startem do života“ dvěma rodinám uprchlíků, které bydlí u jezuitů v Ječné ulici.  

Celkové příjmy: 20 515,10 Kč, celkové výdaje: 10 435,36 Kč. 

Jak dál? 

Od pondělí 3. 4. běží u nás v Ječné ulici školní výuka pro ukrajinské děti ve dvou třídách – jedna 

prezenčně pro první stupeň základní školy, druhá online pro druhý stupeň základní školy. Každá třída 

má svou učitelku. Kromě toho sedí v naších prostorách ukrajinská učitelka, která učí vzdáleně přes 

internet děti přímo na Ukrajině. Právě organizujeme kurz češtiny pro děti a jejich maminky, a hledáme 

proto učitele češtiny. Výuka pro děti bude probíhat v dopoledních hodinách a máme ji pokrytu, pro 



odpolední (podvečerní výuku), která bude probíhat pondělí–čtvrtek, učitele češtiny ještě stále 

hledáme. 


