
Co se u nás děje?  
V první řadě bychom rádi vyřídili velké poděkování lokálního ředitele JRS v Lvově, který vyjádřil 

vděčnost za naši pomoc doručenou na Ukrajinu pomocí JRS Polsko (expedována minulý pátek 

z Prahy).  

• Tento týden jsme pomohli 11 rodinám oblečením, kuchyňským nádobím a zvláště 

botami. Dále jsme vybavili tři děti potřebami do školy.  

• Partnerské organizaci karmelitánů na Fortně jsme pomohli pro „jejich“ ukrajinské 

obyvatele zajistit povlečení, ručníky, nádobí a další potřeby.  

• Navázali jsme spolupráci s paní, která se stará o těhotné ženy z Ukrajiny a posléze i o 

jejich novorozeňata. Pomohli jsme vybavit maminky vším co potřebují (kočárek, 

zavinovačku, oblečení…). 

• Většina vámi darovaných kočárků byla použita na vlakovém Hlavním nádraží. Slouží 
maminkám, které přijeli s maličkými dětmi. 

• „Naše“ paní učitelky se staly studentkami jazykového kurzu češtiny s cílem složit z něho 
zkoušku. Dopolední kurs základů češtiny pro maminky, který vede Anna, je zcela 
zaplněný. Při těchto setkáních lektorka zprostředkovává nejen znalost jazyka, ale i 
kultury, a pomáhá maminkám radou i praktickými zkušenostmi. Další kurs (večerní) bude 
otevřen po Velikonocích. 

Tento týden se 15 dobrovolníků staralo především o zabezpečení úklidu „naší školy“ a třídění 
darů pro uprchlíky. Velké díky patří za všechnu „neviditelnou“ práci – umývaní WC, podlah, 
nošení a třídění krabic. Bez vás by opravdu nic nebylo.  

Do pomoci se ochotně zapojují i ukrajinské maminky: pomohly vyložit nákladní auto 
potravinové pomoci z Německa. 

Běží obě třídy – jak první, tak druhý stupeň ZŠ, stejně jako kurzy češtiny.  

 

Finance 

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

0100), na který v období 3. 3. – 11. 4. přišlo 44 650 Kč, a pak přes platební brány (s výběrem 

účelu), kam přišlo 4 923,50 Kč.  

Uplynulý týden jsme zaplatili našim dětem obědy v ZŠ Štěpánská, nakoupili hygienické a školní 

potřeby, výukové pomůcky, rychlovarnou konvici a svačinky, 10 ukrajinským maminkám pak 

přenosný věšák – celkové výdaje: 20 380,46Kč. 



Co dál? 
Teď nás čeká Svatý týden – z tohoto důvodu bude výuka krácena způsobem, jak je to standard 

na českých školách. Stejně tak nebudeme v pátek nakládat pomoc pro polské JRS. V týdnu po 

Velikonocích bychom chtěli poslat větší objem pomoci na Ukrajinu prostřednictvím polské JRS. 

V případě potřeby plánujeme otevřít dodatečný kurz češtiny. Pokračujeme se sbírkou 

humanitární pomoci, a proto nadále potřebujeme pomoc dobrovolníků na sběr a třídění. 

Začínáme také uvažovat o dětském táboře na léto – to by ale vyžadovalo velké finance. 

Uvidíme.  

 


