
Co se u nás děje? Tato zpráva je za období 25. 4. – 15. 5. 

Milí přátelé, dobrodinci, dárci a dobrovolníci. Moc děkujeme za všechnu vaši pomoc a podporu 

v jakékoli formě a podobě. V poslední době jsme většinu času a velkou část našeho úsilí 

vynaložili na „neviditelnou“ práci integrace „našich“ Ukrajinců: 

• Díky velké snaze a pomoci několik z vás (kteří si ale nepřejí být jmenováni) se povedlo 

najít pro několik žen práci. Usilovně pracujeme také na tom, aby se „naše“ děti dostali 

také na střední (či v několika případech i vysoké) školy. Ti z vás, kdo máte děti, jistě víte, 

že to není vůbec snadné. V tomto případě je třeba k tomuto „běžnému“ úsilí a 

překážkám připočíst cizí jazyk, neznalost prostředí apod. Nicméně i díky velkému úsilí 

našich lektorů českého jazyka dělají naše děti a jejich matky pokroky a věříme, že se to 

všechno podaří. 

• Naše ukrajinská psycholožka tráví své „volné“ odpoledne (dopoledne pracuje jako 

učitelka na ZŠ) pomocí potřebným dětem (a stále častěji i dospělým).  

Dále organizujeme komoditní pomoc – příjem, organizaci a expedici pomoci pro Ukrajinu.  

• Ve zmiňovaném období jsme poslali prostřednictvím JRS Polsko do ukrajinského Lvova 

auto (tentokrát už větší) naplněné především potravinovou pomocí, dětskou výživou, 

drogérii a dámskou hygienou.  

• Máme připravený, vytříděný a zabalený humanitární materiál (zvláště oblečení) – cca 4 

dodávky (celkem 14 tun). Část je určena pro JRS Polsko – odvoz by měl být 26. 5. Toto 

bylo možné jenom díky pomoci více než 20 dobrovolníků, kteří pečlivě všechno třídí, 

organizují a balí. 

• Poskytli jsme kočárky pro rodiny s dětmi, které přijíždějí na Hlavní nádraží v Praze. 

• Kromě „hromadné“ komoditní pomoci (např. JRS Polsko) se za zmiňované období 

pomohlo konkrétním 50 rodinám potřebnými komoditami ze stanu. 

Připravujeme školní pomůcky a materiál pro děti, které půjdou v září do školy. 

• Velké poděkování patří zvláště VKH Praha, které uspořádalo zvláštní sbírku na školní 

pomůcky pro ukrajinské děti. Vybralo se 5 695 Kč. 

 

Finance 

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

0100), na který v období 25. 4. – 15. 5. přišlo 19 800 Kč, a pak přes platební brány (s výběrem 

účelu), kam přišlo 14 974,20 Kč. 

Za uvedené období jsme nakoupili svačinky pro děti, učebnice češtiny, drogerii a hygienické 

potřeby za 17 502,26 Kč a školní potřeby pro děti za 7 308 Kč, celkem tedy 24 810,26 Kč. 


