
Zápis z porady ČCE - pomoc Ukrajině 2022 

 
 
Datum konání:   16. 3. 2022 
Místo konání:   online forma 
Vedení porady:  Martin Balcar – vedoucí tajemník ÚCK 
Příspěvky:  Kristýna Ambrožová – ředitelka střediska HRS Diakonie ČCE 
                      David Michal – ředitel střediska SCPS Diakonie ČCE   
Účastníci:  cca 130 zástupců sborů, pracovníci Diakonie ČCE a ÚCK 
 
Další online porada se uskuteční ve středu 23. 3. 2022 v 18:30 hod na tomto odkazu. 
Obsahem bude aktuální shrnutí a debata o teologických textech. Vše max. 90 min. 
 

ÚCK – Martin Balcar 
 

1) Chronologie příjmu 
- pondělí 21.2. – první kontakt na potřebu ubytovat (Miki Erdinger) 
- úterý 22.2. – synodní rada rozhodla o výzvě sborům 
- středa 23.2. – výzva sborům  
- čtvrtek 24.2. začátek války 
- čtvrtek 24.2. – veřejná sbírka Diakonie (pouze na Ukrajině) + výzva darů na Fond sociální a 

charitativní pomoci + 250k pro Diakonii (pro práci v Česku) 
- pátek 25.2. – předáno 46 nabídek sborů předáno Správě uprchlických zařízení (SUZ) – ČCE 

byla mezi několika málo prvními organizacemi, které SUZ nabídla míst do odvolání  
- víkend – první oslovení, které ale nevyšlo (Nymburk, Brno ad.)+ příprava webu (co by sbory 

mohly…) 
- pondělí 28.2 – 100 nabídek sborů 
- úterý 1.3. – 16:00 spuštění webu ukrajina.e-cirkev.cz, 18:00, ministr Rakušan oznámil vznik 

webu nasiukrajinci.cz a vytvoření KACPU (Krajské asistenční centrum pomoci uprchlíků), 
které přebere ubytování plně od SUZ  

- 1.3. večer – jednání ČCE a Diakonie s Hasičským záchranným sborem – ubytování přebírají 
hasiči na krajích 

- 2.-4.3 – formování KACPU v jednotlivých krajích + evidence změn v nabídkách (vysoké 
procento rodin měnilo či rušilo, sbory jen málo) 

- 7.3. – předání všech kontaktů na jednotlivé KACPU, potvrzeno přijetí + VŠECHNY NOVÉ 
NABÍDKY (SOUKROMÉ I SBOROVÉ) ZAPISOVÁNY PŘÍMO DO NOVHO WEBU NASIUKRAJINCI.CZ 

- 8.3. – kontrolní telefonát na SUZ, zda je vše ok – potvrzeno 
- 8.3. – informace od prvních sborů, které byly kontaktovány KACPU (např. hradecký kraj) 
- 14.3. – další kontrolní telefonát na SUZ, na KACPU zatím nebyly žádné kontakty 
- 18.3. – podezření, že některé (ne všechny) sbory nejsou v seznamech – mail na všechny 

KACPU (kontakty už jsou) a potvrzeno že: 
o kromě JMK všichni kontakty mají – JMK zatím cíleně nevyužívá menší nabídky, mají 

přípis ubytovávat ve velkých objektech 
o Plzeňský – velmi špatná zkušenost s odlehlými, kde lidé odmítají (stejná zkušenost se. 

Hamariová) – proto jen města a státní či krajské instituce – soukromníci jim nadávají 
 
Zkušenost: Tam kde přes KACPU, tam kompletně ošetření (pojištění, info, strpění, práce ad.) 
– na soukromo nutné toto s nimi udělat, nicméně: 
Kdo by chtěl nabídnout a nespoléhat na KACPU, může sám (to je mimochodem na webu 
ukrajina od počátku) – kanály jsou: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjIzYmRiNTQtODMwNS00ZTA3LWE2YmQtZDNiZjU1NjNmYTNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bdcd702f-3bc9-4740-b1a4-da6126a0cd90%22%2c%22Oid%22%3a%22e00b2926-edd3-48e4-8ece-7e593701e889%22%7d


o www.nasiukrajinci.cz,  https://www.ukrainetakeshelter.com, 
https://www.pomahejukrajine.cz/  

My na ÚCK držíme pořád směr KACPU, sbor oslovujeme při oslovení na doporučení (např. 
evangelíci z Ukrajiny, lidé ze sborů a jejich příbuzní). 
 

 
2) Stav lidí ve sborech – mění se denně 

a. přesnější data, věříme, že zjistíme podle formuláře na dar od Diakonie, 
uformulářovali bychom se – Monika Voženílková průběžně, víme o 30 sborech, ale 
není povinnost reportovat 

 
3) Web jako informační systém 

a. relevantní je Milan Balahura - https://ukrajina.e-cirkev.cz/informacni-z-medii/z-
facebooku/ 

b. vše, co by tam mohlo/nemělo být na Adélu Rozbořilovou  
c. Facebook – prosíme nepoužívat ke sdělování stížností, připomínek a námětů a volit 

přímou komunikaci na ÚCK  
 

4) Dary 
- potravinové banky - https://ukrajina.e-cirkev.cz/obsah/potravinova-pomoc-pro-uprchliky/ 
- věcné dary (pračky, ledničky, notebooky, wifiny ad.) - https://ukrajina.e-cirkev.cz/poptavka-

po-materialni-pomoci-sborum/ - dělíme si s Diakonií (firmy + Krabice) + notebooky a wifi přes 
ÚCK – potřebujeme ale poptávku  

- T-Mobile – SIM ne, wifi ano – problém neporozumění, odchodu ad. 
- Řidiči, co jezdili pro uprchlíky – nejvytíženějším lze poskytnout příspěvek na PHM - 

kontaktovat Martina Balcara 
- Fond charitativních a sociálních potřeb – děkujeme za poslání příspěvků, kdo ve sboru dělá 

s uprchlíky, poslal peníze a nutně by potřeboval, je to možné se domluvit na jejich případném 
vrácení – kontaktovat Martina Balcara 

- Okamžitá finanční injekce 25 tis. Kč – viz Diakonie 
 

5) Nadace + slevy 
- ČEZ – nechtějí jednotlivé žádosti, máme slíbeno větší dar, dáme informaci 
- VDV Nadace Olgy Havlové – jen Diakonie, ne sbory 
- obecně – když něco najdete, dejte vědět Petrovi Mokrejšovi, rád pomůže – někde jde jednat 

po sborech, jinde lepší společně (admin zátěž) 
- ČSOB - https://www.csob.cz/portal/ukrajina/balicek-pro-prichozi - Balíček pro příchozí =  

zdarma vše + 2500 CZK vklad, zřízená linka v ukrajinštině: 800 200 290 
 

6) Stát 
- vše JISTÉ na webu - https://ukrajina.e-cirkev.cz/obsah/zakladni-pravni-informace/ 
- spekulace 1 – příspěvek na ubytování 

o Poslanecká sněmovna 11. března 2022 schválila návrh zákona, podle něhož bude 
možné poskytovat těm, kdo ubytují uprchlíky z Ukrajiny, tzv. solidární dávku. Nyní 
návrh zákona projedná Senát. „Výši příspěvku, minimální počet dnů, po které je 
ubytování poskytnuto, a období, po které bude příspěvek poskytován, upraví vláda 
svým nařízením,“ stojí v tiskové zprávě MPSV. Mluví se o 180 Kč/osobu/noc, resp. 
100 Kč/dítě do 10 let/noc  

- spekulace 2 – příspěvek na jídlo a hygienu  
o návrh 5000Kč (musí najít nařízení vlády ČR), možná od 21.3. 

 
7) Co dál? 

http://www.nasiukrajinci.cz/
https://www.ukrainetakeshelter.com/
https://www.pomahejukrajine.cz/
https://ukrajina.e-cirkev.cz/informacni-z-medii/z-facebooku/
https://ukrajina.e-cirkev.cz/informacni-z-medii/z-facebooku/
https://ustredicce.e-cirkev.cz/ustredni-cirkevni-kancelar/agenda/casopisy/
https://ukrajina.e-cirkev.cz/obsah/potravinova-pomoc-pro-uprchliky/
https://ukrajina.e-cirkev.cz/poptavka-po-materialni-pomoci-sborum/
https://ukrajina.e-cirkev.cz/poptavka-po-materialni-pomoci-sborum/
https://ustredicce.e-cirkev.cz/ustredni-cirkevni-kancelar/agenda/kaplani/
https://ustredicce.e-cirkev.cz/ustredni-cirkevni-kancelar/agenda/kaplani/
https://www.csob.cz/portal/ukrajina/balicek-pro-prichozi
https://ukrajina.e-cirkev.cz/obsah/zakladni-pravni-informace/
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_11_03_2022_pomoc+uprchl%C3%ADk%C5%AFm_Sn%C4%9Bmovna+%282%29.pdf/b2de762a-2b2e-a1ed-0ad4-35aef4e5ac4d
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/akce_a_kampane/ukrajina/hlavni_mesto_praha_pro_ukrajinu/mestske_casti_maji_v_telocvicnach.html
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/akce_a_kampane/ukrajina/hlavni_mesto_praha_pro_ukrajinu/mestske_casti_maji_v_telocvicnach.html


o dvě nohy z ÚCK kromě koordinace se státem a stávání se „velkým partnerem“ + 
koordinace na ÚCK – jeden člověk na 6 měsíců 

▪ finanční injekce pro sbory, které pečují 
▪ podpora komunitních aktivit pro uprchlíky – 5 úvazků koordinátorů (6 

měsíců) – kdo má někoho, pak do pátku na Moniku Voženílkovou  – platí 
minimální pravidlo 80/20 (sbor/celek) a kvalitní odměna, může být částečný 
úvazek či IČ, výběr a skladba je na ÚCK  
 

Máte-li ve sborech profesionály, kteří by mohli dělat v Diakonii – na Davida Michala. A dovětek - na 

tuto fázi ve zmíněném rozsahu zvládneme z darů z ciziny + darů zařízených Diakonií (díky      ) a zatím 
nečerpáme žádné celocírkevní prostředky, což ale brzy asi nebude pravda (FSCHP). 
 
Pomoc uprchlíkům na Slovensko-ukrajinských hranicích 
Na slovensko-ukrajinských hranicích ve Vyšném Nemeckém se společně se slovenskou luteránskou 
církví podílíme na přímé pomoci přicházejícím uprchlíkům.  
Sháníme dobrovolníky ochotné pomáhat od 13. března dále v přijímajícím stanu na hranicích. 
Prosíme pouze nabídky, kdy budete ochotni být na místě celý týden, pracuje se 24/7.  
Bližší informace na  
https://ukrajina.e-cirkev.cz/obsah/pomahejte-se-slovenskymi-lurtarany-ve-vysnem-nemeckem/ 
 
Finanční zdroje k zajištění poskytované pomoci 
V současné době je většina peněz z darů našich partnerských zahraničních církví, kterým patří za tuto 
podporu velké díky. Jsou to prostředky ze zdrojů evangelické církve v Bavorsku, Rýnsku, Hesensku a 
Nasavsku, Bádensku, Sasku a ze zdrojů HEKS a GAW. Další finanční prostředky byly poskytnuty 
Člověkem v tísni. 
 

 
 

HRS (Humanitární a rozvojové středisko Diakonie) – Kristýna Ambrožová 

 
1) Jednorázový dar 25 tis. Kč/zapojený sbor a jeho podmínky 

 
Pokud ve Vašem sboru ČCE či ve středisku Diakonie ČCE ubytováváte uprchlíky z 
Ukrajiny, poskytneme Vám  jednorázový příspěvek  ve výši  25 000 Kč, viz Příspěvek na 
ubytování uprchlíků (diakoniespolu.cz) 
 
Kdo může příspěvek obdržet?  
Příspěvek obdrží  každý sbor ČCE, který poskytuje ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny . 
Uprchlíci nemusí být nutně ubytováni v prostorách patřících sboru, finanční prostředky 
mohou být poskytnuty skrze sbor i jeho členům. Každý sbor ČCE může příspěvek získat 
pouze jednou (je ale možné příspěvek rozdělit i mezi více členů  sboru). 
  
Na co je příspěvek určen?  
Příspěvek lze využít na financování nákladů spojených s ubytováním uprchlíků kromě 
samotného nájmu.  
Jedná se zejména o:  

• nákupy jídla,  
• nákupy oblečení,  
• nákupy vybavení do domácnosti (vč. nutného nábytku, běžných spotřebičů, 

kuchyňské vybavení, ložní prádlo),  

https://ustredicce.e-cirkev.cz/ustredni-cirkevni-kancelar/agenda/kaplani/
https://scps.diakonie.cz/kontakt/david-michal/
https://ukrajina.e-cirkev.cz/obsah/pomahejte-se-slovenskymi-lurtarany-ve-vysnem-nemeckem/
https://www.diakoniespolu.cz/prispevek-na-ubytovani-uprchliku/
https://www.diakoniespolu.cz/prispevek-na-ubytovani-uprchliku/


• uhrazení nákladů na služby v místě ubytování (el. energie, vodné, stočné, plyn 
atd.),  

• spotřebu pohonných hmot souvisejících s asistencí uprchlíkům (např. doprava 
do obchodu, na úřady, k lékaři).  

•  
Účtenky si prosím uschovejte pro případnou kontrolu.  Rozhodné období vystavení 
účtenky je 10. 3. 2022 –  10. 3. 2023.  
Další náklady je vhodné konzultovat e -mailem či telefonicky na infolince.  
 
Co je potřeba pro získání příspěvku udělat?  
Pro získání příspěvku je nutné vyplnit formulář s kontaktními údaji a základními 
informacemi o sboru/střediska Diakonie vč. informací o počtu ubytovaných uprchlíků. 
Vyplněním dotazníku souhlasíte  se zpracováním osobních údajů . Dotazník je dostupný 
na výše uvedeném odkazu.  
 
Příspěvky budou vypláceny co nejrychleji od vyplnění dotazníku na základě darovací smlouvy 
sepsanou mezi Diakonií ČCE HRS a sborem ČCE (případně střediskem Diakonie ČCE).  
 
V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: ukrajina@diakoniespolu.cz či 
telefonicky na čísle: 242 487 828 (všední dny od 9 do 17 hodin). 
 

2) Hromadné společenské akce pro uprchlíky 
 
V případě, že budete chtít uspořádat pro uprchlíky nějakou společnou volnočasovou aktivitu, např. 
návštěva ZOO, návštěva kulturní akce apod. kontaktujte Veroniku Nožinovou na telefonu 603 
546 088, nebo emailem nozinova@diakoniespolu.cz. Na tento druh akcí bude možné čerpat 
individuální finanční příspěvek nad rámec uvedených 25 tis. Kč. 
 

3) Školení Diakonie – Jak pomoci a nezbláznit se 
 
Diakonie připravila online setkání na více než aktuální téma „Jak pomoci a nezbláznit se“, 
které se uskuteční již v PÁTEK 18. 3. 2022 OD 18:00 DO 19:30. Informace o setkání a přihlášení 
naleznete na 
https://www.facebook.com/diakoniecce.hrs/photos/a.294629243914829/5205818979462473. 
 
 
 

SCPS (Středisko celostátních projektů a služeb) – Michal David 

 
1) Poradenská linka Diakonie  

 
Diakonie provozuje poradenskou linku, na kterou se v případě potřeby můžete obrátit, 
poradenství je možné po dohodě poskytnout i přímo ve sboru. 
Základní kontakt: Kristýna Rezková, telefon 734 787 752, kristyna.rezkova@scps.diakonie.cz 
Poradenská linka Diakonie SCPS (e-cirkev.cz) 
 

2) Sociální služby – výtah MPSV 
 
Poskytování sociálních služeb příchozím z Ukrajiny 

• pokud mají speciální dlouhodobé vízum mohou v ČR čerpat sociální služby. 

• Když potřebuji sociální služby a mám speciální vízum: 

https://www.diakoniespolu.cz/o-nas/zpracovani-osobnich-udaju/
mailto:nozinova@diakoniespolu.cz
https://www.facebook.com/diakoniecce.hrs/photos/a.294629243914829/5205818979462473
https://ukrajina.e-cirkev.cz/obsah/poradenska-linka-diakonie-scps/


Buď – obrátit se na KACPU https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kontaktnich-asistencnich-
center-pomoci-ukrajine.aspx  
Nebo – pracovník sociálního odboru obecního úřadu 

• Konzultace a koordinace k informacím ohledně systému sociálních služeb je k dispozici na 

telefonní lince +420 608 797 081 

• platba za služby – (v případě služeb za úhradu) – pokud se nemůže finančně podílet – čestné 

prohlášení o majetkových poměrech – služba se poskytne bezplatně – náklady poskytovateli 

refunduje stát 

• odkaz na leták CZ system_socialnich_sluzeb1403.pdf (mpsv.cz) 

 

 

Dotazy   
 

1) Jak nakládat s obdrženým finančním darem 25 tis. Kč z hlediska sborového účetnictví? 
 
Dar vstupuje standardně do sborového účetnictví. Je žádoucí, aby byl veden odděleně na 
samostatném středisku, případně na samostatných analytických účtech apod. tak, aby bylo 
zajištěno jeho oddělené vedení a mohl být samostatně vykazován. 
 

2) Jak nakládat s obdrženým finančním darem z hlediska jeho přerozdělování a využití v rámci 
sboru? 
 
Využití daru a jeho rozdělení na potřeby sboru, případně poskytnutí jeho části členům 
(rodinám), kteří ubytovávají a starají se o uprchlíky, je plně v kompetenci sboru a jeho vedení. 
V případě, že sbor své prostory a kapacity využije nikoliv k ubytování, ale jako zázemí pro 
např. dětskou skupinu (MŠ), nebo jinou cílovou skupinu uprchlíků, je možné taktéž využití 
tohoto daru. Dalším možným cílovým příjemcem je např. u nás žijící Ukrajinec, který u sebe 
ubytovává a pomáhá dalším Ukrajincům.  
O příspěvek může požádat sbor bez ohledu na to, zda uprchlíky přijal přes KACPU nebo na 
základě své individuální aktivity.   
V případě, že chcete poskytnout uprchlíkům peněžní hotovost, je třeba vystavit výdajový 
doklad. 
  

3) Má sbor sepisovat s ubytovanými uprchlíky nějakou formu smluvního vztahu? Případně má 
sbor vést knihu ubytovaných „hostů“? 
 
V současné době není tato věc po právní stránce vyjasněna a je nutné vyčkat na její dořešení a 
doporučený postup z úrovně státu. Do té doby NEDOPORUČUJEME UZAVÍRAT JAKÝKOLIV 
SMLUVNÍ VZTAH (NÁJEMNÍ SMLOUVU, SMLOUVU O ZÁPŮJČCE, UBYTOVÁNÍ).  Případný 
požadavek ze strany obecních úřadů na vedení „knihy ubytovaných“ považujeme v současné 
situaci za irelevantní, neboť poskytujeme pomoc v humanitární krizi, nikoliv, že bychom 
provozovali ubytování.  

 
4) Sbor využívá k ubytování byt, který není pojištěný. Je třeba jej pojistit? 

 
Ano, důrazně doporučujeme, aby nemovitosti, které poskytujete pro ubytování uprchlíků byly 
řádně pojištěny, pro případ vzniku škodné události. V případě, že se sbor potřebuje pojistit, 
může kontaktovat Martina Fryščoka. 
 
 

https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kontaktnich-asistencnich-center-pomoci-ukrajine.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kontaktnich-asistencnich-center-pomoci-ukrajine.aspx
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/system_socialnich_sluzeb1403.pdf
https://ustredicce.e-cirkev.cz/ustredni-cirkevni-kancelar/agenda/provozni/


5) Kde lze získat bohoslužebné materiály v ukrajinštině, případně ruštině? Jakým způsobem 
pracovat s uprchlíky po spirituální stránce, co všechno lze využít? 
 
V tuto chvíli nejsou žádné bohoslužebné materiály, texty ani písně v ukrajinštině zajištěny. 
Tuto oblast je třeba rozpracovat a posílit. Prosíme, aby kdokoliv bude mít k dispozici 
použitelné materiály a podklady, aby je zaslal na Adélu Rozbořilovou, která bude tyto 
materiály zveřejňovat na webu v sekci Materiály k využití. Téma zajištění spirituální péče 
zároveň předáváme do gesce synodnímu seniorovi Pavlu Pokornému. 
Dle informace br. Urbánka se ve Střešovicích schází k bohoslužbám ukrajinský sbor, který by 
mohl podklady poskytnout. 
Tématu spirituální péče a bohoslužebným materiálům se budeme věnovat na obdobném 
setkání ve středu 23. 3. 2022 v 18:30.  
 

6) Sbor má pochybnosti, zda se jeho nabídka dostala do všech relevantních databází, neboť je 
doposud nikdo nekontaktoval. 
 
ÚCK byla při opakovaném ověřování ujišťována, že učiněné nabídky jsou zaevidované a čekají 
na své využití. V případě, že budou přetrvávat Vaše pochybnosti, doporučujeme znovu 
nabídku zaevidovat na https://www.nasiukrajinci.cz/. 

 

 
 

https://ustredicce.e-cirkev.cz/ustredni-cirkevni-kancelar/agenda/casopisy/

