Zápis z porady ČCE - pomoc Ukrajině 2022
Datum konání:
Místo konání:
Vedení porady:
Hosté:

středa 23.3.2022
online forma
Martin Balcar – vedoucí tajemník ÚCK
Radka Garbuzová – nová terénní koordinátorka pro uprchlíky

Účastníci:

přibližně 75 účastníků z řad farních sborů a ÚCK

Další online porada se uskuteční ve středu 30. 3. 2022 od 18:30 na odkazu ZDE.

ÚCK – Martin Balcar

1) Stav lidí ve sborech
- v současné době má již větší část sborů zapojených do pomoci „své“ uprchlíky
- některé sbory na „své“ uprchlíky stále čekají, hodně záleží na konkrétních potřebách
příslušného KACPU
- s ohledem na zjevnou potřebu dlouhodobé a rozsáhlé pomoci lze očekávat zaplnění kapacit
v dohledné době
2) 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/poptavkapo-materialni-pomoci-sborum/ - dělíme si s Diakonií (firmy + Krabice) + notebooky a wifi přes
ÚCK – potřebujeme ale poptávku
- T-Mobile – SIM ne, wifi ano – 15ks internetu
- 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 pro sbory 25 tis. Kč – o tuto formu pomoci již požádalo 36 sbor.
VYZÝVÁME I DALŠÍ SBORY, KTERÝM VZNIKAJÍ NÁKLADY S POMOCÍ UPRCHLÍKŮM, ABY SE O
POMOC PŘIHLÁSILY.
- pomoc žádáme i u nakladatelství Albatros, které vyrábí dětské knihy v ukrajinštině a češtině,
knihy budou (doufáme) následně připraveny k využití ve farních sborech
3) Nadace + slevy
Visegrádský fond – bude požádáno centrálně za ÚCK
- cílem je pomoci zmírnit dopady války na uprchlíky přicházející z Ukrajiny/pobývající v zemích
V4,
- lze podat projekt do 20 tis. €, předpokládaná doba podání 1. polovina dubna
4) 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. Kofola + Prazdroj +
10k EUR (volné peníze pro ECAV ze SR + Diakonie)

Sháníme dobrovolníky ochotné pomáhat 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-lurtaranyve-vysnem-nemeckem/
5) HRS - 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.
6) Poradenská linka Diakonie SCPS
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)
7) Projektový záměr – Koordinátoři pro uprchlíky
- ÚCK na základě příslibu zahraničních dárců zpracovala projektový záměr “Koordinace pomoci
ČCE ukrajinským uprchlíkům“
- náplň projektu: koordinace pomoci uprchlíkům z projektu placenými pracovníky a odlehčení
stávající zátěže ležící na dobrovolnících z řad farních sborů a ÚCK
- personální zajištění: hlavní koordinátor pro sbory – 1 úvazek, terénní koordinátor pro
uprchlíky – 1 úvazek (Radka Garbuzová), regionální koordinátoři – 5 úvazků dělených na části,
podpora koordinátorů na ÚCK – 1,5 děleného úvazku
- doba trvání 6 měsíců, potom možné pokračování, předpokládané zahájení 04/2022
- prvním pracovníkem projektu je Radka Garbuzová (Brno), v jednání je další koordinátorka
paní Kristýna Baše (Vrchlabí)
8) Radka Garbuzová - terénní koordinátorka pro uprchlíky – 1 úvazek
Kontakt: garbuzova@e-cirkev.cz Telefon: 739 244 885
- představení: Radka Garbuzová žila na Ukrajině 35 let, až do doby nynějšího válečného
konfliktu, velice dobře zná ukrajinské, ale i ruské lidi, jejich mentalitu, zvyky, potřeby apod.
- Radka má za sebou velice bohatou osobní i profesní cestu, byla často iniciátorkou a
organizátorkou nových projektů (podnikatelských, kulturních, společenských aj.), vyučovala
český jazyk v Českém centru v Kyjevě, učí ukrajinštinu a ruštinu
- zapojení Radky do pomoci:
- místo výkonu práce bude zejména v Brně a na Jižní Moravě
- online výuka češtiny – základní fráze denních situací apod. Tato pomoc bude upřesněna a
budou oznámeny podrobnosti o způsobu výuky a možnosti přihlášení v pátek 25.3.
- intervence, telefonické konzultace, setkání se sbory, překlady a tlumočení, zajišťování
potřebných materiálů v ukrajinštině atd. dle aktuálně vznikajících potřeb Vás na sborech a
„Vašich“ Ukrajinců,
9) Pomoc státu v uprchlické krizi – Adam Csukás
- aktualizované základní právní informace o pobytu nově příchozích občanů Ukrajiny
naleznete na webu
- od 22. března se místo speciálního dlouhodobého víza za účelem strpění vydává vízum za
účelem dočasné ochrany (již vydaná dlouhodobá víza automaticky převedena)
- od 21. března volný přístup na pracovní trh: nevyžaduje se u nich pracovní povolení, pouze
je nutno o zaměstnání informovat místně příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR

- od 21. března mohou držitelé víza za účelem dočasné ochrany žádat o tzv. humanitární
dávku ve výši 5 000 Kč – první měsíc všichni bez dalšího (vč. dětí!), v dalších 5 měsících
případně na základě kladného rozhodnutí Úřadu práce ČR; o dávku se žádá elektronicky –
nutný bankovní účet v české bance
10) Eva Tkadlečkové + další – dobré praxe
Eva Tkadlečková představila zkušenosti farního sboru v Horních Dubenkách, kde mají
aktuálně ubytovaných 7 žen a 11 dětí. Ukrajinci nejsou ubytovaní ve sborových prostorech,
ale v ubytovacích kapacitách v rámci obce Horní Dubenky. Farní sbor zajišťuje veškerou
pomoc, finanční, materiální, asistenční v rámci adaptace na nové prostředí apod. Skupina již
navštívil nedělní bohoslužby. Dosavadní zkušenosti jsou oboustranně velice pozitivní.
O své zkušenosti se podělili zástupci několika dalších farních sborů, přičemž dosavadní
zkušenosti s pomocí uprchlíkům jsou velice dobré a je zřejmé, že tato služba je velice
prospěšnou a může být zdrojem velké radosti na straně nejen uprchlíků, ale i sboru.
11) Liturgické texty
- podnětným zdrojem může být http://www.liturgie.cz/clanky/a/odpovedi-ke-msi-vukrajinstine
- Bible v ukrajinštině Ukrainian Bible (UKR) - Version Information - BibleGateway.com

Dotazy a podněty
1) Umí Ukrajinci automaticky i rusky? Lze jim poskytovat knihy a další v ruštině?
Převážně ano, ale záleží, z které části Ukrajiny jsou. Východní část (Kyjev a dál na východ)
mluví a používají ruštinu běžně. Západní část Ukrajiny (okolí Lvova apod.) již výrazně méně až
ojediněle.
2) Kde hledat lékařskou pomoc pro ukrajinské uprchlíky?
Základní informace o přístupu k lékařské péči naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví
https://www.mzcr.cz/category/ukrajina/ .
V případě nouze poskytují základní bezplatné ošetření lékaři i lidem bez dokumentů na webu
https://www.lekariproukrajinu.cz/ , který založila MUDr. Anna Matoušková, ČCE Braník.
3) Učební a školní materiály a další
- učební materiály pro děti jsou dostupné na: https://www.ucitelnice.cz/
https://ukrajina.knihovny.cz/materialy.html /
- dvojjazyčné pexeso pro děti https://www.obchudekvendula.cz/UKRAJINA-c12_0_1.htm
- další materiály na https://sametnaskolach.cz/ukrajina/
- odkaz na on-line vyučování: https://lms.e-school.net.ua/quide
4) Aktuální informace dle ČTK
"Lidé, kteří u sebe doma či ve svém volném bytě zdarma ubytují uprchlíky, budou moci získat
příspěvek 3000 korun na osobu na měsíc na pokrytí nákladů. Na domácnost stát poskytne
nejvýš 12.000 korun měsíčně. Podpora se začne vyplácet po 11. dubnu, a to zpětně i za
březen. Schválila to dnes vláda." (ČTK)

