
Zápis z porady ČCE – pomoc Ukrajině 2022 

 
 
Datum konání:   středa 30.3.2022 
Místo konání:   online forma 
Vedení porady:  Petr Mokrejš – vedoucí odd. fundraisingu 
                        
Účastníci:  přibližně 60 účastníků z řad farních sborů a ÚCK  
 
Další online porada se uskuteční ve středu 6. dubna 2022 na tomto odkazu: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NTViN2E5ZDgtNjc0NS00NDcxLWFkMzQtMGQzYzllNjZkNWQw%40thread.v2/0?c
ontext=%7b%22Tid%22%3a%22bdcd702f-3bc9-4740-b1a4-
da6126a0cd90%22%2c%22Oid%22%3a%22e00b2926-edd3-48e4-8ece-7e593701e889%22%7d. 
 
 

ÚCK – Petr Mokrejš 
 
 

1) Radka Garbuzová - terénní koordinátorka pro uprchlíky  
Kontakt: garbuzova@e-cirkev.cz      Telefon: 739 244 885 
- informace o kurzech online výuky češtiny – probíhají v úterky a čtvrtky celý den; jsou ještě 
volná místa (hlavně na dopolední a polední časy), je třeba se přihlásit nejpozději do pátku 
(1.4.2022) 
- kurzy začnou ve čtvrtek 7. dubna 
- R. Garbuzová je k dispozici pro otázky, na výše uvedených kontaktech 

 
2) Dary 
- stále platí nabídka na okamžitou finanční injekci pro sbory 25 tis. Kč -  VYZÝVÁME I DALŠÍ 

SBORY, KTERÝM VZNIKAJÍ NÁKLADY S POMOCÍ UPRCHLÍKŮM, ABY SE O POMOC 
PŘIHLÁSILY. 

- jde o příspěvek sborům nebo jejich prostřednictvím také rodinám, které poskytly ubytování 
 
3) Nadace + slevy 

Visegrádský fond – bude požádáno centrálně za ÚCK 
- předpokládáme přípravu projektu s cca 5-6 sbory na provozování dětských skupin 

ukrajinských dětí 
- PROSÍME SBORY, KTERÉ PODOBNOU AKTIVITU PROVOZUJÍ NEBO JI ZVAŽUJÍ, ABY POSLALY 

EVĚ BALCAROVÉ (balcarova@e-cirkev.cz) stručné shrnutí záměru nebo provozované aktivity 
(případně i fotografie, pokud už to probíhá).   

- lze podat projekt do 20 tis. €, předpokládaná doba podání 1. polovina dubna 
Nadace ČEZ – trvá příslib podpory, čekáme 
Nakladatelství Albatros – jsou přislíbeny dětské knihy čeština + ukrajinština a slovníky, pro 
každý sbor cca 1 - 2 ks  
T-Mobile – obdrželi jsme prvních 5 wifi (bez SIM) – budou předány na sbory dle pořadníku 
 

4) Adaptační skupina 
- základní informace viz leták MŠMT 
- v rámci volnočasových aktivit se asi nemusíme držet striktně tohoto modelu – viz. projekt na 

volnočasové aktivity   
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5) Projektový záměr – Koordinátoři pro uprchlíky 
- 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 

- VYZÝVÁME SBORY, ABY POSÍLALI TIPY NA VHODNÉ KANDIDÁTY, KTEŘÍ ČINNOST 
KOORDINÁTORŮ ZAJIŠŤUJÍ: pokud je na sborech nebo v jejich okolí někdo, kdo se 
(mezisborové) koordinaci věnuje, je schopný a činný, je možné jej platit (k dispozici až 5 
celých úvazků; přičemž se předpokládá zapojení více lidí na nižší úvazky – cca 0,2-0,5 úvazku 
na osobu) – lze platit cestovné, mzdové a provozní náklady, amortizace vlastního vozu apod.) 

- v běhu je výběr hlavního koordinátora na církevním ústředí (mohl by být vybrán tento týden) 
 

6) Drobné stavební a rekonstrukční práce za účelem ubytování uprchlíků – Eva Balcarová 
-jsme opakovaně oslovování s možností finančních příspěvků na stavební akce (úprava 
prostor pro bydlení nebo komunitní činnost) 
- donátoři cílí podporu do měkkých projektů 
- nelze očekávat velkou finanční podporu na stavební akce 
- aktuálně vedeme jednání se zahraničními dárci, zda by byli ochotni podpořit akce typu 
„drobné stavební a rekonstrukční práce“ cca do 4 tis. € 
- je pravděpodobné, že budou nakonec k podpoře ochotní, ale počítá se spíš výhledově, 
v řádu měsíců (cca 3 měsíce); aktuálně není možné žádat 
- zřejmě by tato pomoc byla opět v paušální podobě, s minimální administrativní zátěží 
 

7) Fotodokumentace z pomoci uprchlíkům 
- prosíme, abyste sdíleli fotodokumentaci z pomoci ukrajinským uprchlíkům přes tento webový 

formulář  
- součástí je i krátký (třeba třívětný nebo i heslovitý) popis vaší pomoci 
- je to velice důležitá zpětná vazba pro dárce, kteří pomáhají s financováním, pomáhá nám to 

v reportingu i v další komunikaci 
 
 

8) Pomoc státu v uprchlické krizi – Adam Csukás 
- aktualizované základní právní informace o pobytu nově příchozích občanů Ukrajiny 
naleznete na webu 
- stát prostřednictvím krajů přispěje na ubytování v prostorách ve vlastnictví právnických 
osob (vč. sborů), rozlišují se dva typy ubytování: 1) dočasné nouzové přístřeší, 2) nouzové 
ubytování 
- jednotlivé kraje začínají zveřejňovat informace ohledně vyplácení příspěvku, nezbytná je 
1) domluva s krajem při ubytování uprchlíků, 2) podpis smlouvy s krajem (KACPU) 
- odkazy na internetové stránky krajů postupně přidáváme na výše uvedený web, zdaleka ne 
všechny kraje však již pokyny zveřejnily 
- za každých okolností doporučujeme zkusit podat žádost o podporu (ať už hosté přišli přes 
KACPU či nikoli – náš systém vznikl dřív než systém státu, následně církev všechny kontakty 
předala SUZ/KACPU a opakovaně deklarovala připravenost pomoci – na to se v jednání se 
státem chceme odkazovat)   
- prosíme sbory, aby ÚCK hlásily úspěch i neúspěch v jednání s krajem; v případě neúspěchu 
se pokusíme zprostředkovat domluvu 
 
 
 

https://ukrajina.e-cirkev.cz/fotografie-pomoc-uprchlikum-z-ukrajiny/
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9) Liturgické texty aj. – Pavel Hanych 
- zajistili jsme copyright na zveřejnění a použití všech písní z Taizé, které mají ukrajinský text 

(zveřejněno na webu) a budeme je sázet k notám (zatím lze použít textově) 
- do ukrajinštiny přeloženo všech 14 modliteb z nového evangelického zpěvníku (ty modlitby, 

které mají své číslo a jsou tedy obzvláště vhodné ke společnému užití /např./ v rámci 
shromáždění) – taktéž ve výše odkazované sekci webu; najdete tam také nicejsko-cařihradské 
vyznání víry v češtině i ukrajinštině, bible v ukrajinštině i ruštině, další mešní texty a modlitby 

- připravují se dvojjazyčné pořady bohoslužeb (bez kázání) jak pro postní, tak pro velikonoční 
období; a dále pořady ekumenických bohoslužeb 

 
10) Příklady dobré praxe 

 
- Libštát: dnes úspěšně uzavřena smlouva o podpoře ubytování s KAPCU; je třeba registrovat 

konkrétního uprchlíka v místně příslušném KAPCU – tedy bydlí-li ve sboru někdo, kdo přišel 
odjinud (třeba přes jiné KACPU), je potřeba ještě přeregistrovat v místě; všichni hosté (kromě 
dětí/seniorů) mají zajištěnu práci; jedna z ubytovaných je embryoložka, a přitom aktuálně 
pracuje v zahradnictví – otázka je, zda by se toto dalo nějak koordinovat – doporučení: řešit 
v regionu (nemocnice, laboratoře apod., pomoci by mohl i článek AV ČR); negativní zkušenost 
s cizí pánskou návštěvou u jedné z žen na pokoji;  

- Mělník: dobré zkušenosti s ubytováním v upravených bytech, nekonfliktní; hlavní sborové 
prostory jsou smluvně propůjčeny městu, které tu organizuje dětskou skupinu („školku“) pro 
15 dětí a dvě učitelky – radnice platí nájem, zajišťuje úklid apod. – osvědčila se dlouhodobá 
výborná spolupráce s městem, funguje ke spokojenosti všech stran – iniciátorem bylo město 
samo 

- Pňov-Předhrádí: děti se podařilo umístit do škol, jeden hoch navštěvuje kroužek gymnastiky 
(podařilo se zajistit bezplatně), práci někteří zatím jen na DPP, ale hledají si stabilní 
zaměstnání; velmi negativní je zkušenost z Úřadu práce – neochota, hrubé zacházení, 
nevyřízení toho, co bylo potřeba (byť byli předem řádně objednáni) 

- Horní Dubenky: naopak skvělá zkušenost z Úřadu práce; 8 dětí (všechny) jsou umístěny ve 
škole; podařilo se sehnat lektorky češtiny pro děti; všichni mají profesi (pracují buď on-line na 
dálku nebo v dělnických profesích), všichni se navíc připojili k pomoci v rámci obci – 
zkrášlování, úklidy apod. – považují to za svou čest a odpovědnost odvděčit se za 
poskytnutou pomoc; skvělá zkušenost s akutní psychologickou pomocí patnáctileté 
ukrajinské slečně (Krizová intervence a následná návštěva u dětského psychologa) – odkazy 
od Evy Tkadlečkové: 
„od p. Rezkové z Diakonie jsem dostala tyto: 

o https://www.nudz.cz/files/img/ukrajina-3.png  
o https://www.terapie.cz/hlavu-nad-vodou-ukrajina  
o https://www.linkasluchatko.cz/  
o https://www.phil.muni.cz/zamestnanec/clanky/613013u-obcane-ukrajiny-mohou-

vyuzit-krizovou-linku-s-psychologickou-pomoci  
o https://www.cpng.cz/l/psychologicka-pomoc-ukrajine/#  

V posledním odkazu jsme si našli místně příslušné odborníky, kteří mluví či rozumí ukrajinsky. 
Prvotní krizovou intervenci skvěle zařídilo Krizové centrum Jihlava:  

o https://pestalozzi.cz/kontakty/krizove-centrum-jihlava/  
…určitě jsou taková krizová centra na krajích – nepátrala jsem.“ 
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Dotazy a podněty 
 

- Je třeba hlásit změnu bydliště uprchlíků?  
Ano, je nutné hlásit každou změnu v tomto smyslu – odkazujeme na právní informace na 
webu ukrajina.e-cirkev.cz. 

- Je možné dojet s uprchlíky do zahraničí? Konkrétně do Polska (jedna z ubytovaných tam má 
dceru).  
Je to možné, vycestováním cizince z území ČR dočasná ochrana nezaniká. Odpověď na 
podobné specializované otázky lze nalézt na tomto odkazu (bod 12). 

- Je možné získat nějaké prostředky ve chvíli, když sbor zaměstná pracovníka (např. učitelka 
ruštiny v penzi je ochotna věnovat se výuce češtiny ve sboru v Libštátě)?  
Prvotní dar 25 tis. Kč je určen primárně na pokrytí nákladů na ubytování ukrajinských 
uprchlíků ve sborech, případně v rodinách sboru, materiální pomoc, nákladů souvisejících s 
komunitní péči např. o děti apod. 
V případě, že sbor má tyto základní potřeby dostatečně finančně zajištěné, je možné zbylé 
peníze z daru využít na zajištění výuky jazyků. Takové využití je ale až druhotné. 
Na základě opakujících se dotazů na oblast výuky jazyků a zajištění jejího financování 
plánujeme za ÚCK připravit samostatný projektový záměr, jehož náplní by byla právě 
podpora výuky jazyků ve farních sborech. 
Předpokládáme, že bychom žádali dárce o větší obnos peněz, který by byla následně 
„paušálním příspěvkem“ poskytnu sborům pro tuto službu. 

- Dotaz na jazykové pomůcky a překladače.  
Odkazujeme na příslušnou sekci v rámci webu ukrajina.e-cirkev.cz. Uvítáme další tipy na 
funkční komunikační pomůcky! 

- Dotaz na dlouhodobost ubytování – s jakým počítat výhledem (Libštát má nasmlouvané 
letní pobytové akce)?  
Nelze v tuto chvíli říci. Buď se na ubytování dívat jako nouzové/krátkodobé a bezodkladně 
hledat hostům jiné, trvalejší prostory (třeba i jinde v rámci církve – reakce J. Weinfurtera) 
nebo rovnou počítat s dlouhodobostí.  

- Existuje možnost rozhovoru s člověkem, který by v rodném jazyce (ukrajinštině) člověka 
vyslechl a popovídal si s ním (příklad jedné Ukrajinky, která se zhroutila z tlaků všech 
jednání na úřadech… přitom pomoc psychologa by z hrdosti odmítla; poptávka je spíš po 
lidském vyslechnutí, citlivém přístupu… v mateřštině)?  
Lze se i v tomto obracet na Radku Garbuzovou; případně uvítáme tipy na další kontakty! 

- Příklad z Pňova – Předhrádí: je tu několik lokálních dětských skupin, které by vedla jedna 
z Ukrajinek – je možnost ji zaměstnat nebo získat na toto podporu?  
Jde přesně o typ aktivity, na kterou chceme žádat podporu od Visegrádského fondu – 
prosíme poslat detaily na mokrejs@e-cirkev.cz a balcarova@e-cirkev.cz.  

- Dotaz na obsazenost jazykových kurzů.  
Prosíme směřovat na R. Garbuzovou. 

- Otázka pomoci pro pána z UA, který je po nehodě na vozíku – jaké lze očekávat příspěvky 
na péči, asistenci nebo pomůcky apod.?  
J Soběslavský: péče a krytí např. ze strany pojišťoven by mělo být v identickém rozsahu, jako 
by se jednalo o občany ČR. Na podobné specializovanější otázky se lze dotazovat také 
prostřednictvím příslušného KACPU nebo na e-mailu ukrajina@mvcr.cz. 

- Nakolik lze na lokální nebo regionální úrovni iniciovat spolupráci s městem, místními 
neziskovými organizacemi, MAS apod. (a dá se očekávat finanční spoluúčast z jejich 
strany)?  
Odkaz na dobrý příklad z Mělníka. Neexistují právní limity, proč by to nešlo, je to o domluvě. 
E. Tkadlečková doplňuje: v každém městě či obci musí ze zákona vznikat průběžně tzv. krizový 
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fond – např. v Horních Dubenkách rozhodli zastupitelé o jeho čerpání právě v této situaci a 
na tyto účely. 

- Dotaz na integraci cizinců na středních školách (poněkud jiná pravidla než u ZŠ). 
Pro komplexní informace odkazujeme na portál edu.cz/ukrajina. 

- Poptávka dvojjazyčného seznamu potřeb od E. Tkadlečkové (byl zaslán na ústředí, ale na 
webu prozatím chybí).  
Omlouváme se, doplnili jsme jej na web (31.3.). 

- Otázka sborových sbírek – je možné použít sborovou sbírku v situaci, kdy sboru 
samotnému vznikají náklady?  
Ano, to je náležitý postup. 

- Lze očekávat, že ukrajinští senioři budou v Česku pobírat starobní důchod?  
Je pravděpodobně, že po první nárokové dávce 5000,- Kč/os. už dále důchod vyplácen 
nebude, ale nezbývá než čekat. Stát v tomto smyslu zatím nerozhodl a nedal konkrétnější 
informace. 

- Z chatu: ve věci výuky češtiny doporučujeme ještě Centra na podporu integrace cizinců 
(CPIC), organizují různé kurzy, financováno z EU.  

https://www.edu.cz/ukrajina/
https://ukrajina.e-cirkev.cz/kratke-aktuality-a-sdeleni/

