
Zápis z porady ČCE – pomoc Ukrajině 2022 - #4 

 
 
Datum konání:   středa 06.04.2022 
Místo konání:   online forma 
Vedení porady:  Martin Balcar – vedoucí tajemník ÚCK 
Hosté:                Valerie Stulíková – koordinátorka pomoci 
                        
Účastníci:  cca 25-30  
 
Další online porada se uskuteční ve středu 20. dubna 2022 od 18.30 na tomto odkazu. 
 
 

ÚCK – Martin Balcar 
 
Děkujeme za zpětné vazby prostřednictvím dotazníku – slouží k prezentaci sborové práce 
zahraničním partnerům, donorům. Zatím jich dorazilo překvapivě málo (cca 20). Budeme vděční za 
zprávy z dalších míst, pomáhá to v reportingu těm, kteří práci podpořili. 
 

1) Tým koordinátorů 
a. Radka Garbuzová 1,0 (Brno) 
b. Adéla Bednaříková 0,1 (Brno) 
c. Valerie Stulíková 0,6 (Praha) 
d. Šárka Grauová 0,25 (Soběhrdy) 
e. Kristýna Baše 0,6 (Vrchlabí) 
f. Eva Tkadlečková 0,4 (Horní Dubenky) 

Podmínkou je ca 80% práce ve sboru a ca 20% pro celek – chceme podporovat sborovou 
práci. 
 

2) Představení nové koordinátorky: Valerie Stulíková 

• telefon 603 323 588 

• žila na Ukrajině s rodinou 12 let 

• pracovala jako koordinátorka fundraisingových aktivit na Ukrajině; věnovala se mj. 
integraci cizinců v Kyjevě 

• náplní její práce bude podpora koordinátorů a sběr podnětů; naplno se zapojí od 
příštího týdne; bude konat i návštěvy ve sborech, monitoring potřeb, rozhovory 
s Ukrajinci – nabídka pomoci při „nejasnostech“ 

• Valerie bude hlavní koordinátorkou pro Čechy; Radka G. bude pro Moravu a Slezsko 

• měla by pomáhat s koordinací aktivit z ÚCK 
 

3) Projektové záměry – Petr Mokrejš + Eva Balcarová 
 

• Máme aktuálně 3 hlavní projektové záměry a zřejmě zkraje příštího týdne rozešleme 
do sborů dotazník, o co by byl zájem (abychom věděli, jaké finance hledat a na co se 
zaměřit) 

i. Malé stavební projekty – do 100 tis. (zvýšení komfortu bydlení) 
ii. Volnočasové aktivity – skupinky dětí, setkávání apod. 

iii. Výuka jazyků – lektorům by se platilo 250 Kč za 45 min. (na půl roku, 
minimálně 5 lidí musí být v kurzu)  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDcwYzc4YzQtMWNlMC00MGFkLTg5NDctOTZiZmE3ZDBmMWY2%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
https://ukrajina.e-cirkev.cz/fotografie-pomoc-uprchlikum-z-ukrajiny/


• Nutně potřebujeme odezvu ze sborů, jestli je o to zájem. 

• Adaptační kurzy pro středoškoláky (14-18 let) nebudeme organizovat/financovat 
centrálně; lze je samozřejmě dělat na sborech, ale vždy je potřeba organizovat po 
domluvě s obcí; budeme se soustředit na volnočasové aktivity, mimosystémové, 
menší skupinky… na systémové adaptační skupiny je možné očekávat podporu 
MŠMT 

• Pro větší projekty nutná součinnost = je to nutné 

• Nadace ČEZ – omlouváme se; dlouho jsme avizovali, že bude možné čerpat 
hromadně a odrazovali jsme sbory od podávání individuálních žádostí; domluva 
s Nadací ČEZ taková skutečně byla (byl písemný příslib ze strany Nadace ČEZ); včera 
se konečně ozvali, že sborům ČCE věnují slíbených 2 mil. Kč, aby se následně po 
hodině opět telefonicky opravili – s omluvou, že došlo k omylu a že slíbené peníze 
putují nikoli ČCE (= sborům), ale Diakonii ČCE 

 
4) Legislativa 

• v minulém týdnu probíhaly schůzky na MPSV + lobbing – podnět, aby v ČT byly 
jazykové kurzy češtiny pro Ukrajince; dále aby podpora, která směřuje přes KACPU 
byla i pro sbory ČCE, a též pro ubytované původně „bez KACPU“ 

• na web ukrajina.e-cirkev.cz do článku Základní právní informace doplněny další kraje, 
kde lze žádat o podporu na ubytování (uzavřít s nimi smlouvu); zatím zkušenosti 
dobré – dostává se k nám málo informací, ale zatím pozitivní 

• VELMI PROSÍME: sdílet dobrou i špatnou praxi na ukrajina@e-cirkev.cz 
 

5) Dary 

• máme k dispozici ještě několik WiFi, tablety, nabíječky, kabely, powerbanky – pokud 
potřebujete, pište na ukrajina@e-cirkev.cz 

• věci, které mají nebo jsou schopni zajistit v Diakonii (ale pište si o ně na ukrajina@e-
cirkev.cz)  

o hygienické potřeby (šampony, mýdla, vložky, tampony, sprchové gely, 
kartáčky na zuby) 

o trvanlivé potraviny (dětské kapsičky, sušenky, čokolády, vitaminy, čaje) 
o deky 
o dětské pleny (různé velikosti) 
o výtvarné potřeby, cca 50 různých puzzlí, stavebnic, deskových her větších 

rozměrů 
o Krabice od srdce (asi 50 pro děti různého věku) 

• Diakonie má několik firem, kde jsou schopni uspořádat materiální sbírku, jen 
potřebují vědět, čeho se nedostává, o co by byl zájem (opět pište na ukrajina@e-
cirkev.cz)  

• Krabice od srdce – od pondělí 500 ks na ÚCK – stačí se stavit po domluvě s Monikou 
Voženílkovou (ukrajina@e-cirkev.cz) 

• věcné dary (pračky, ledničky ad.) – ukrajina@e-cirkev.cz 

• okamžitá finanční injekce pro sbory 25 tis. Kč – o tuto formu pomoci již požádalo přes 
60 sborů – odkaz na tabulku viz zápis #1 

• pomoc žádáme i u nakladatelství Albatros, které vyrábí dětské knihy v ukrajinštině a 
češtině, knihy budou (doufáme) následně připraveny k využití ve farních sborech – 
zatím nedorazily 

 
6) Pomoc uprchlíkům na Slovensko-ukrajinských hranicích 

• dorazil dar slovenské ECAV, která pomáhá na hranicích – 10 tis. € (ČCE + Diakonie) 

• v pondělí dorazil na hranice SK/UA kamion vod + 10 palet Birellů (ČCE) 
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• opakovaně vysíláni dobrovolníci 
 

7) Diakonické středisko 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. 
 

8) Liturgické texty – Pavel Hanych  

• všechny písně Taizé, které mají ukrajinský text, jsme zveřejnili (zajistili jsme na ně 
práva na legální použití) + Taizé písně z nového evangelického zpěvníku (opět legálně 
k užití) + modlitby z evangelického zpěvníku (přeloženy) 

• k dispozici je dvojjazyčný pořad postních bohoslužeb (bez kázání) + chystá se totéž i 
pro velikonoční období 

• prosba o videa – písně, modlitby nebo bohoslužebná setkání – četné žádosti ze 
zahraničí; pokud něco takového máte a můžete to s námi sdílet, budeme vděčni 

• všechny materiály jsou na https://ukrajina.e-cirkev.cz/materialy/modlitby-primluvy-
liturgie/  

 

Dotazy a podněty 
 

1) Soběhrdy – smlouva s KACPU již uzavřena; velká poptávka po učebnicích a pracovních 
sešitech – bylo by možné nějak zajistit?  
Podobné téma se řešilo v Brně, nakonec vyřešili přes paní Holou (autorka učebnic, která je 
poskytla) a tisk zajistilo VUT v Brně -> doporučení: poslat na balcarova@e-cirkev.cz poptávku 
(kolik jich je třeba) nebo tipy na dobré učebnice. Zkusíme hledat řešení a poptávat 
hromadně(ji).  
Dále potřeba auta – mikrobusu na dopravu dětí. Je nějaká možnost?  
M. Balcar: v Bělči se zrovna prodává starý Ford Transit, zkusíme propojit (napište na 
ukrajina@e-cirkev.cz).  

2) Libštát – také zájem o učebnice; vyvstala otázka jízdného – jak je to s bezplatným 
cestováním pro ukrajinské občany MHD?  
Odpověď pro Liberecký kraj je zde. Z následující diskuse vyplynulo, že je třeba zjišťovat 
individuálně. V krajích platí různá pravidla. Navíc se liší i přístupy jednotlivých dopravců.  
Jaký typ smlouvy nejlépe uzavřít s vyučujícími jazyka?  
Ideálně práce na IČO, kdy vyučující sboru fakturuje. Pokud tu možnost nemá, pak lze 
doporučit DPP nebo DPČ.  

3) Diakonie – středisko HRS sdílí nabídku/možnost pro ty, kdo pracují s ukrajinskými 
uprchlíky, účastnit se krátkého školení psychické první pomoci – Emotion Aid.  
5 jednoduchých kroků pro stabilizaci člověka v akutní stresové reakci. Pořádá HZS a ČČK, 
online, zdarma, školení trvá asi 1,5 hodiny. Koná se 7. 4. od 18 hodin nebo 21. 4. od 20 hodin. 
Přihlašování možné zde. 

4) Ve vyjednávání s KAPCU pomáhá „umístěnka“ – obecně před úřady je třeba hlídat zejména 
tři věci: vízum, registrace na cizinecké policii, zdravotní pojištění. 

5) Dotaz: lze zajistit pračku do sborových prostor, aniž by byly zatím obydlené hosty 
z Ukrajiny (je jasné, že pračka bude potřeba i to, že k obsazení dojde – KACPU jen doteď 
nemělo v databázi sbor, který ubytování nabídl). 
Ano, je to možné – prosíme poptávku na ukrajina@e-cirkev.cz. Pokusíme se zajistit.   

6) Vinohrady – vyjadřují dík za službu ÚCK; sdílí dobrou praxi: smutná holčička/slečna 
z Ukrajiny, málo komunikativní. Podařilo se zajistit výtvarný kroužek, který velmi pomohl. 
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