
Zápis z porady ČCE – pomoc Ukrajině 2022 - #5 

 
 
Datum konání:   středa 20.04.2022 od 18.30 hod. 
Místo konání:   online forma 
Vedení porady:  Petr Mokrejš – vedoucí odd. fundraisingu 
                        
Účastníci:  přibližně 15 účastníků z řad farních sborů a ÚCK  
 
Další online porada se uskuteční ve středu 4. května 2022 na tomto odkazu: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDA0NDViYzAtZjI2ZS00NTYyLTllODAtODQ1ZTkxYmE5Mjkw%40thread.v2/0?con
text=%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) Materiální pomoc – Petr Mokrejš 
 
Diakonie dlouhodobě spolupracuje s firmou, jejíž zaměstnanci by rádi pomohli a nakoupili 
materiální pomoc. Mají na mysli především hygienické potřeby – mycí potřeby (mýdla, 
šampon apod.), vložky, pleny, toaletní papír, prací prostředky apod., oblečení pro děti, 
trvanlivé potraviny (základní suroviny), výtvarné potřeby, hračky. Dárce nakoupí předměty 
podle zadaného seznamu jednorázově dle konkrétní objednávky – výzvu se seznamem 
naleznete na tomto odkazu: https://ukrajina.e-cirkev.cz/poptavka-po-materialni-pomoci-
sborum/ - v případě zájmu o tuto formu pomoci prosíme o vyplnění formuláře do 28.4. 
 
Ve stejném formuláři pak můžete poptávat také tablety, mobily, předplacené karty v 
hodnotě 100 Kč, s 10 GB zdarma a s voláním na Ukrajinu zdarma, powerbanky, kabely USB C 
/ mikro USB, nabíječky USB C, a také dříve avizované knížky pro děti od nakladatelství 
Albatros. 
 
V těchto dnech rovněž očekáváme dodání slíbených notebooků, takže předáme všem, kteří si 
požádali. Kdo potřebuje, a ještě si nepožádal, toho opět odkazujeme na výše uvedený 
formulář.  
 
Po vyplnění dotazníku se s následnou distribucí ozve Monika Voženílková a s každým 
zájemcem domluví způsob předání. V případě poptávky výpočetní techniky, dětských knih 
nebo SIM karet neplatí nutnost vyplnění do 28.4. (ale nabídka trvá do rozdání zásob). 
 
V Diakonii v Praze v Čajkovského ulici je k dispozici již nyní materiální pomoc – hygienické 
potřeby, deky, výtvarné potřeby, trvanlivé potraviny.  
Kontaktní osobou je Petr Sobalík, mob.: 730 195 074. Je třeba se domluvit předem, věcí je 
omezené množství. 
 
Děkujeme za vyplňování dotazníků! Je pro nás velice důležité znát Vaše potřeby a dotazníky 
jsou jednou z nejrychlejších možností.   
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2) Jazyková výuka vedená Radkou Garbuzovou – Eva Balcarová 

- Radka Garbuzová prosí všechny koordinátory jazykové výuky ve sborech, aby tiskli 
studentům a studentkám včas materiály. Dodnes ne všechny mají všechno, co potřebují. 
Přístup ke všem materiálům byl poskytnutý přímo Radkou G. Nejlépe vytisknout hned celou 
knihu (je to 100 stránek, a pracovní sešit, který je nezbytnou součástí).  
- byl proveden hromadný nákup 100 ks učebnic Čeština express 1 – RUS; lze je vyzvednout 
na ústředí církve (většina zájemců už svůj zájem deklarovala dopředu) – kontaktujte E. 
Balcarovou  

 
3) Dotazníky – projektové oblasti podpory – Petr Mokrejš 
- děkujeme všem, kteří již reagovali na rozeslaný dotazník ohledně požadované finanční 

podpory ve třech předepsaných oblastech (drobné stavebně-rekonstrukční práce, 
volnočasové aktivity, jazyková výuka) 

- termín je do 22. 4. 2022, následně bude vyhodnocen a dle výsledků bude žádáno u dárců o 
podporu 

- k dnešnímu dni reagovalo 29 sborů, které mají zájem o podporu v těchto oblastech: stavby – 
20 sborů, volnočasové aktivity - 5 sborů, jazyková výuka – 14 sborů  

- s malým zájmem se zatím setkaly volnočasové aktivity – pokud by sbory nicméně měly záměr 
konat nějaké aktivity, ale panuje jen obava, že by se „nevešly“ do předem definovaných 
projektových kolonek, nechť kontaktují s dotazem Petra Mokrejše (mokrejs@e-cirkev.cz), 
pravděpodobně se i tak – po vzájemné domluvě – najde prostor pro podporu  

 
4) Telefonické dotazování – Valerie Stulíková 
- stručné představení Valerie pro ty, kdo minule nebyli 
- může být nápomocna v omezené míře i jazykově; může si promluvit s ubytovanými v jejich 

mateřštině, pomoci vyjednat komunikačně složitější nebo dlouhodobější témata či 
nedorozumění, lépe reagovat na jejich potřeby a pomoci sborům vzájemně sladit očekávání 
(aby respektovala potřeby sboru i ubytovaných) 

- prosba o součinnost s Valerií – Valerie telefonicky kontaktuje sbory a bude zjišťovat jejich 
potřeby a aktuální stav ohledně pomoci uprchlíkům 

- cílem je znát detailnější potřeby sborů (ty které se nám do unifikovaných dotazníků 
„nevejdou“), znát statistické údaje ohledně poskytované pomoci a znát i příběhy lidí, kterým 
je pomoc poskytována (velice důležité pro zahraniční dárce a pro získávání další finanční 
podpory!) 

- kontakty na Valerii doplněny dnes na https://ukrajina.e-cirkev.cz/kontaktni-osoby/  
 

5) 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 koordinátory i pro dárce, kteří pomáhají 

s financováním, pomáhá nám to v reportingu i v další komunikaci 
 

6) Pomoc státu v uprchlické krizi – Adam Csukás 
- aktualizované základní právní informace o pobytu nově příchozích občanů Ukrajiny 
naleznete na webu 
- doplněny informace o dalších krajích poskytujících podporu ubytujícím subjektům; zatím 
se neobjevily problémy s registrací a proplácením podpory farním sborům – nadále ale 
prosíme o reportování pozitivních i negativních zkušeností při jednání s kraji (-v případě 
neúspěchu jsme schopni částečně intervenovat vyjednáváním ve prospěch sboru) 
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7) Liturgické texty aj. 
- základní liturgické materiály, texty a písně zveřejněny na webu  
- připravují se další dvojjazyčné pořady bohoslužeb pro velikonoční období; a dále pořady 

ekumenických bohoslužeb – prozatím ale hledáme překladatele – prosíme o případné tipy! 
(nezbytná teologická znalost/zkušenost i ukrajinština na úrovni rodilého mluvčího) 

- uvítáme zpětnou vazbu, pokud už byly materiály (pořady bohoslužeb) využity  
 

Dotazy, podněty, diskuse 
 

 
- Zpětná vazba jednoho ze sborů k liturgickým podnětům: modlitby jsou vítány vždy, už byly 

také využity podklady pro postní bohoslužby, naopak velikonoční už zřejmě nebudou třeba; 
automatický překladač překládá „na výsostech“ jako „na Vysočině“, což je možná do jisté 
míry prorocké, ale věcně (prozatím) nepříliš správné. 

- Je možné materiální pomoc využít např. i pro občany Ukrajiny, které ubytovávají obce či 
jiné subjekty, nebo je určena jen farním sborům ČCE? Je to zejména na individuální dohodě 
s Diakonií, která materiální pomoc poskytuje – kontakty viz výše; zřejmě bude záležet také na 
množství. Námi koordinovaná pomoc z církevního ústředí je především servisem farním 
sborům, proto jsou veškeré dotazníky i takto formulovány a pomoc směřována primárně 
tam. To určitě nebrání jakékoli individuální domluvě s Diakonií na zajištění pomoci dalším 
subjektům. 

- Odkdy lze žádat o podporu na ubytování ze strany krajů? Na začátku zazněl dotaz KACPU, 
po jakou dobu může sbor ubytovat bezplatně – byl tento deklarovaný termín nějak právně 
závazný nebo určující? Nikoli. Podobné dotazy ze strany KACPU zněly ve chvíli, kdy 
neexistoval systém krajské podpory. Nebyly závazné. Naopak systém počítá i se zpětným 
vyplácením od prvního dne ubytování. Není tedy problém žádat o podporu za celou dobu. 

- Zpětná vazba z chatu: „Myslím, že na volnočasové aktivity ještě dojde. Teď se prostě řeší ty 
nejzákladnější problémy (ubytování, soukromí běženců, bankovní účty, škola…). Na vyplnění 
volného času ještě nebyl čas... Mám trošku obavy z klesající nálady mezi Ukrajinci a z toho, že 
se to ještě bude zhoršovat (např. „ponorková nemoc“). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://ukrajina.e-cirkev.cz/materialy/modlitby-primluvy-liturgie/

