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Českobratrská církev evangelická zahájila pomoc Ukrajině a lidem prchajícím před ruskou
agresí již několik dní před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu. Popis práce církve v prvních
dnech je uveden v článku zde. Poskytuje tak pomoc nepřetržitě již téměř tři měsíce, a to jak
na úrovni povšechného sboru, tak na úrovni farních sborů. Pomoc byla zejména v prvním 1,5
měsíci zajišťována velice masivně formou dobrovolnické práce a kdo mohl, pomáhal.
Počáteční krizové řízení pomoci, které bylo určována zejména potřebou velice rychlého a
efektivního jednání, a díky kterému se podařilo realizovat pomoc velmi úspěšně, bylo
postupně převáděno na tým koordinátorů pomoci, který se této činnosti věnují a zajišťují ji
dlouhodobě (akt. do 30. 9. 2022). Pomoc je realizována díky štědrosti našich zahraničních i
tuzemských dárců. Celkový objem obdržených a přislíbených finančních prostředků na tuto
pomoc je cca 253 tis. € (8,1 mil. Kč) a nejvýznamnějšími dárci jsou: ELVKS, GAW, ELKB, EKiR,
EKHN, EkiBa, HEKS, HEKS, NFVT-Ř, Diakonie ČCE, LWF, Sewickley Presbyterian Church,
korejská církev a korejská televizní stanice CTS International.
Do Fondu sociální a charitativní pomoci sbory přispěly částkou víc jak 3 miliony korun. Tyto
prostředky hodláme využít v následujícím období, protože financování je nyní zajištěno jen
do září 2022.
Pomoc se skládá zejména z těchto činností:
1) Materiální pomoc Ukrajincům v ČR
Ve spolupráci s Diakonií a farními sbory jsme pomohli ukrajinským uprchlíkům
zapůjčením nebo ve většině případů obdarováním potřebnou IT technikou. Jednalo se
především o notebooky, tablety, mobilní telefony, powerbanky atd. Dárcem techniky
je především společnost SIEMENS, T-Mobile, ale také soukromí dárci. Dále je
zajišťována koordinace materiální pomoci od Diakonie ve formě drogistického zboží,
hygienických potřeb atd.
2) Finanční pomoc sborům na Ukrajině
ČCE společně s Diakonií zaslala v polovině dubna 2022 finanční dar ve výši 150 tis. Kč
svým sborům na Ukrajině. Jednalo se o podporu sboru v Bohemce (80 tis. Kč),
Veselinovce (45 tis. Kč) a společenství ve městě Pervomajsk (25. tis. Kč).
3) Projekt „Koordinátoři“
Hned na začátku války dostala ČCE nabídku finanční pomoci od partnerských církví
týkající se práce s uprchlíky. Po analýze situace byl vypracován projekt Koordinátoři,
který má za úkol podpořit sbory, které ubytovávají uprchlíky. Zajistili jsme financování
8,5 pracovních úvazků, v současné době zaměstnáváme 8 lidí v rozmezí šesti
pracovních úvazků.

Regionální koordinátoři pracují ve sborech, kde jsou zodpovědní za každodenní
doprovázení při pochůzkách po úřadech, zajišťování ubytování, zaměstnání a
volnočasových aktivit, jsou také nápomocní s koordinací práce ve svém regionu nebo
seniorátu. Spolupracují s dalšími neziskovými organizacemi a orgány státní správy
(MŠMT, MPSV, Policie ČR a další). Zajišťují jazykové kurzy, jsou nápomocni při
adaptaci Ukrajinců v ČR.
Na celocírkevní úrovni zaměstnáváme koordinátory, kteří celou situaci monitorují,
zajišťují materiální, finanční, poradenskou práci sborům. Zodpovídají za koncepci a
další rozvoj v oblasti pomoc uprchlíkům. Jedna z koordinátorů zajišťuje přímou péči v
ukrajinštině nebo ruštině pro uprchlíky.
Koordinátoři se scházejí jednou za 14 dní k pravidelným poradám, jednou za 14 dní
jsou také přítomni na celocírkevních online schůzkách týkajících se práce s uprchlíky.
4) Projekt „Drobné stavebně – rekonstrukční práce“
Ústřední církevní kancelář na základě monitoringu potřeb farních sborů zajišťuje
vedení projektu „Drobné stavebně-rekonstrukční práce pro zvýšení kapacity a
zlepšení kvality ubytování uprchlíků z Ukrajiny“. Cílem projektu je uzpůsobit prostory
v objektech farních sborů k ubytování uprchlíků z Ukrajiny a jejich využívání při
volnočasových aktivitách a výuce českého jazyku. K projektu se přihlásilo 29 sborů,
předpokládáme zvýšení kapacity nebo zlepšení kvality pro uprchlíky v řádu několika
set lidí. Období realizace projektu 1. 3. 2022 – 31. 10. 2022. Celkový objem
přislíbených prostředků cca 2,3 mil. Kč. Do konce května 2022 předpokládáme
uzavření smluv se sbory a převedení finančních prostředků.
5) Projekt „Výuka českého jazyku“
Výuka českého jazyku je další aktivitou, která je v mnoha farních sborech zajišťována,
a to jak samotným sborem a jeho spolupracovníky, tak ve spolupráci s obcemi a
městy. ÚCK ve spolupráci s Diakonií sestavila projektový záměr na jazykovou výuku,
ke kterému se přihlásilo 22 sborů. Celkový objem přislíbených prostředků na tuto
aktivitu je 1,5 mil. Kč. Předpokládaná doba trvání první etapy projektu, na níž jsou
zajištěny finanční prostředky je 1. 4. 2022 – 31. 8. 2022.
6) Partnerská pomoc slovenským církvím
ČCE partnersky podporuje práci Evanjelické církve augsburského vyznania na
Slovensku, která velice intenzivně zajišťuje pomoc příchozím uprchlíkům na
slovensko-ukrajinské hranici. ČCE ve spolupráci s Diakonií poskytla finanční dar na
tyto potřeby ve výši 10 tis. €, zajistila dar spol. Kofola v podobě nápojů pro uprchlíky
a dobrovolníky v hodnotě cca 15,5 tis. €, pomáhá skrze dobrovolníky s vlastní prací na
hranicích apod. O další pomoci se jedná.
7) Výhled plánovaných činností
ÚCK bude usilovat o zajištění dalších finančních prostředků pro farní sbory, a to pro
projekt „volnočasové aktivity pro ukrajinské uprchlíky“. Tato činnost je v mnoha
sborech zajišťována a je potřeba pomoci farním sborům s hrazením nákladů na lidi

tyto aktivity organizující (prozatím dobrovolnicky, dlouhodobě neudržitelné!) a
související materiální a provozní náklady.
ÚCK i nadále monitoruje potřeby farních sborů. Stále potřebnějším se jeví téma
integračních pracovníků, kteří budou pomáhat při hledání zaměstnání apod.
ÚCK vešla v jedná s nakladatelstvím Albatros a Skautským institutem a rozvíjí
myšlenku vytvořit půjčovnu knížek v ukrajinštině. Rádi bychom zajistili i záštitu
nějaké známé osobnosti.
Zvažujeme uskutečnit „děkovnou bohoslužbu dárcům“ na kterou by byli pozváni
zahraniční a tuzemští dárci, kteří práci ČCE významně podpořili a podporují. Den před
akcí by zároveň bylo dárcům nabídnuto vidět naživo práci v podpořených sborech
(samozřejmě po vzájemné dohodě). A že jich je! Na bohoslužbu by nejspíš navázala
„zahradní slavnost“ v rámci které by byla příležitost ke sdílení a prohlubování vztahů
a spolupráce. Předpokládaný termín konání přelom září-říjen 2022.

