
 

 

 

                                                                                                                      10. února 2023 

Milé sestry, bratři, milí přátelé, 

je to už skoro rok, co jsme svědky vojenského útoku Ruska vůči Ukrajině. Na následujících řádcích bychom 
rádi stručně shrnuli dosavadní dění ohledně naší společné pomoci organizované Diakonií ECM a kanceláří 
Rady oblasti ECM, i nastínili náš záměr jejího dalšího směřování — rádi bychom se totiž nově více zaměřili 
na konkrétní oblast zdravotnické pomoci, v níž se nám během uplynulých měsíců dlouhodobě dařilo a daří 
efektivně pomáhat. Vedle této centrálně organizované pomoci samozřejmě souběžně běží i jednotlivé 
aktivity a pomoc našich členů, farností i organizací. 

Velmi děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům z Česka i ze zahraničí za jejich 
veškerou dosavadní pomoc — finanční, modlitební, i praktickou. Velikou pomocí  
je nám úzká spolupráce s biskupskou kanceláří naší Centrální konference  
a našimi dalšími zahraničními partnery. Velké díky Vám všem! 

▉   Počáteční pomoc 

Během uplynulých necelých dvanácti měsíců jsme se vždy snažili pružně reagovat na aktuální potřeby. 
Na počátku konfliktu jsme zajistili azyl 78 lidem z Ukrajiny. Až v 90 % případů se nám podařilo tyto lidi 
začlenit do běžného života v naší zemi. 10 % z nich se na podzim 2022 vrátilo zpět do své země.  

Podpora lidem z Ukrajiny nebyla pouze o noclehu, ale obnášela také hodně administrativních úkonů, 
vyřizování na úřadech, a hlavně ze začátku též velmi důležité zajištění potravinového a hygienického servisu. 
Z tohoto důvodu bylo potřeba také značné zapojení některých našich zaměstnanců i další personální zajištění. 

 

 

 



Další nedílnou součástí podpory byla realizace humanitární pomoci na území Ukrajiny. Jednalo se 
především o dovoz potravin, léků a oblečení na konkrétní místa. Transport pomoci byl realizován 
spolehlivými lidmi z Česka, ve spolupráci s našimi ukrajinskými kontakty.  

Součástí celého procesu pomoci bylo také vytvoření týmu, který rozděluje darované finanční prostředky. 
Podstatou zřízení týmu bylo soustředit se na skutečně důležité projekty, a aby finance byly rozdělovány 
efektivně, účelně a rychle.  

▉   Dnešní situace 

Již delší dobu nezaznamenáváme nový příchod utečenců z Ukrajiny — v tomto ohledu se situace v České 
republice jeví jako stabilní. Většina Ukrajinců, kteří uprchli do ČR před válkou, jsou již soběstační, nemají 
potřebu další větší humanitární pomoci či jiné podpory. Ze zkušeností víme, že tyto jednotlivce  
a rodiny je lepší z humanitární pomoci po nějaké době vyčlenit. Nejedná se totiž o jedince a rodiny, kteří by 
nebyli schopni převzít zodpovědnost a žít důstojný a plnohodnotný život v jiné zemi, nejedná se ani primárně 
o sociálně nepřizpůsobivé občany Ukrajiny — právě naopak. Z tohoto důvodu je dlouhodobé podporování 
těchto jedinců a rodin spíše kontraproduktivní a může v nich vytvářet stigma neschopnosti, oběti apod. 

Mnoho ukrajinských žen a boje neschopných mužů cítí morální povinnost a čest zůstat ve své vlasti.  
A to i přes veškerá traumata života, který je plný překážek a nevhodných podmínek pro život. Navzdory 
těmto útrapám jsou tito lidé pravými vlastenci a nechtějí opustit svou zemi, protože by to vnímali jako 
osobní prohru. Přes veškeré utrpení i ztrátu svých blízkých jsou velmi pokorně oddáni Bohu a své vlasti. 
Můžeme se od nich v tomto mnohému přiučit.  

▉   Směřování k dlouhodobější podpoře 

Jednou ze současných priorit Diakonie ECM a Rady oblasti ECM je podporovat dlouhodobější projekty s též 
dlouhodobým vnitřním zázemím a podporou určité vlastní komunity (organizace, nadace, farnosti aj.). Vedle 
těchto projektů, jejichž finální výběr vzešel pečlivým posouzením z veřejné otevřené výzvy v průběhu loňského 
roku, se nadále snažíme přispívat i na jednorázové aktuální potřeby vzešlé z farností, našich organizací apod.  

 

 

 

 



▉   Celkový přehled naší dosavadní podpory 

K 31. lednu 2023 byla díky Vašim darům z Česka a z majoritní části i ze zahraničí poskytnuta pomoc  
a vynaloženy prostředky v následující výši: 

jednorázové projekty ve spolupráci s farnostmi 272 171 Kč 

přímé humanitární zásilky s odvozem na Ukrajinu 616 201 Kč 

ubytování a strava uprchlých před válkou v Česku 777 620 Kč 

přímá finanční pomoc do Oděsy 116 665 Kč 

dosavadní přímá finanční a materiální pomoc pro charkovský zdravotní 
institut Sytenko a polní nemocnici FVSH (ve spolupráci s Vítem 
Samkem) 

1 026 892 Kč 

personální náklady a zajištění 838 374 Kč 

dlouhodobý projekt Pomocná ruka farnosti Jihlava  277 000 Kč 

dlouhodobý projekt Poslední míle pomáhající na frontové linii  
(ve spolupráci s Petrem Húštěm) /600 000 Kč z důvodů urgentnosti 
projektu bylo zatím poskytnuto Diakonií a Radou oblasti/ 

800 000 Kč 

dlouhodobý projekt podpory polní nemocnice FVSH, první platba 240 000 Kč 

 

Celkem tedy  4 964 923 Kč 

Dalšími aktuálně financovanými dlouhodobými projekty je adaptace bydlení v rekreačním areálu Poušť  
u Bechyně, a zateplení podkroví valtické fary. Přejeme si, aby obě místa již nemusely dále sloužit uprchlým 
před válkou, a aby se situace brzy uklidnila, chceme ale být na druhou stranu připraveni i na případný 
nepříznivý vývoj situace — zde jednáme i v souladu s dřívějšími osobními doporučeními ze strany vedení 
našeho státu. 

▉   Cíle naší další pomoci 

Důležitá je určitě jakákoliv relevantní podpora Ukrajiny, naší prioritou se ale s průběhem času organicky 
stala a stává pomoc v podobě zdravotnické podpory — a právě tímto směrem bychom se i chtěli primárně 
dále ubírat.  

Jak víte z našeho předchozího newsletteru, na Ukrajinu 6. prosince 2022 odjela námi pořízená sanitka 
Servác, plně naložená chirurgickým a zdravotnickým materiálem. Samotná sanitka a část nákladu zamířili 
do Charkova do Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology, další část nákladu byla vyložena v První 

dobrovolnické chirurgické nemocnici u Ivano Frankivsku. 



 

 

 

                              YouTube video o sanitce Servác ZDE 

V druhé polovině ledna jsme pak na základě poptávky z ukrajinské strany zakoupili i ojetý terénní vůz, 
který jsme též vzápětí odeslali sloužit na Ukrajinu. 

 

 

 

 

 

 

Ukrajina nadále krvácí, a my bychom jí rádi dále pomáhali — chceme pomoci zachraňovat zraněné civilisty 
a vojáky. Máme zde již navázané důvěryhodné osobní vztahy, v Česku zajišťujeme potřebný zdravotní i jiný 
materiál, a naši lidé cca jednou za měsíc tento materiál převáží přímo do potřebných míst na Ukrajině. 

Abychom mohli takto nadále pomáhat, potřebujeme finanční prostředky na zdravotnický materiál, případně 
i na koupi dalších sanitních vozů. V neposlední řadě pak též potřebujeme finance na jednoho zaměstnance 
(záchranáře), který celý projekt koordinuje a následně odváží potřebný materiál na místo určení. Měsíční 
celkové náklady na tohoto zaměstnance činí cca 53 000 Kč. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SOmqVHwsWjk


 K zajištění výše zmíněné pomoci slouží vedle přímých darů i finanční prostředky,  
které shromažďujeme na transparentním účtu „Pomáháme Ukrajině“  
2602129572/2010. Na našich webových stránkách www.umc.cz naleznete platební 
bránu provázanou s tímto účtem pro možnost komfortní platby v korunách (česká mutace)  
a dolarech a eurech (anglická mutace). Nahlédnutí na účet naleznete zde. 

  

Děkujeme Vám za Vaši důvěru, se kterou nám svěřujete své finanční prostředky pro pomoc 
potřebným. V této i pro nás nové situaci se snažíme se o co nejefektivnější i promyšlenou  
pomoc s dobrým a rychlým výsledkem.  

Vaší důvěry si velmi vážíme. 

                              YouTube video v angličtině o naší církvi i o naši pomoci Ukrajině  ZDE 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.umc.cz/
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2602129572
https://www.youtube.com/watch?v=SdeuPJjuIhI


 

Pro případné dary ze zahraničí existují čtyři možné cesty: 

 platební brána v USD a EUR na anglické verzi našich webových stránek www.umc.cz  

 Zaslání daru na náš český transparentní účet u Fio banka a.s.,  
zahraniční měna bude přepočítána bankou na koruny.  
Identikace účtu:  IBAN: CZ10 2010 0000 0026 0212 9572    
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 

 Zaslání daru skrze kancelář biskupa naší Centrální konference, Dr. Patricka Streiffa.  
V rámci United Methodist Church jde o obvyklý a osvědčený způsob,  
jakým směřuje například podpora v rámci projektu In Mission Together. 

 Zaslání daru na náš USD účet v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia  
vyhrazený výhradně pro pomoc Ukrajině. 
Identikace účtu:  IBAN: CZ04 2700 0000 0013 8741 5749    
BIC/SWIFT: BACXCZPP 

Děkujeme všem, kteří se zapojují do pomoci potřebným jak finančně,  
tak i modlitbami, praktickou pomocí a svým časem a silami! 

vyhotovili: Karel Nyerges a Martin Kukla 

http://www.umc.cz/

