Tisková zpráva

Českobratrská církev evangelická a Diakonie společně organizují pomoc
pro Ukrajinu
●
●
●

ČCE a Diakonie uvolnily 500 000 Kč na okamžitou pomoc Ukrajině
Veřejnost může přispět na pomoc obyvatelům Ukrajiny na sbírkový účet
ČCE se průběžně hlásí lidé, kteří jsou připraveni ubytovat válečné uprchlíky

Praha 24. února 2022 – Českobratrská církev evangelická a Diakonie ČCE, jeden
z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR, vyhlásili sbírku pro obyvatele Ukrajiny
zasažené válkou a zároveň připravují bezpečné zázemí a pomoc pro uprchlíky z válečné zóny.
„Od dnešního rána, kdy k nám dorazily zprávy o válečném stavu na Ukrajině, intenzivně připravujeme
humanitární i finanční pomoc pro její obyvatele. Není pochyb o tom, že mnoho rodin s dětmi bude hledat
útočiště a stabilní prostředí za hranicemi Ukrajiny. V tuto chvíli naše pomoc směřuje především přímo
na Ukrajinu, nicméně jsme připraveni nabídnout pomoc a podporu i příchozím, kteří před válkou prchají
do České republiky,“ uvedl Jan Soběslavský, ředitel Diakonie ČCE.
Humanitární středisko Diakonie ČCE vyhlásilo dnes ráno veřejnou sbírku, jejíž výtěžek půjde na
podporu obyvatel Ukrajiny, kteří museli opustit své domovy a také na pomoc nejzranitelnějším
skupinám, které Diakonie dlouhodobě podporuje prostřednictvím svých ukrajinských partnerů. Zároveň
středisko ze svých rezerv uvolnilo 250 000 Kč, které sbírku navýší.
Své dary mohou lidé posílat na sbírkový účet Diakonie 292949292/0300 s variabilním symbolem 2022
nebo sbírku podpořit prostřednictvím dárcovských SMS ve tvaru DMS na číslo 87 777 - DMS
DIAKONIESVET 30, DMS DIAKONIESVET 60, DMS DIAKONIESVET 90.
„Na Ukrajině dlouhodobě spolupracujeme s organizacemi, které poskytují opuštěným dětem náhradní
rodinnou péči a pomoc lidem bez domova“ vysvětluje Kristina Ambrožová, ředitelka Humanitárního
střediska Diakonie ČCE a dodává: „máme od nich aktuální zprávy z místa a chceme je podpořit, aby
mohli nabídnout účinnou pomoc lidem, které ozbrojený konflikt zasáhne.“
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Českobratrská církev evangelická uvolnila pro okamžitou pomoc na
Ukrajině dalších 250 000 Kč z Fondu sociální a charitativní pomoci.
Zároveň ve svých farních sborech od středy intenzivně monitoruje konkrétní možnosti ubytování pro
válečné uprchlíky, kteří by směřovali do Česka. Sbory nabízí jak zázemí far a kostelů, tak ubytovací
kapacity přímo u jednotlivých členů církve.
„Za necelý den evidujeme nabídku přístřeší pro téměř dvě stě lidí, přibližně polovinu z těchto ‘lůžek’
sbory nabízí jako dlouhodobější zázemí, tedy až na několik měsíců. Jsme také v bezprostředním kontaktu
s českými evangelickými sbory přímo na Ukrajině. Situaci průběžně sledujeme a informujeme na webu
e-cirkev.cz,“ přibližuje aktuální dění člen církevního vedení Jiří Schneider.

---konec---

O Diakonii ČCE: Pomoc má mnoho tváří
Diakonie ČCE je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v České republice. Celorepublikově
poskytujeme sociálně zdravotní, vzdělávací a pastorační služby ve více než 279 zařízeních (střediska a speciální
školy). Dále poskytuje Diakonie humanitární pomoc a zabývá se rozvojovou spoluprací v zahraničí. V Diakonii
pracuje přes 2 500 zaměstnanců a více než 1 000 dobrovolníků. Diakonie v současnosti nabízí 217 registrovaných
sociálních služeb. V přímé péči denně pomáháme tisícům klientů v nepříznivých životních situacích: od rané péče,
pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahových klubů, azylových domů, domů na půl
cesty, chráněných dílen a pracovních míst, občanských poraden apod. až po seniorská zařízení či hospic pro
umírající.
Kontakt pro média:
Ivo Mareš, ivo.mares@diakonie.cz, tel.: +420 724 142 700
Jiří Hofman, hofman@e-cirkev.cz tel.: +420 734 170 486
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