Tisková zpráva FoRS
Členské organizace FoRS vyhlásily veřejné sbírky na pomoc Ukrajině. Prostředky na
humanitární pomoc však musí navýšit i vláda
Praha, 24. 2. 2021
7 členských organizací FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (ADRA, Člověk v tísni, Český
červený kříž, Diakonie ČCE, Charita ČR a Lékaři bez hranic) vyhlásilo veřejné sbírky na pomoc
obyvatelům Ukrajiny zasaženým ozbrojeným konfliktem. Jejich přehled s linky na informace o
jednotlivých sbírkách uvádíme níže. Je potřeba, aby maximálně solidárně zareagovala i vláda.
Pavel Přibyl, ředitel FoRS [1], k tomu doplňuje: „Organizace sdružené ve FoRS vyhlásily veřejné sbírky
na pomoc obyvatelům Ukrajiny. Zkušenost ukazuje, že čeští občané na humanitární sbírky reagují velmi
pozitivně. Je potřeba, aby podobný přístup prokázala i Fialova vláda. Ta zatím v rámci úprav státního
rozpočtu na rok 2022, který nyní projednává poslanecká sněmovna, krátkozrace a zcela nesolidárně
škrtla z navrhované dvousetmilionové položky na humanitární pomoc do zahraničí celou čtvrtinu - 50
mil. Kč.“ [2]
Vyhlášené veřejné sbírky členských organizací FoRS
ADRA monitoruje aktuální dění v pohraničí a ve spolupráci s ADRA Ukrajina chce nyní pomoci distribucí
poukázek na potraviny a hygienické potřeby. Finanční pomoc bude zaměřená na přímou pomoc
obyvatelům zasaženým konfliktem. Zdroj: https://www.darujme.cz/projekt/1205456
CARE spolu s globální sítí CARE intenzivně pracuje na řešení situace v zemi. V souladu s jejím
humanitárním posláním připravujeme možnosti pomoci civilistům, kteří se ocitli uprostřed války.
Momentálně jedná s prověřenou partnerskou organizací o konkrétní podobě pomoci na místě a
okamžitě uvolňuje zdroje ze svých rezerv a vyhlašuje sbírku na pomoc Ukrajině. Zdroj:
https://care.cz/pomocukrajine/?utm_source=newsletter&utm_medium=email+2022_02_24&utm_c
ampaign=ukrajina
Člověk v tísni na rychlou pomoc Ukrajině uvolnil již milion korun, lidé mohou přispět na sbírku SOS
Ukrajina. Pokud bude situace vojensky eskalovat, nevyhnutelně vyvolá velkou uprchlickou vlnu. Tým
Člověka v tísni na Ukrajině situaci zblízka sleduje a připravuje různé scénáře, jak uprchlíkům poskytnout
co nejrychlejší humanitární pomoc. Zdroj: https://www.clovekvtisni.cz/clovek-v-tisni-pomuzeukrajine-8549gp
Český červený kříž na začátku února doručili již 14. zásilku humanitární pomoci určenou nemocným a
raněným na Ukrajině. Nyní vypravuje další pomoc – mělo by se jednat o další vozidla, chirurgické sety,
stany, nosítka, navigace a další materiál pro činnost zdravotnických týmů Ukrajinského červeného kříže
v hodnotě cca 10 mil. Kč. Dárci pomou přispět na speciální konto pro Ukrajinu. Zdroj:
https://www.cervenykriz.eu/aktuality/ukrajina-prevzata-dalsi-pomoc
Diakonie ČCE v reakci na útok ruské armády na Ukrajinu vyhlašuje veřejnou sbírku na podporu lidí
zasažených ozbrojeným konfliktem. Výtěžek ze sbírky bude využit na podporu uprchlíků a vnitřně

nuceně vysídlených obyvatel v důsledku konfliktu a na pomoc zranitelným skupinám. Zdroj:
https://www.diakoniespolu.cz/clanky/pomoc-ve-svete/ukrajina-novinky/na-pomoc-lidem-naukrajine-otvirame-verejnou-sbirku/
Charita Česká republika se ve spolupráci s Charitou Ukrajina v rámci bezprostřední pomoci obyvatelům
Ukrajiny zasaženým válkou soustředí na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny,
hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci. Výtěžek
sbírky pomůže lidem zasaženým válkou zajistit základní životní potřeby. Zdroj:
https://www.charita.cz/podporte-nas/darujte/v-zahranici/charita-pro-ukrajinu/
Lékaři bez hranic na Ukrajině poskytují zdravotní péči a humanitární pomoc obyvatelům zasaženým
dlouhotrvajícím konfliktem i pacientům trpícím tuberkulózou. Pomoc poskytují všem bez ohledu na
jejich původ či politické preference. Zdroj:
https://darujte.lekari-bezhranic.cz/?utm_campaign=ukrajina_2302&utm_medium=social&utm_source=FB
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Poznámky:
[1] FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci, www.fors.cz, je platformou českých nevládních
neziskových organizací a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací,
rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. Sdružuje 35 českých neziskových organizací včetně
univerzit, českých sekcí mezinárodních organizací, a dalších institucí.
[2] Vláda tak navázala tak na předchozí škrty učiněné jak vládou A. Babiše v návrhu státního rozpočtu
na rok 2022, tak minulou Sněmovnou, která v roce 2020 seškrtala pro rok 2021 humanitární pomoc
z 220 mil. Kč na 120 mil. Kč. Podobný dlouhodobý přístup i dalších oblastech pomoci poskytované do
zahraničí vede k tomu, že je ČR spolu s Řeckem na posledních místech v Evropě v objemu poskytované
oficiální
rozvojové
pomoci.
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https://www.oecd.org/development/financing-sustainable-development/development-financestandards/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm

