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Velmi Vám všem děkujeme za Vaši podporu naší snaze pomoci uprchlým před válkou na Ukrajině.  
Vaše finance pomáhají potřebným zde, přímo v Česku, i na Ukrajině. 
Děkujeme, že i díky Vaší podpoře je to možné! Na následujících stránkách naleznete souhrn aktuálních 
informací z farností a sborů, ze středisek křesťanské pomoci, z námi provozovaných zařízení pro uprchlíky 
a rovněž souhrn stavu sbírky. 

▉   Co se děje ve farnostech , sborech a střediscích křesťanské 

pomoci 

Farnosti, sbory a střediska křesťanské pomoci ECM  pomáhají Ukrajině 
Týden 18.–24. dubna 2022 

 

Horní Počernice + SKP Horní Počernice 

Jedna rodina (babička, matka a syn) je již měsíc ubytována u Jiřího Procházky (98 let). Komunikace je někdy 
složitější, ale celkově soužití funguje velmi dobře. Syn Váňa (11 let) začal chodit do místní školy, v níž se 
mu po počátečních obavách začalo líbit.  

Ve Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice je ubytováno 20 uprchlíků (matek, dětí a babiček) 
z Ukrajiny. Většina dětí již chodí do školy a některé ženy mají zaměstnání. Dominika Kružíková pokračuje 
v učení češtiny a její skupina se rozrostla i o návštěvníky mimo SKP.  

Petr Procházka, kazatel ECM Horní Počernice 

 

Tachov 

Právě probíhá jednání s organizací Člověk v tísni, o.p.s., která by chtěla v našich sborových prostorách 
vytvořit něco jako svépomocný klub pro Ukrajince ve městě. Byla by zde možnost scházení se, sdílení rad 
a pomoci, a také herna pro děti. Uvidíme, jak se to vyvine, záleží na zájmu samotných uprchlíků. Zároveň 



jsme si nechali přeložit nabídku našich běžných aktivit, kterou budeme dále rozšiřovat. Je to příležitost pro 
seznamování a integraci, která tu dost chybí.  

Jana Daněčková, kazatelka ECM Tachov 

 

Litoměřice + SKP Litoměřice 

Naši farnost několikrát navštívily maminka s dcerou, které pocházejí z letničního sboru na východní 
Ukrajině. I přes jazykovou bariéru jsme se navzájem mohli povzbudit a modlit se za sebe.  

Ve spolupráci s litoměřickými dobrovolníky jsme také připravili přehled aktivit pro děti a pozvali jsme děti 
na náš softbalový kroužek a letní kemp. 

Máme tu na dva měsíce dobrovolnici z USA Nancy Naidu – společně s ní chystáme sdílené odpolední 
setkání Five O clock Tea Conversation pro obyvatele Litoměřic i pro uprchlíky z Ukrajiny. 

V rodinném domě jedné sestry z naší farnosti připravujeme azyl pro jednu příchozí rodinu. 

Filip Jandovský, kazatel ECM Litoměřice a ředitel SKP Litoměřice 

 

 

▉   Co se děje v našich zařízeních pro uprchlíky 

Diakonie Evangelické církve metodistické zařizuje a organizuje ubytování pro uprchlíky ve třech objektech: 
dvou církevních – rekreační dům Veselka u Vimperku, rekreační areál Poušť u Bechyně,  
a v jednom propůjčeném – rekreační dům Dekonty ve Vojnově Městci (personálně zajišťuje Středisko 
křesťanské pomoci Ječmínek o.p.s, Žďár nad Sázavou). Koordinaci má na starosti ředitel Diakonie ECM 
Karel Nyerges (diakonie@umc.cz). 

 

Diakonie ECM 

Zdravím vás všechny, milí přátelé, 

jak sami sledujete, situace s přílivem a odlivem lidí z Ukrajiny se mění. Jaká je tedy současná obsazenost 
našich center? Ve Vojnově Městci je ubytováno 15 osob, na Poušti 21 osob a na Veselce 11 osob. V období 
od 5. března 2022 k dnešnímu dni (27. dubna 2022) jsme poskytli pomoc celkem 59 lidem. 

mailto:diakonie@umc.cz


Lidem, kteří nemají práci, se snažíme pomoci ji najít. Někteří už pracují a tam, kde je to možné, chodí děti 
do školy. Větší potíž vyvstává s umístěním menších dětí do mateřských škol, ale některé půjdou brzy 
k zápisu a následně se uvidí. 

Děti z Pouště byly na výletě v ZOO v Hluboké nad Vltavou. Snažíme se jim nějak zpestřit pobyt na „samotě 
u lesa“. 

Díky organizaci PilsFree, z.s., která uspořádala sbírku počítačů, jsme obdrželi 15 notebooků pro naše 
ubytované. Notebooky už byly dodány do zařízení a rodiny je využívají k výuce a také pro kontakt se svými 
blízkými na Ukrajině. 

Díky za Vaši podporu! 

Karel Nyerges, ředitel Diakonie ECM 

 

▉   Aktuální stav sbírky 

K zajištění výše zmíněné pomoci slouží 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. 

  

Stav ke dni 28. dubna 2022: Čeští i zahraniční dárci dosud zaslali dohromady  
1 773 266 Kč, z transparentního účtu bylo vydáno zatím 523 150 Kč.  

49 % z této částky směřovalo na humanitární pomoc přímo na Ukrajinu, 
51 % na pomoc uprchlým před válkou zde v Česku — ať už v našich zařízeních,  
či ve farnostech i střediscích křesťanské pomoci.  

Všem dárcům velice děkujeme! 

 

 

http://www.umc.cz/
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2602129572


Způsob nakládání s finančními prostředky  

na transparentním účtu i dary ze zahraničí:  

• Priority využití prostředků reagují na měnící se a vyvíjející se situaci. Vzhledem k obtížné 
predikci dochází v pravidelných intervalech k upřesňování strategie — se zvláštním zřetelem na 
efektivitu i udržitelnost naší pomoci — i vzhledem k závazku, který jsme na sebe vzali ve vztahu 
ke konkrétním lidem v našich zařízeních, a jejich důvěře v nás vložené.   

• Hlavní prioritou je pro nás nyní zajištění a udržení pomoci těm, kteří se již svěřili do rukou 
naší Diakonie, farností i středisek, a rozšíření a kontinuita této pomoci. Nezapomínáme ani na 
přímou humanitární pomoc směřující na Ukrajinu, kde považujeme za důležité efektivně využít 
synergie s naší rusky mluvící farností a přímých kontaktů na Ukrajinu i znalosti místního 
terénu.    

• Na základě dosavadního reálného provozu probíhá vyčíslování nákladů na provoz uprchlických 
zařízení zřizovaných Diakonií. Výhledově zatím očekáváme provoz těchto zařízení minimálně 
po dobu následujícího půl roku. I kdyby válka skončila ihned, obnova Ukrajiny i potřeba 
uprchlých setrvat v zahraničí potrvá delší dobu. 

• I s tímto zřetelem převádíme část prostředků přímo do Diakonie ECM — na operativně 
vyčleněný účet vyhrazený pro zajištění provozu našich uprchlických zařízení, a pro možnost 
dlouhodobějšího plánování a organizace této pomoci. 

• Diakonie ECM se snaží využít též veškerých aktuálních možností finanční podpory 
uprchlým před válkou ze strany státu. Diakonie rovněž usiluje o provázání našich zařízení 
s příslušnými městskými samosprávami a získání jejich hmotné i nehmotné podpory.  

• Naše farnosti i střediska křesťanské pomoci nezištně a operativně reagují na potřebu pomoci 
v místě jejich působení. Jedná se i o farnosti, které samy o sobě obtížně hospodaří s vyrovnaným 
rozpočtem. V jejich pomoci uprchlým před válkou je tedy bude nutné též střednědobě 
i dlouhodobě podpořit.  

• Konkrétní finanční toky a využití finančních prostředků momentálně schvaluje ředitel Diakonie 
ECM spolu s předsedkyní Rady oblasti ECM a vedoucím kanceláře Rady oblasti ECM. 
Kontaktní osobou pro shromažďování případných žádostí farností, sborů a středisek křesťanské 
pomoci o finanční podporu v rámci transparentní sbírky je sestra Daniela Hajčiarová —
pomahame.ukrajine@umc.cz.  

• Veškeré vybrané prostředky jsou účelově vázány na pomoc Ukrajině. Kdyby nastala neočekávaná 
příznivá situace a nebylo zapotřebí dále financovat pomoc zde v Česku ani humanitární zásilky, 
jakékoliv případné zbylé finanční prostředky by ve spolupráci s ukrajinskou metodistickou 
církví šly přímo na obnovu Ukrajiny. 

mailto:pomahame.ukrajine@umc.cz


• 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. Děkujeme též za Vaši shovívavost při postupném 
upřesňování a ladění nastavených procesů a hledání nejefektivnější formy pomoci. 

Vaší důvěry si velmi vážíme.  

Pro případné dary ze zahraničí na naši pomoc ukrajinským uprchlíkům  

jsou 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! 

 

uspořádala: Daniela Hajčiarová 

http://www.umc.cz/

