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Organizace ADRA: Naší prioritou je nyní pomoc uprchlíkům na ukrajinských hranicích 

 

Po vypsání veřejné sbírky SOS ADRA – Pomoc Ukrajině na pomoc lidem zasaženým konfliktem se 

humanitární organizace ADRA nyní připravuje na pomoc uprchlíkům přímo na území Ukrajiny 

v oblasti Mukačeva. V nejbližších dnech tam zamíří její krizový tým spolu s velkou humanitární 
zásilkou. ADRA již také odeslala první část finančních prostředků, získaných ve sbírce. 
 

Česká ADRA je v kontaktu s kanceláří ADRA Ukrajina i dalšími organizacemi a monitoruje tak 
požadavky na pomoc přímo z místa. Prioritou je nyní pomoc u ukrajinských hranic v oblasti 
Mukačeva, kde se pohybuje 20 – 30 000 lidí. Buduje se dočasný tábor, který je pro evakuované 
osoby velmi důležitý, protože se zde mohou najíst, přenocovat a nabrat sílu pro další cestu. V 
nejbližších dnech sem zamíří interní krizový tým ADRA pro první humanitární pomoc a monitoring 

situace pro vytvoření strategických kroků pomoci pro další období.  
 

ADRA připravuje i vypravení velké humanitární materiální pomoci ve spolupráci s firemními 
partnery. Zásilka bude obsahovat přikrývky, polštáře, instantní jídlo, sušenky, ořechy, konzervy, 

dětskou výživu a podobně. Dodávku připravujeme na základě přesných požadavků ze strany ADRA 
Ukrajina. „Jakkoli si vážíme ochoty lidí pomáhat a darovat i materiální pomoc, logisticky je mnohem 
jednodušší a efektivnější spolupracovat na dodávkách s firmami, které jsou schopny dodat potřebné 
věci ve velkých objemech a rychle,“ říká Renáta Chlebková, která v Adře pomoc s firmami koordinuje. 

 

Nadále také platí, že preferovaná forma pomoci je ta finanční, která pak putuje na místo a potřebné 
věci se kupují přímo na Ukrajině. Je to nejrychlejší a nejefektivnější způsob, který navíc podpoří i 
místní ekonomiku. Předpokládáme také, že na lokální materiální sbírky ještě může dojít časem 
v návaznosti na to, kolik uprchlíků nakonec do České republiky dorazí. 
 

Na příchod většího počtu uprchlíků se ADRA připravuje prostřednictvím svých dobrovolnických 
center, která po celé republice koordinují dobrovolníky a dobrovolnice. „Prosíme naše dobrovolníky i 
nové zájemce o dobrovolnictví, vydržte. ADRA v tuto chvíli pomoc dalších dobrovolníků nepotřebuje, 
bude ale velmi důležitá do budoucna. Lidé prchající z Ukrajiny zde pravděpodobně zůstanou 
dlouhodobě, budou potřebovat psychosociální pomoc, pomoci se u nás „zabydlet“, vyřídit formality, 
děti budou potřebovat doučování a podobně. Až tato fáze nastane, budeme o tom informovat,“ 

vysvětluje Renata Chlebková. 
 

V další fázi bude organizace ADRA pomáhat pravděpodobně v uprchlickém táboře v Moldavsku. 

„Z našich předchozích zkušeností z válečných oblastí víme, že většina lidí se snaží zůstat poblíž svých 
původních domovů. První vlna uprchlíků tak míří do bezpečnějších oblastí v rámci země nebo do 
sousedních států. Nejinak je tomu nyní. Největší nápor uprchlíků se proto očekává v Polsku a 
v Moldavsku. V tuto chvíli probíhají jednání, co a kdy bude přesně potřeba zajistit,“ přibližuje Andrej 

Arvensis, projektový a finanční zahraničního oddělení ADRA.  
 

Veřejná sbírka 
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Kontakt pro média: Andrej Arvensis, Projektový a finanční manažer – Oddělení zahraničních 
projektů, ADRA Česká republika 

Email: andrej.arvensis@adra.cz, tel.: +420 702 218 119 

 

 

O organizaci ADRA: 

ADRA Česká republika je humanitární a rozvojová organizace, která pomáhá lidem v nouzi v Česku i v 
zahraničí. Jsme součástí mezinárodní sítě organizací ADRA působící ve více než 100 zemích světa. 
Poskytujeme okamžitou pomoc (nejen) při přírodních katastrofách a zlepšujeme životní podmínky lidí 
žijících v chudobě. Naše dobrovolnická centra po celé republice propojují lidi ochotné pomáhat s 
těmi, kdo pomoc potřebují (senioři a seniorky, lidé se zdravotním postižením a další). Věnujeme se 
také globálnímu rozvojovému vzdělávání. To vše díky pomoci našich laskavých dárců a dárkyň. Jsme 

tu s vámi pro druhé již od roku 1992. Více o nás zjistíte na www.adra.cz. 

mailto:andrej.arvensis@adra.cz
https://adra.cz/
https://adra.cz/jak-pomahame/
https://adra.cz/pridejte-se/prispejte-financnim-darem/

