
POMOC UKRAJINĚ

Regionální dobrovolnická 
centra v ČR



Plzeňský kraj 
Plzeň
 Mezigenerační a dobrovolnické 

centrum TOTEM pomáhá již 23. 
rokem. Sotva si koordinátorky a 
dobrovolníci odfrkli po pandemii 
Covid-19, přichází další doba plná 
lidského neštěstí. 

 2.3.2022 zveřejněná první výzva -
vaření čaje a podpora lidí při čekání 
na vyřízení formalit před oddělením 
cizinecké policie. Dobrovolníci v 
nepříjemném chladném počasí 
nabízí úsměv a přináší trochu světla 
do těžkého dne. 

 Na základě výzev připraveno cca 800 
dobrovolníků. 



Činnost dobrovolníků:
 Dobrovolníci tvoří týmy, které 

pomáhají na dvou místech – KACPU 
a OAMP (ul. Jagellonská), provoz 7-
19. hod, poté dobrovolní hasiči 

 V rámci KACPU zajištěn provoz 
dětského koutku (v prvních dnech i 
noční provoz) a dopolední program v 
„dětském stanu“

 Plzeňské maminky na základě fcb
výzvy pravidelně pečou a vaří 
polévky. Další podporovatelé 
Plzeňský prazdroj, Lidl, Charita, 
Restaurant Kačaba.

 Nově zapojení dobrovolníků v 
adaptačních dětských skupinách 



Dobrovolnická 
zpověď
Od čtvrtka 3. března pomáhám jako 
dobrovolník Totemu před sídlem Cizinecké 
policie v Jagellonské ulici. Rozdávám 
uprchlíkům z Ukrajiny jídlo, čaj, kávu, deky a 
to společně s ostatními dobrovolníky jako je 
třeba skvělá Vendula. Lidé stojí ve frontě přes 
noc či od časných ranních hodin a trpělivě 
čekají, až na ně přijde řada. A já pomáhám a 
poslouchám jejich příběhy. Když se pak 
vrátím domů, lehnu si do postele, snažím se 
rozmrznout, koukám do stropu, myslím na ně 
a brečím. Ale taky cítím obrovskou hrdost a 
velké díky. Děkuji vládě za její postoj k válce 
na Ukrajině, díky krajům, městům a obcím za 
jejich pomoc, díky neziskovým organizacím za 
to, co dělají a díky všem lidem, kteří tak 
obětavě pomáhají. Uvaří várnici polévky, 
upečou pizzy a rozvezou je nebo přinesou pár 
hraček pro děti. Stejně jako Ála na fotce, 
která přivezla polévku. Je tu cítit obrovská 
solidarita mezi lidmi. Díky za ní. Snad nám 
tenhle pocit sounáležitosti vydrží i nadále. 
Sláva Ukrajině!
Ilona Jehličková



Moravskoslezský kraj 
Ostrava
 DC ADRA má dlouholeté zkušenosti s 

koordinací dobrovolníků při 
mimořádných událostí. V posledních 
letech např. v souvislosti s pandemií 
Covid-19 a po tornádu na jižní 
Moravě. 

 Aktivní spolupráce s dalšími 
organizacemi včetně Hasičského 
záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje. 

 Zajištění odborné pomoci –
tlumočníci a kvalifikovaní 
dobrovolníci, např. krizová 
intervence, psychosociální pomoc. 



Činnost dobrovolníků:
 Příjem a třídění materiální pomoci na 

sběrném místě

 Ve spolupráci s dobrovolníky z 
Červeného kříže zajištění provozu 
KACPU – dětský koutek, výdej 
materiální pomoci, úklid a dezinfekce 
prostor, zajištění domácích mazlíčků. 

 Od vypuknutí krize na Ukrajině 
evidují mimořádný zájem pomáhat 
lidem, kteří do Ostravy přijíždí. 
Aktuálně je připraveno cca 600 
dobrovolníků na pomoc v terénu. 



Karlovarský kraj
Karlovy Vary
 Spolupráce s neziskovými 

organizacemi a občanskými 
iniciativami. 

 Dobrovolníci se podílí na 
materiálních sbírkách – třídění věcí, 
rozvoz, aj. 

 Další dobrovolníci jsou připraveni na 
následnou spolupráci v podobě 
doučování dětí, pomoci s orientací ve 
městě a regionu. 



Ústecký kraj 
Ústí nad Labem 
 Aktivace Panelu humanitárních 

organizací Ústeckého kraje, úzká 
spolupráce se samosprávou (město, 
kraj) a dalšími NNO. 

 Dobrovolnické centrum z.s. má 
zkušenosti s mimořádnými 
událostmi, např. povodně, pandemie 
Covid-19, aj. 

 Vznik facebookové skupiny na 
efektivní komunikaci s dobrovolníky. 
Dalším komunikačním kanálem 
WhatsApp. 

 Online setkání dobrovolníků –
vzájemné sdílení, tipy jak nevyhořet 
v krizových situacích.



Činnost dobrovolníků:
 KACPU – denní a noční služby v 

režimu 24/7, zajištění dětského 
koutku, koordinace materiální 
pomoci na místě, výdej občerstvení 
pro návštěvníky, aj. 

 Hotel Vladimír – pomoc ubytovaným, 
výdej jídla a následný úklid, aj. 

 Evidence k 16.3.2022 – 93 aktivních 
dobrovolníků v KACPU a 1256 
dobrovolnických hodin, 79 
dobrovolníků tlumočníků a 1676 
dobrovolnických hodin, 62 
dobrovolníků a 121 dobrovolnických 
hodin v hotelu Vladimír, 20 
zapojených pracovníků 
Dobrovolnického centra z.s.



Jihočeský kraj
Prachatice
 Aktuálně největší nápor na krajské město. 

V Prachaticích nyní příprava a předávání 
bydlení rodinám. 

 Koordinace materiálních sbírek pro 
konkrétní rodiny s konkrétními 
potřebami. 

 Dobrovolníci pomáhají s tříděním 
materiálních darů, rozvozem, atd. 



Jihomoravský kraj 
Brno
 Regionální dobrovolnické centrum 

součástí krizového štábu Jihomoravského 
kraje.

 Koordinace neziskových organizací v 
KACPU, střídání 2 týmů v režimu 24/7. Na 
místě vše funguje „hladce“ díky tzv. 
koordinátorovi dne a koordinátorovi 
tlumočníků. 

 Dobrovolníci přihlášení prostřednictvím 
výzev na sociálních sítích se zapojují do 
pomoci s materiálními sbírkami 
(kompletace humanitárních balíčků). 



Zlínský kraj 
Zlín
 Zlínské očkovací centrum se 

proměnilo v KACPU. Místo, kde si 
uprchlíci vyřídí vše potřebné. Dlouhé 
čekání děti nebaví a tak vzniká 
spolupráce integračního centra, 
regionálního dobrovolnického centra 
a lokálních dobrovolnických center. 

 Aktuálně 80 dobrovolníků na základě 
výzvy na sociálních sítích. 

 Dobrovolníci zajišťují chod dětského 
koutku KACPU 7:00 - 17:30 hod. 



„Ono to není jen o hraní pexesa nebo 
stavění lega... Děti se přišly obejmout, 
užít si náruč dobrovolnice, rodiče s 
úlevou sledovaly, že jejich dítě se 
usmívalo nebo že z něj na chvíli opadl 
stres... Chlapeček, kterému bylo špatně 
a zvracel, byl unavený a bál se, že bude 
muset plnit nějaký úkol... A nakonec při 
povídání s maminkou a babičkou se 
ukázalo, že ještě včera byli na cestě z 
Kyjeva... Děti s kruhy pod očima, protože 
jsou unavené a vystrašené. Rodiče 
děkovali za každý úsměv, tatranku i tu 
chvíli, kdy jsme si s jejich dětmi chvilku 
hrály... Bylo to hezké i smutné zároveň.“


