
Název projektu: Podpora vnitřně přesídlených a konfliktem 

zasažených osob na Ukrajině 

Místo realizace: 6 ukrajinských oblastí (Charkovská, Dněpropetrovská, Doněcká, Luhanská, 

Kyjevská, Vinnycká)  

Partnerské organizace: Diakonie Katastrophenhilfe, Child Well Being Fund, La Strada, 

Vostok-SOS 

Záměr projektu: Zlepšení životních podmínek vnitřně přesídlených a konfliktem zasažených 

osob v 6 ukrajinských oblastech (Charkovská oblast, Dněpropetrovská oblast, Doněcká 

oblast, Luhanská oblast, Kyjevská oblast, Vinnycká oblast). 

Cílová skupina: Vnitřně přesídlené a konfliktem zasažené osoby z definovaných regionů. 

Popis projektu v aktuálním roce 2015: 

V průběhu roku 2014 vyústily politické střety a separatistické tendence na východě Ukrajiny 

v ozbrojený konflikt, který přinesl kromě ztrát na životech a zdrojích obživy také velký počet 

vnitřně přesídlených osob1. Politická situace navíc zůstává stále nestabilní 

a nepředvídatelná, a vysídlení a jinak konfliktem zasažení lidé tak jsou nuceni nadále žít 

v naprosto nevyhovujících podmínkách. 

Ve snaze reagovat na aktuální potřeby byla část aktivit tohoto projektu započata již v roce 

2014, a to pod kontrolou spolupracujících subjektů (konkrétně se jednalo o aktivity spojené 

se zajištěním vhodného přístřeší, dále logistické práce spojené s přípravou skladů 

a zajištěním potravinové pomoci, příprava poskytnutí psychosociální pomoci a právních 

konzultací).  

Diakonie ČCE – HRS se do projektu v roce 2015 zapojí distribucí nepotravinové materiální 

pomoci cílovým skupinám. Tuto distribuci budou provádět zaměstnanci partnerských 

organizací přímo na místě, na obstarání obsahu balíčků pomoci pak budou osloveni místní 

dodavatelé, kteří budou vybráni v otevřeném výběrovém řízení. 

Během realizace projektu budou probíhat konzultace mezi partnerskými organizacemi 

(převážně elektronickou formou). S ohledem na efektivitu využití finančních prostředků dojde 

pouze k jedné kontrolní cestě pracovníka Diakonie ČCE – HRS na Ukrajinu, a to na podzim 

tohoto roku. Během této cesty dojde také k osobnímu setkání se zástupci dalších organizací, 

které na Ukrajině působí. Vzhledem k plánům do budoucna bude dále diskutována možnost 

navazující spolupráce, a to hlavně v oblasti psychosociální pomoci, se kterou má Diakonie 

ČCE bohaté zkušenosti, které může sdílet.  

Celková doba realizace: 2015 

Schválený rozpočet na rok 2015: 16 018 478 Kč 

Zdroje financování: Diakonie Katastrophenhilfe, Česká rozvojová agentura 

                                                           
1
 Ke dni 11. 3. 2015 bylo dle údajů ACT Alliance registrováno přes 1 130 000 vnitřně vysídlených osob. Zdroj: 

http://www.actalliance.org/resources/appeals/UKR151_Ukraine_and_Russia_response_revision1.pdf.   

http://www.actalliance.org/resources/appeals/UKR151_Ukraine_and_Russia_response_revision1.pdf


Tento projekt byl podpořen z finančních prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR. 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Nikol Krejčová, koordinátorka projektu, telefon +420 605 203 861,  

e-mail: krejcova.spolu@diakonie.cz 
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