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Nadace ČEZ podpoří neziskové organizace, obce i města organizující ubytování
ukrajinských uprchlíků v České republice.

Mimořádný Krizový grant Ukrajina, který se spustil 1. března, poskytne žadatelům finanční
prostředky během několika dní. Zároveň probíhá zaměstnanecká sbírka, v níž během pěti dnů
lidé vybrali přes dva miliony korun. Částku Nadace zdvojnásobila a posílá vybraným
organizacím přímo na Ukrajinu. Sbírka poběží dál až do půlky března.

V důsledku války na Ukrajině zamíří do České republiky v příštích dnech a týdnech tisíce
uprchlíků, zejména ženy s dětmi a senioři. České obce a města i jednotlivé neziskové
organizace se proto začínají na jejich příchod připravovat. Nadace ČEZ jim chce ulehčit
prostřednictvím Krizového grantu Ukrajina. Tělovýchovné jednoty, dobrovolní hasiči, sokolské
organizace, nebo i obce a další organizace, mohou v administrativně zjednodušeném procesu
získat až 50 tisíc korun na zajištění ubytovacích kapacit, úhradu provozních nákladů, nebo
nákup potřebných věcí (potraviny, léky, hygienické potřeby, ošacení apod.).
„Chceme
pomoci i lidem, kteří hledají útočiště před válkou právě v České republice. Opustit domov a
vydat se do úplně cizí země, vyžaduje obrovskou odvahu, zvláště pokud prcháte s malými
dětmi nebo se starými rodiči. Chceme, aby se tu cítili vítáni, proto poskytujeme finanční podporu
organizacím, které tu jejich pobyt zajišťují. Zároveň tím chceme podpořit obce v rozhodování,
zda se do této formy pomoci pouštět,“ řekla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Díky zrychlenému systému schvalování dostanou peníze na účet během několika málo dní, tak
aby pomoc byla co nejefektivnější. Krizový grant poběží do 2. května a je v něm připraveno
celkem pět milionů korun.

Nadace ČEZ také od minulého pátku organizuje zaměstnaneckou sbírku. Během prvních pěti
dní poslali zaměstnanci ČEZ na speciální účet přes dva miliony korun. Částku Nadace
zdvojnásobila a posílá ji v těchto dnech vybraným českým neziskovým organizacím působícím
přímo na Ukrajině. Sbírka bude pokračovat až do 16. března, Nadace dorovná stejnou částkou i
další vybrané peníze.
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