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Situace na východní Ukrajině
Východní Ukrajina je v důsledku dramatických politických událostí způsobených separatistickými hnutími a
následným ozbrojeným konfliktem ve stavu humanitární krize.
V dubnu 2014 začaly ozbrojené skupiny v regionu Donbas (Doněcká a Luhaňská oblast) na východní Ukrajině
zabavovat budovy a zbraně a vyhlásily samozvané republiky Doněcká Národní Republika (DNR) a Luhaňská
Národní Republika (LNR). Ukrajinská vláda reagovala zahájením operace proti těmto ozbrojeným skupinám.
Od té doby trvá ozbrojený konflikt, který zasáhl milióny civilistů.
Pokračující ozbrojený konflikt už z domovů vyhnal více než milion lidí. Utíkají především kvůli hrozbě
ostřelování, zničeným domům a kolapsu služeb. Počet vnitřních uprchlíků stále roste. Podle Úřadu OSN pro
koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) bylo na konci září 2015 na Ukrajině oficiálně více než 1,1
milionů vnitřních uprchlíků, na začátku srpna to přitom bylo 117 000 lidí.
V současnosti žije v oblastech zasažených konfliktem celkem 5 miliónů obyvatel. Lidé, kteří zůstali v
Donbasu, čelí nejen ohrožení v důsledku ozbrojených střetů, ale především tomu, že nemají přístup k
základním službám. Celou oblast ovládanou separatisty a frontové oblasti v ukrajinském týle postihl zásadní
nedostatek finanční hotovosti způsobený zhroucenou ekonomikou, pozastavenou výplatou mezd, sociálních
dávek a zborceným bankovním systémem. Nejkritičtější situace je na území ovládaném separatisty a
v oblastech kolem frontové linie. Velkou výzvou zároveň zůstává i možnost pracovat v těchto oblastech a
dovážet tam humanitární pomoc.

Pomoc Člověka v tísni na místě
Člověk v tísni pomáhá na východě Ukrajiny od loňského srpna a v současné době má koordinační kancelář v
Kyjevě a pomoc organizuje ze základny ve Slavjansku. Těm nejpotřebnějším poskytuje okamžitou
humanitární pomoc, jako je jídlo, přístřeší a léky. Pomáhá s opravou poničených domů nebo vybavováním
uprchlických center. Lidem také nabízí poukázky na nákup jídla a zajišťuje přístup k pitné vodě. Od začátku
listopadu Člověk v tísni soustavně pracuje i v Doněcku a oblastech kontrolovaných separatisty. Ve městě
otevřel kancelář a nejohroženějším lidem poskytuje potraviny, léky, hygienické potřeby i pleny. Měsíčně
zásobuje potravinami přes 12 000 lidí. Podpořil také několik domovů pro seniory, hospiců či azylových domů
pro lidi bez domova.
Člověk v tísni poskytuje nejen okamžitou pomoc, ale pomáhá také vnitřním uprchlíkům vrátit se do válkou
postižených oblastí. Lidé se nyní i za přispění Člověka v tísni snaží opravovat poškozené domy a byty a
zároveň se vyrovnávají s obtížnou finanční situací a ztrátou zaměstnání. Na mnoha místech neteče voda,
nefunguje elektřina ani plyn a lidé strávili zimu ve sklepích.
V únoru a březnu 2015 vypravil Člověk v tísni za pomoci dárců dva konvoje s materiální pomocí. Konvoje
vezly do dva tisíce kilometrů vzdáleného Slavjansku mouku, střešní krytinu, fólii, lehátka, spací pytle,
hygienické prostředky, nádobí, lékárničky nebo oblečení. Celkem se do postižených oblastí přes 200 tun
materiální pomoci.
Člověk v tísni zorganizoval veřejnou sbírku SOS Ukrajina. Na okamžitou pomoc navíc přispěl z humanitárního
fondu Klubu přátel Člověka v tísni.
Na východní Ukrajině, v oblastech pod kontrolou vlády i separatistů, pomáhá Čvt od srpna 2014. Za tu dobu
distribuoval potraviny či potravinové lístky 142 000 lidem, poskytl materiál na opravu domů více než 24
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tisícům lidem, zajistil dodávky pitné vody pro 129 tisíc lidí. Poskytl rovněž psychosociální pomoc více než
5500 dětí.

Jak pomohla společnost STEM/MARK, a.s.
Příspěvek 100 000 Kč společnosti STEM/MARK, a.s. byl využit na pokrytí nákladů souvisejících s distribucí
humanitární pomoci na Ukrajině a to konkrétně v souvislosti s realizací následujících programů:
1) V rámci programu obnovy obydlí jsme ve spolupráci s ukrajinskou pobočkou UNHCR opravovali
částečně poničené domy. Nakupovali a dodávali jsme stavební materiál a nástroje potřebné
k základním opravám domů. Finanční prostředky poskytnuté společností STEM/MARK
spolufinancovaly dopravu a distribuci stavebního materiálu a nástrojů k vybraných rodinám.
2) V březnu roku 2015 jsme na Ukrajinu vypravili pět kamionů s humanitární pomocí pro uprchlíky a
další lidi zasažené konfliktem. Konvoj vezl mouku, střešní krytinu, fólii, lehátka, spací pytle,
hygienické prostředky, nádobí, lékárničky nebo oblečení. Celkem více než 110 tun české pomoci
v hodnotě 975 000 korun potom bylo uskladněno v humanitárním skladu a průběžně distribuováno
těm nejpotřebnějším. Finanční prostředky poskytnuté společností STEN/MARK spolufinancovaly
dopravu a distribuci stavebního materiálu a oblečení lidem ve vesnicích a městech v Doněcké a Luhanské
oblasti na obou stranách bojové fronty.

Příběh Volodi a Valentiny z vesnice Polevoje
Na vesnici Polevoje jako by každý zapomněl. „Objevili“ jsme ji jednou v neděli, když jsme si spíš z vlastního
zájmu projížděli místa, kde se nedávno přehnala fronta. Přecházelo tomu kličkování rozblácenými cestami,
kde každou chvíli trčí ze země nevybuchlá mina. „Dál už nejezděte,“ varuje nás chlapík, hledající v polích
úlomky od granátů vhodné do sběru: „Před pár dny tady auto najelo na minu, když se pokoušelo objet
poškozený mostek.“ Stáčíme se doleva, do vesnice, která na místní poměry vypadá nezvykle zachovale, jako
by tu nikdy válka nikdy ani nebyla.
Zdání klame. I teď, když se lidé vracejí, žije v osadě tak třetina původních obyvatel. Během uplynulých šesti
měsíců si prožili své, uzavřeni mezi frontovými liniemi. A ukazuje se, že po celou tu dobu nedostali žádnou
pomoc. Hned zkraje týdne posíláme krabice s potravinovými dávkami WFP (Světový potravinový program
OSN). Jde o základní potraviny – těstoviny, pohanka, rýže, olej, nebo sardinky či masová konzerva.
Rozdávání jde rychle, vždyť tu žije na 50 rodin.
Voloďa a Valentina jsou už v důchodu, z penzí však neviděli víc než šest měsíců ani hřivnu, protože si je
prostě nemohli vybrat. „Nad vesnicí stál ukrajinský post, pod ní povstalci. My jsme se vůbec nemohli dostat
ven. Po silnici nás nepouštěli, šlo to jen v noci po pěšině mezi poli.“ vzpomíná. Každý takový výlet byl ale
extrémně nebezpečnou záležitostí. „Jura od vedle se nevrátil. Našli ho zastřeleného. Co se stalo, nikdo neví.
A asi ani nikdy nezjistí,“ vybavuje si tlumeným hlasem, jako by měl stále strach. Podobný osud potkal i další
dva jeho sousedy.
Tak do minulého roku to šlo, to nám vojáci občas pomáhali, nosili jídlo, chleba. Pak je ale vystřídala jiná
jednotka a ti už do vesnice skoro vůbec nechodili. V lednu pak začalo intenzivní ostřelování. „Seděli jsme
doma a jen se modlili,“ vzpomínají oba. Výbuchy rozbily v domě okna, a tak je Voloďa zakryl různými prkny a
deskami, co našel kolem domu – na sklo nejsou peníze.
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Fotogalerie

Distribuce oblečení z konvoje z ČR na východě Ukrajiny
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Provizorní opravy poničených domů
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Distribuce dřeva a plachet na rekonstrukce

Distribuce vlnitého plechu na opravy střech

DĚKUJEME!
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