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Kdo jsme

Humanitární služba Pax je nevelká humanitární organizace, jejímž cílem je pomáhat tam, kde je
to potřeba. Hlavním působištěm našich aktivit je oblast Donbasu na východní Ukrajině, která je od
roku 2014 postižena ozbrojeným konfliktem. Počátky naší organizace sahají do roku 2015, kdy jsme
se poprvé, jako dobrovolníci – freelanceři – začali podílet na humanitárních aktivitách v oblasti
ozbrojeného konfliktu. Společné úsilí a zkušenosti jsme na konci roku 2017 soustředili do vzniku
oficiálního zapsaného spolku Humanitární služba PAX, pod jehož křídly fungujeme dodnes.
Základním pilířem našeho fungování je snaha pomáhat civilnímu obyvatelstvu válkou zkoušených
frontových měst a mírnit jejich utrpení. Jsme apolitické uskupení pomáhající bez ohledu na
ideologické či jiné názory nebo přesvědčení. Naše činnost je striktně dobrovolnická a bez nároků na
mzdu, a své poslání se snažíme naplňovat v duchu křesťanského vnímání služby bližnímu.
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Co děláme
Podobně jako v předchozích letech
zůstává i nadále hlavním těžištěm
naší pomoci pobyt v terénu, kde se
snažíme o mírnění dopadu
válečného konfliktu na ty, kteří se
nejen jeho vinou ocitli v existenční,
zdravotní či jiné nouzi a zároveň se
snažíme některým problémům
předcházet.

Rok 2018 pro nás byl první celý kalendářní rok v

se v regionu snaží pokrývat velké mezinárodní

rámci nějž jsme fungovali již jako Humanitární

organizace. Naším cílem je tedy směrovat pomoc

služba PAX. V tomto roce jsme zrealizovali celkem

tam, kam se nedostala pomoc jiná, popřípadě jít

dva výjezdy na východní Ukrajinu, během kterých

takříkajíc do hloubky.

jsme navazovali na práci vykonávanou v letech
předchozích. Opět jsme tak za pomoci zdrojů
získaných v České republice a na Slovensku
poskytovali pomoc obyvatelům válkou stiženého
Donbasu.
Zdroje použité na poskytování
pomoci pochází výhradně od
fyzických a právnických osob a
naše role spočívá v dopravě

dlouhodobému pobytu v terénu, ve kterém
působíme již čtvrtým rokem a kam vyjíždíme každý
rok na dva turnusy dlouhé 2 až 3

Naším cílem je směrovat
pomoc tam, kam se
nedostala pomoc jiná

měsíce. Za rok 2018 jsme na
výjezdech

v

terénu

strávili

souhrnně 144 dní. Díky dobré
znalosti

prostředí

a

mnoha

kontaktům se nám dlouhodobě

darovaných prostředků na Ukrajinu a v hledání

daří dozorovat naše projekty i v době naší fyzické

vhodného způsobu pomoci, který je každému

nepřítomnosti, aby se tak zachovala kontinuita. Na

obdarovanému vybírán „na míru“.

místech, na nichž působíme, využíváme existující

Při naší práci usilujeme o co nejkonkrétnější
zacílení spíše než pomoc hromadného typu, kterou
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Efektivního zacílení můžeme lépe dosáhnout díky

síť

lokálních

dobrovolníků

a

humanitárních

pracovníků, s nimiž úzce spolupracujeme.
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Naše projekty
K problémům válkou

NAŠE PROJEKTY

sužované populace se
snažíme přistupovat

DĚTI

ROZVOJOVÉ PROJEKTY A ZAMĚSTNANOST

komplexně a snažíme se

Kromě války sužuje místní také všeobecná

Chceme jít proti trendu rostoucí závislosti

chudoba a celá řada negativních sociálních

místních

systematicky pokrývat

jevů, které se přenášejí z generace na

humanitární

aspekty co nejvíce oblastí

generaci.

k lepší

pracovitých lidí zůstalo po začátku války

budoucnosti vede především přes práci

v regionu minimum a my chceme podpořit

s dětmi. Poskytnutí vzdělání a kvalitně

každého, kdo je ochotný vzít svůj osud do

stráveného času vnímáme jako investici do

vlastních rukou a prospět tak sobě i svojí

budoucna.

komunitě.

života místních. V obecné
rovině lze naše projekty
rozdělit do čtyř hlavních
kategorií.
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Věříme,

že

cesta

obyvatel
pomoci.

SOCIÁLNÍ PROJEKTY

RODINY

Snažíme se pomoci těm, kterým se

Na východní Ukrajině se rodina stává

nedostává základních potřeb nutných

ohroženým druhem. Proto se snažíme

k důstojnému životu, ať už jde o

pomáhat rodičům v jejich nesnadném

vaření pro lidi bez domova, nákup

údělu a vytvořit alespoň o trošku

obuvi nebo transport do nemocnice.

příznivější prostředí pro výchovu dětí.

na

poskytované
Snaživých
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Kde působíme
Naším působištěm jsou už
od roku 2015 frontová
města Krasnohorovka,
Marinka a Avdějevka a
přilehlé vesnice.
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Děti
Projekty, které se věnují dětem,

informací jsme mohli identifikovat některé nadějné

hrály v roce 2018 v rámci naší

s financováním nákladů spojených se studiem. Stipendia

studenty

z velmi

chudých

rodin

a

pomoci

činnosti významnou roli. Věříme, že

jsou jedna z významných položek, které financujeme

prostředky a úsilí vložené do práce

hospodaření studentů kontrolujeme a konzultujeme –

s dětmi mají potenciál se
v budoucnu mnohonásobně zúročit.
V Avdějevce je z rozpočtu spolufinancován kulinářský
kroužek, který je hojně navštěvován a děti se setkávají 1
až 2 x týdně. Spolupráce s dalšími dobrovolníky a
dobrovolnickými centry nám umožnila vydělit finance na
proplacení výjezdů dětí z válečných oblastí na letní

kontinuálně

v průběhu

celého

roku.

Zároveň

cílíme tak na rozvoj zcela zásadní schopnosti – finanční
gramotnosti. Pro možnosti kultivovaného rozšiřování
obzorů jsme do Marinského dětského centra nakoupili
kvalitní světovou literaturu určenou pro místní knihovnu.
Pro potřeby rozvoje vzdělávání se nám taky podařilo
přivézt materiální pomoc od českých dárců v podobě
použitých, ale stále funkčních notebooků, které jsme
dětem ke studijním účelům předali.

tábory. Stejně tak bylo nakoupeno velké množství
školních potřeb a dalšího vybavení na začátku školního
roku, aby i děti z chudých rodin měli vše potřebné.
Spolupráce s místními dobrovolníky je pro nás velmi
důležitá, protože nám umožňuje podporovat to, co již
v regionu funguje.
Podpora vzdělávání jako investice do budoucna, byla
začleněna do projektu Stipendií. Na základě podložených
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Sociální projekty
Do kategorie sociálních projektů
jsme v roce 2018 zařadili

pomoc, která byla směřována
potřebným, seniorům,
nemocným a obecně lidem v
tíživé životní situaci.

Na jaře a v podzimních měsících tato pomoc sestávala zejména z
financování bezplatných obědů 3x týdně pro lidi co žijí ve frontových
městech a jsou bez domova, nebo žijí na ulici. Těmto našim klientům
jsme i příležitostně podle potřeb nakupovali i základní obuv, či teplé
oblečení. Stejně tak byly doručovány balíky potravinové a hygienický
pomoci a pitné vody do částečně izolovaných vesnic Opytne, Vodyne
a Piesky, které se nacházejí v okolí Avdějevky a Doněckého letiště.
Zásadní část rozpočtu byla vložena do
služeb nemocným, zejména se jednalo o

nákupy léků, které se staly pro mnoho obyvatel nedostupnými, zpravidla starší populace je často
závislá na medikamentech, na jejichž nákup jim nestačí ani jejich celá, skromně malá penze.
Stejně tak jsme zajišťovali v nutných případech transport do vzdálené nemocnice, vzhledem k
tomu, že Krasnogorovská nemocnice se nachází téměř na bojové linii a je značně
rozbombardována. Za laskavého přispění Ligy vozíčkářů Brno jsme zároveň měli možnost předat
několik vyřazených invalidních vozíků, které zde na Ukrajině ještě mohou velmi dobře posloužit.
V rámci sociálních služeb jsme řešili další palčivý problém, který je specifický zejména pro
Krasnogorovku, která je od roku 2014 bez přívodu plynu, a tak jsou obyvatelé nuceni provizorním
způsobem zajišťovat teplo ve svých příbytcích v průběhu chladných měsíců. Okolnosti toho
přežívání jsou často velmi dehonestující a na hranici lidské důstojnosti a zdraví. I proto jsme
zejména na podzim investovali do nákupu celkem padesáti kubíků topivového dřeva pro námi
důsledně vytipované obyvatele, pro něž je sehnání dostatku dřeva neřešitelným úkolem, na nějž
prostě nemají zdroje.
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Rodiny
Rodiny jako takové je možné

hranici chudoby, a proto jsou pro ně i střední

považovat za jedny z nejvíce

v těchto situacích, jako je například pomoc s

investice, nebo nutné opravy často nedosažitelné. I

postižených obětí. Sociálně

nákupem oblečení, léků, či například ledničky, se
snažíme vycházet rodinám maximálně vstříc.

slabé rodiny často trpí
výpadkem příjmů z důvodu
zániku pracovních míst.
Asi nejproblematičtější jsou situace neúplných
rodin, rodin s mnoha dětmi a mladých svobodných
matek.

Právě

tyto

skupiny

jsou

častými

kontinuálními akceptory naší humanitární pomoci,
která sestává zejména z potravin, hygienických
potřeb a plenek. V Krasnogorovce jsme dlouhodobě
a systematicky podporovali 5 takových rodin.
Rodiny jsou také častými akceptory pomoci
takříkajíc ad-hoc, velká část rodin se nachází na
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Rozvojové aktivity a zaměstnanost
Teritorium, v němž naše organizace operuje, patří k těm, které byly boji zasaženy poměrně intenzivně, a i v roce 2018 zde
k pravidelným přestřelkám a ostřelování docházelo. Tato situace vyhnala mnohé obyvatele a učinila z nich vnitřní
utečence. S odlivem obyvatelstva a bojovými aktivitami v celém regionu pracovní příležitosti téměř vymizely. Mnoho
obyvatel se tak ocitlo bez pracovní příležitosti, zanecháni napospas pomoci od mezinárodních organizací nebo v minimální
míře od státu. Tento stav je však stále možné označit spíše za přežívání. Pracovní příležitost, nebo alespoň možnost si
přivydělat a získat tak zpět určitou míru autonomie, je stěžejním krokem ke zlepšení současné situace.
V roce 2018 se nám podařilo nastartovat několik projektů založených na vstupní mikroinvestici a následném dohledu a
konzultaci. Projekty byly přizpůsobeny charakteru místa, v němž působíme. To znamená, že například v Krasnohorovce –
městečku spíše rurálního charakteru – jsme investovali do nákupu hospodářských zvířat a potřebného příslušenství.

rodině

Podobně jsme postupovali i v případě

Další projekt spojený s nákupem

Dalmánových jsme koupili krávu a nechali

dalšího projektu – nákupu drůbeže do

drůbeže

postavit menší stáj. Členové rodiny dříve

chudých

z dvaceti

chovných brojlerů kuřat a krocanů

pracovali na místním kolchoze, a mohli tak

obdarovaných domácností jsme zajistili

(ve dvou vlnách celkem asi 200

zúročit své dlouhodobé zkušenosti. Prodej

nákup 15 slepic, které fungují jako podpora

kusů) u dvou dalších rodin. Chov byl

mléka činí pro rodinu nezanedbatelný

rozpočtu skrze prodej vajec, popřípadě

situován do letních měsíců, kdy si

příjem, který tak usnadní uživení všech 7

jako železná rezerva. Pro mnohé je

mohli za sezónu vydělat finanční

dětí.

Součástí projektu bylo i zavedení

zároveň návrat k vlastnímu „hospodářství“

zdroje,

dosud neexistující vodní přípojky, aby tak

i důležitým psychologickým aspektem,

investovat, nebo s nimi pokrýt

rodina nemusela chodit půl kilometru pro

který je může pomoci vytrhnout z reality

náklady

války a nasměrovat zpět k „normálu“.

s přípravou na zimu.

Velmi

chudé

mnohodětné

vodu k nejbližší studni.
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rodin.

Do

každé

spočíval

které

v zavedení

mohou

spojené

dále

například
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Rozvojové aktivity a zaměstnanost

V Avdějevce – městě vzniklému u jedné z největších koksáren a ekologických katastrof v
jednom – jsme nakoupili výbavu na čištění textilu značky KARCHER pro mladého sanitárního
technika Ilju, který přišel o práci poté, co bylo jeho pracoviště – Doněcké letiště – zcela
rozbombardováno. I v roce 2018 pro nás bylo stěžejní identifikovat lidi s kreativním
potenciálem.

Projektem, který v sobě spojuje jak tvůrčí, tak sociální rozměr, byl nákup šicího stroje a
textilního materiálu pro komunitu několika žen z Avdějevky, které se scházejí a šijí tradiční
vyšivanky a další drobný textil. Tento projekt má za cíl vytvořit pro tyto ženy prostor k
setkávání, a možnost menšího přivýdělku.

Zaměstnanost byla podporována i skrze různé možnosti námi nabídnuté práce formou
přivýdělků na drobných stavebních úpravách, které tak znásobily svůj užitek. Typickým
případem je situace, kdy nemajetní senioři či svobodná matka potřebují pomoci s nasekáním
dřeva, či nějakou nutnou stavební úpravou, které sami nejsou schopni – těmto lidem v jejich

situaci pomůžeme a práci zadáme zase těm, kteří nemají zaměstnání. Tato pomoc metodou
„cash for work“ je pro naše účely velmi vhodná – vnímáme jako důležité investovat do lidí, aby
tak peníze zůstaly právě v postiženém regionu.
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Hospodaření
PŘÍJEMCI POMOCI

Veškerá naše činnost je financována
z darů jednotlivců a firem. Díky

děti

štědrosti našich dárců jsme mohli
pomoc ve výši 463 569,- Kč. Tato

12%

invalidních vozíčků, dětských kočárků
a elektroniky (počítače, mobily).

ostatní

17%

částka nezahrnuje režijní náklady* a
pomoc spočívala převážně v dopravě

zaměstnanost a
podnikání
senioři a nemocní

18%

25%

v roce 2018 rozdělit mezi potřebné

dopravu hmotné pomoci. Hmotná

rodiny

28%

V roce 2018 jsme mohli vykonávat svoji činnost díky ochotě 72 dárců. Jejich
složení podle výše darů darovaných v průběhu celého roku 2018 je znázorněno
v grafu níže.

NAŠI DÁRCI
60

46
40

16

20
*Režijní náklady dosahují výše 16 % z celkových nákladů a byly z velké části pokryty
samotnými členy spolku (respektive za laskavého přispění jejich rodinných příslušníků)
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4

15 000 - 49 999

50 000 a víc

0
do 5 000

5 000 -14 999

(Kč/rok)
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Poděkování
Rádi bychom vyjádřili dík všem sponzorům, dobrodincům i podporovatelům. S jejich pomocí se za rok
2018 podařilo mnoho dobrého. Je třeba si uvědomit, že, i přes značné obtíže, které práce ve válečném
konfliktu představuje, má pomoc na místě smysl. Naší ambicí není zachránit svět, protože to není
realistické, nicméně pomoc potřebným, a to i v malém, je něco, co může svět učinit alespoň o kousek
obyvatelnějším. Naším posláním je především boj s lhostejností a přehlížením utrpení bližních. Svou
práci vnímáme jako velké privilegium a cítíme závazek vůči všem sponzorům, jimž jsme mohli posloužit
jako prostředníci v poskytování pomoci a šíření Dobra. V duchu pravidla „když můžeš, tak musíš“ se i
nadále chceme podílet na službě potřebným a tuto možnost zpřístupňovat i dalším lidem dobré vůle
nejen v České republice.
Za Humanitární službu PAX:
David, Vítek, Tadeáš
Soli Deo gloria

| Výroční zpráva 2018

12

Humanitární služba PAX

HUMANITÁRNÍ SLUŽBA PAX, z.s.
e-mail: info@humanitarnisluzbapax.cz
www.humanitarnisluzbapax.cz
IČO: 06687709
Transparentní účet: 2501357517 / 2010
Ze zahraniční:
IBAN: CZ5420100000002501357517
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Podporují nás:

Pavel Svoboda
Europoslanec
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A mnoho dalších... Děkujeme!

