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TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 16.II.2015

UKRAJINA: POMOC ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
V RÁMCI HUMANITÁRNÍHO KONVOJE VYPRAVENÉHO MZV ČR
Dnes byl ze základy ve Zbiroze, za přítomnosti předsedy vlády ČR B. Sobotky a ministra
zahraničí ČR L. Zaorálka, vypraven konvoj 4 kamionů HZS ČR a dvou doprovodných vozidel
s humanitární pomocí obětem války na Ukrajině organizovaný MZV ČR (viz níže připojená
Tisková zpráva MZV ČR).
Tříčlenná posádka ČČK v sanitním voze konvoj doprovází a má na starosti supervizi a
zajištění složení zásilky v Kyjevě, odkud se již vozidla HZS vracejí do vlasti.
Součástí pomoci je i pomoc Českého červeného kříže, která má za cíl zlepšit dostupnost a
kvalitu zdravotní péče obětem války, je součástí dlouhodobě poskytované pomoci ČČK
s tímto účelem (viz např. Tiskové zprávy z 8.12.2014, 6.11.2014, 19.9. nebo 5.9.2014).
Tentokrát se jedná o 20 palet obsahujících 3.800 kg zdravotnického materiálu – vč.
speciálních rescue balíčků dle typů zranění (střelná poranění, zlomeniny, krvácení,
popáleniny, apod.) a přístroje na tvorbu kožních štěpů – zejm. pro léčbu popálenin –
v hodnotě 1,75 mil. Kč.
Tato pomoc, vč. přikrývek a termoizolačních fóílií, bude z Kyjeva 18.2. dále distribuována
Červeným křížem do oblastí, kde je jí potřeba – včetně míst, jakými jsou Mariupol, Charkov,
Berďansk, Oděssa, Nikolajev, Melitopol). Poslouží jak v nemocnicích, tak také ji využití
mobilní zdravotnické týmy Ukrajinského Červeného kříže, které nahrazují zhroucenou místní
zdravotnickou infrastrukturu.
Pomoc Červeného kříže bude poskytnuta těm, kteří ji potřebují, bez jakéhokoli nepříznivého
rozlišování.
Pomoc složek Červeného kříže obětem ukrajinského konfliktu se řídí memorandem o
spolupráci mezi Ukrajinským a Ruským ČK uzavřeném loni pod patronací Mezinárodního
výboru Červeného kříže, jehož delegáti sledují poskytování nestranné pomoci v terénu.
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Česko vypravilo konvoj s humanitární pomocí na Ukrajinu
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka dnes společně s ministrem zahraničních věcí
Lubomírem Zaorálkem, prezidentem Českého červeného kříže Markem Juklem,
generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR Drahoslavem Rybou,
předsedou Správy státních hmotných rezerv Pavlem Švagrem a zástupcem organizace
Člověk v tísni symbolicky odstartovali cestu českého humanitárního konvoje pro
Ukrajinu.

V konvoji je vedle čtyř kamionů a dvou doprovodných vozidel GŘ HZS zapojen i sanitní vůz
Českého červeného kříže, který v úzké součinnosti s Ukrajinským červeným křížem
koordinuje řádné odbavení, registraci a předání pomoci na ukrajinské straně. Konvoj dorazí
do Kyjeva 17.2. večer.
Konvoj organizuje MZV na základě podnětu premiéra po zasedání Evropské rady 18.
prosince. Přeprava zdravotnického materiálu (Český červený kříž), spacích pytlů, přikrývek a
izolačních fólií (Správa státních hmotných rezerv) a střešní krytiny (Člověk v tísni) je
zajištěna prostředky Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru.

Česká vláda poskytuje pomoc ukrajinským dětem
Česká vláda poskytuje pomoc Ukrajině i v dalších oblastech. Od 2. února probíhají v ČR na
základě rozhodnutí vlády ozdravné pobyty dětí z Ukrajiny. První turnus třiceti dětí
s krajanskou vazbou a pěti doprovázejících dospělých osob absolvovalo v ubytovacím
zařízení Ministerstva vnitra Solenice na Příbramsku dvoutýdenní pobyt naplněný
vzdělávacími, volnočasovými i terapeutickými aktivitami ve dnech 2. – 13. února.
Dnes bude zahájen již druhý turnus, kterého se stejně jako následného třetího běhu účastní
vnitřně vysídlené ukrajinské děti. Na zajištění těchto pobytů úzce spolupracují ministerstva
zahraničních věcí a vnitra s Farní charitou Příbram a Gymnáziem Příbram.
ČR patří množstvím aktivit i finančním objemem mezi největší a nejsoustavnější bilaterální
dárce Ukrajině, spolu s Německem, Švédskem a Polskem, přičemž převládají humanitární
aktivity - přímá materiální i finanční pomoc vysídlenému obyvatelstvu a lidem zůstávajícím v
místech konfliktu, zajišťování zdravotnického materiálu a lékařské péče, včetně případné
evakuace k léčbě, dále poskytování stipendií studentům, kteří z politických či bezpečnostních
důvodů nemohou studovat na Ukrajině, pomoc lidem s krajanskou vazbou, podpora občanské
společnosti a svobodných médií. Na pomoc Ukrajině bylo od roku 2014 již vyčleněno celkem
100 miliónů Kč.
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