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TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE Z 8.XII.2014 

UKRAJINA – DALŠÍ ETAPA POMOCI  

ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE 

 

Jak jsme již informovali (viz tiskové zprávy z 6.11., 19.9. a 5.9.2014) pokračuje další etapa 

humanitárních aktivit ČČK směřujících ke snížení utrpení osob na Ukrajině. 

Ve středu 10.12.2014 vypraví ČČK na Ukrajinu další pomoc. Jejím účelem je podpořit 

činnost mobilních zdravotnických jednotek Ukrajinského červeného kříţe, které na 

východě Ukrajiny v oblastech zasažených boji nahrazují zhroucenou zdravotnickou 

infrastrukturu.  

Konkrétně se jedná o čtyři vozidla typu Ford Transit – upravená pro přepravu 

humanitárního a zdravotnického materiálu, osob a vybavení – spolu s nafukovacími stany 

pro poskytování lékařské pomoci.  

Mobilní zdravotnické jednotky budou operovat především ve venkovských oblastech, v 

určeném místě zřídí dočasné stanoviště Ukrajinského ČK (stan), kam se mohou lidé z okolí 

obracet za pomocí (zdravotnické ošetření, psychologická pomoc, humanitární pomoc, 

hygienické balíčky atd.). Mobilní týmy s vozidlem budou krom poskytovaní pomoci také 

monitorovat potřeby – v případě potřeby vyšle operační středisko Ukrajinského ČK do oblasti 

nákladní vozidlo s pomocí, sanitní vůz nebo mikrobus pro přepravu osob a doručí 

požadovanou pomoc nebo personál. 

Předpokládáme, že díky této pomoci dojde ke zlepšení dostupnosti zdravotní péče v oblasti 

Lugansku a Doněcku. 

Součástí pomoci bude také zásilka zdravotnického materiálu (1.500 balení materiálu na 

krytí nehojících se ran). 

Pomoc ČČK, stejně jako činnost našich kolegů na Ukrajině, má výlučně nestranný a 

neutrální charakter, jako činnost Červeného kříže obecně – znamená to, že pomoc nesleduje 

politické cíle a dostává se jí lidem bez rozdílu příslušnosti k té či oné straně konfliktu. 

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a MZV ČR v rámci Programu 

zahraniční rozvojové spolupráce. 
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