
POMOC V UPRCHLICKÝCH TÁBORECH V ŘECKU JIŽ NĚKOLIK MĚSÍCŮ POSKYTUJE TAKÉ CHARITA 

BRNO

(BRNO – ATÉNY) Diecézní charita Brno od ledna letošního roku doručila do Řecka 17 tun materiální 

pomoci celkem ve třech kamionech. Hlavním příjemcem pomoci je partnerská organizace Charita 

Řecko, největší sociální klinika v Aténách (Metropolitan Community Clinic Helliniko) a zdravotnická 

organizace Fair planet působící v uprchlickém táboru na bývalém letišti. S poslední ze zmiňovaných 

organizací Charita také započala vysílání studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně 

na pomoc uprchlíkům v Aténách. 

Dodávky materiální pomoci obsahovaly zejména trvanlivé jídlo, obuv, ošacení, hygienické potřeby, 

dětské pleny a kojenecké mléko. Díky tomu Charita Řecko a její pobočka v Aténách může uprchlíkům 

zdarma poskytnout nejméně 400 porcí vařeného jídla denně. Mimo to migrantům umožnuje využít 

šatník, dětský koutek a hygienický servis. Druhou část humanitárních zásilek tvořil zdravotnický 

materiál a léky. Zásilky podpoří také pilotní činnost českých studentů medicíny a ošetřovatelství do 

ordinace zřízené v rámci uprchlického tábora v Helliniko. Tato aktivita je konkrétním naplněním 

nedávno podepsaného memoranda o spolupráci mezi Diecézní charitou Brno a Masarykovou 

univerzitou.    

„Do září plánujeme vyslat celkem pět skupin po čtyřech lidech, kteří budou poskytovat základní 

ošetření pod dohledem lékařů Fair Planet. Činnost této organizace na letní měsíce bude však 

přerušena, proto studenti přejdou pod záštitu Národní lékařské agentury Řecko – HCDCP, kdy každou 

skupinu mediků doplníme o jednoho atestovaného lékaře z Česka nebo zdravotníka osloveného

prostřednictvím Česko-řecké komory žijícího v Řecku ale vystudovaného v ČR,“ vysvětluje koordinátor 

humanitární pomoci Diecézní charity Brno Filip Habrman. 

Ačkoliv základním posláním Diecézní charita Brno jsou sociální služby lidem v nouzi v tuzemsku,  

s integrací uprchlíků a cizinců v nouzi má 15-ti letou zkušenost. Humanitární pomoc v rámci 

uprchlické krize tak poskytuje od září 2015 na celé Balkánské cestě s pověřením své národní střešní 

organizace Charita ČR. Doposud krátkodobě působila v Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku, Makedonii, 

dlouhodoběji ve Slovinsku a nyní v Řecku. Celkově tak investovala do této pomoci více než 1 milion 

korun, doručila 300 tun materiální pomoci a vyslala do krizových míst na hranicích přes 100 

pracovníků a dobrovolníků. V Řecku působí také se souhlasem Velvyslanectví ČR. „Pokud vím, v 

těchto chvílích je Diecézní charita Brno jedinou nevládní organizací z ČR poskytující pomoc v Řecku,“ 

říká velvyslanec Jana Bondyho.   

„Pomáhat lidem na útěku je pro mě přirozená věc. Jsem si jista, že to bude pro nás nová zkušenost a 

těší nás, že můžeme být svými poznatky někomu užiteční,“ říká studentka medicíny Martina 

Žižlavská, která se účastnila prvního výjezdu mediků do uprchlického tábora v Aténách – Helliniko. Po 

zhodnocení činnosti českých dobrovolnických zdravotnických skupin Diecézní charita Brno uvažuje o 

realizaci do konce letošního roku. Doručení dalších dodávek materiální pomoci je plánováno na 

přelomu října a listopadu. 

„Hranice se nyní na Balkánské cestě zcela uzavřely, a v Řecku tak uvízlo asi 100 tisíc lidí. Není řešením 

předstírat, že se nás to netýká, je to naše společná celoevropská odpovědnost. Proto pomoc v zemi,

která se sama potýká s ekonomickou krizí a kde nyní kulminuje uprchlická vlna, považujeme za 

smysluplnou. Veškeré prostředky spojené s touto pomocí získáváme výhradně od dárců a mimořádné 

od samosprávy jako například od Jihomoravského kraje. Naše aktivity budou tedy pokračovat do 

doby, než vyčerpáme finanční dary. Proto je pro nás projev solidarity od dárců zcela klíčový,“ uzavírá 

ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.
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