
                                              
 

Tisková zpráva 

Svazek obcí SEVER pro Ukrajinu 

 

Lipová u Šluknova 18. 7. 2022 

Do obcí Svazku SEVER přišlo během války na Ukrajině již přes 690 uprchlíků 

z Ukrajiny. Obce, ve spolupráci s humanitárními organizacemi v regionu - Kostkou Krásná 

Lípa, p.o. a Agenturou Pondělí, z.s., realizují projekt, který řeší integraci držitelů dočasné 

ochrany. Projekt byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR a řeší začlenění uprchlíků z Ukrajiny 

ve městech a obcích Svazku, kromě Rumburku. Zde byl podán a podpořen obdobný projekt 

pro uprchlíky, žijící v Rumburku.  

Cílem projektu Svazku obcí SEVER je pomoc uprchlíkům tak, aby mohli bezpečně 

bydlet s námi v regionu, aby mohli pracovat a žít společně s místními občany po dobu jejich 

těžké životní situace. Již od března řešíme ubytování rodin, ale i jednotlivců, doprovázíme 

uprchlíky na úřady a instituce, poskytujeme poradenství, motivujeme, aktivizujeme, 

zapojujeme je do života v regionu, seznamujeme je s místním prostředím, lidmi a 

podmínkami. Zároveň dbáme na ochranu jejich práv a prevenci zneužívání. Koordinována je 

i pomoc v oblasti poskytování materiálu a potravin, vybavení ubytování a domácností apod. 

Služby, ale i dobrovolníci v regionu vzájemně spolupracují, tak aby nedocházelo k duplicitě.  

Naše pomoc není určena jen a výhradně uprchlíkům, ale i našim občanům. Všem 

poskytujeme informační podporu, tak aby bylo zřejmé jak postupovat po příjezdu uprchlíků, 

kde se mohou obrátit s dotazy, na koho se obrátit v případě konfliktu.  

Nyní již uprchlíků moc nepřibývá, ale naše pomoc pokračuje hlavně v oblasti 

vzdělávání dětí – začlenění do škol, školek, nabízíme také výuku českého jazyka v našem 

regionu a také intenzivně hledáme práci pro ukrajinské uprchlíky. Stále je aktuální i 

terapeutická podpora lidem v traumatu.  

Moc děkuji všem občanům Šluknovska, obcím, dobrovolníkům, patronům, úředníkům, 

učitelů, policii, zaměstnavatelům a humanitárním pracovníkům za tom, že pomáháte a 

přispíváte k tomu, že „naši sousedé z Ukrajiny“ zde našli bezpečné a klidné místo 

k dočasnému životu.   

  Pokud budete mít otázky, informace, které souvisejí s tímto tématem, prosím, pište, 
volejte.  
 
Naše kontakty:   

Hana Volfová, +420 777 291 400, volfova@komunitnicentrum.cz 
Monika Lampová +420 775 554 491, lampova@agenturapondeli.cz 
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