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Pomáhame aj vďaka Vám  

ľuďom postihnutým vojnou na Ukrajine 
 

Vojna na Ukrajine trvá už viac ako 5 mesiacov. Od prvého dňa pomáhame ľuďom, ktorí 

museli opustiť svoje domovy. Akútna rýchla pomoc sa mení na dlhodobú a bude 

potrebná ešte roky. Aj vďaka kľúčovej pomoci spoločnosti mBank S.A. 

prostredníctvom slovenskej mBank S.A., pobočky zahraničnej banky môžeme 

pomáhať na Slovensku aj na Ukrajine. Ďakujeme, že patríte medzi našich 

najdôležitejších podporovateľov! Pozrite si, ako sme spolu zatiaľ pomohli.  
 

Stručný prehľad našej pomoci: 

 Odovzdali sme už viac ako 370 ton humanitárnej pomoci 

 Pomohli sme s potravinami, matracmi, posteľnou bielizňou, hygienickými 

potrebami, kuchynským vybavením, priemyselnými práčkami a sušičkami, 

elektrickými generátormi, bojlermi a zdravotníckym materiálom 

 Na Ukrajine (v Zakarpatsku) poskytujeme humanitárnu pomoc a psycho-

sociálnu podporu, tiež sme spustili program úpravy budov pre dočasné 

ubytovanie  

 Na Slovensku poskytujeme psychosociálnu podporu odídenkyniam a 

odídencom a prevádzkujeme krízovú linku pomoci  

 Na Slovensku pomáhame v 4 krajoch a 17 mestách a obciach, na Ukrajine 

pôsobíme v 6 rajónoch a 41 hromadách,  v rámci ktorých sa pomoc 

distribuuje ďalším mestečkám a obciam (aj odľahlým) 

 Na Slovensku sme v rámci regiónov (mimo pôsobenia na hraniciach) pomohli 

takmer 2500 odídenkyniam a odídencom z Ukrajiny a vykonali sme viac ako 

1700 intervencií 

 Na Ukrajine sme pomohli viac ako 41 000 vnútorne vysídleným ľuďom 

 V našom tíme SOS Ukrajina doteraz pracovalo viac než 65 profesionálnych 

zamestnancov, zamestnankýň, dodávateľov a dodávateliek a do pomoci 

našej organizácie sa zapojilo viac ako 580 dobrovoľníčok a dobrovoľníkov, 

ktorí spolu odpracovali viac než 5 300 hodín 

 Poskytli sme dary 17 pomáhajúcim organizáciám, obciam a centrám pomoci 

na rýchlu pomoc na Slovensku, na Ukrajine aj vďaka nášmu programu 

podpory miestnych iniciatív a organizácií posilňujeme schopnosť a kapacitu 

miestnych reagovať na vzniknutú situáciu 

 Pôsobili sme na 3 hraničných priechodoch na Slovensku aj na Ukrajine, kde 

sme poskytovali zázemie, vykurované stany, teplé nápoje a jedlo a 

zabezpečenie chemických toaliet 

 Na Ukrajine priebežne zisťujeme potreby tamojších hromád, doteraz sme 

vykonali takmer 40 takýchto zisťovaní  

 Svoju pomoc neustále rozširujeme, posilňujeme kapacity a reagujeme na 

aktuálne potreby, tiež koordinujeme naše aktivity s lokálnymi 

a medzinárodnými inštitúciami a organizáciami, aby sme zabezpečili cielenú 

pomoc a pomohli tým viac ľuďom 
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Humanitárna pomoc, psycho-sociálna podpora a úpravy budov na Ukrajine 

 
Do oblasti Zakarpatia, kde je relatívne bezpečie, ušlo okolo 300 tisíc Ukrajiniek 
a Ukrajincov z celej krajiny. Malé obce sa neúmerne rozrástli a kapacitne nevedia 
pokrývať ubytovanie aj stravu pre svojich krajanov a krajanky na úteku. Naši kolegovia 
a kolegyne v teréne vždy reagujú na to, čo ľudia najviac potrebujú. Takto sme aktuálne 
poskytli už viac ako 370 ton humanitárnej pomoci. Dodávame potrebné potraviny, 
matrace, posteľnú bielizeň, hygienické potreby, kuchynské vybavenie, priemyselné 
práčky a sušičky, bojlery, elektrické generátory ale aj zdravotnícky materiál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Humanitárnu pomoc poskytujeme priamo, aby bola adresná, rýchla a efektívna. Na 
základe zmapovania potrieb sme na Zakarpatie dodali potrebné veci do 27 hromád, v 
rámci ktorých sa táto pomoc distribuuje ďalším mestečkám a obciam; do asi 20 z nich 
dodávame v pravidelných intervaloch (celkovo sme takto pomohli už viac než 41 tisíc 
vnútorne vysídleným ľuďom). Vďaka vybudovanej logistike svoju pomoc rozširujeme 
medzi ďalšie hromady. Konflikt spôsobuje dlhotrvajúce problémy, mnohí sa nemajú kam 
vrátiť, provizórne ubytovanie v školách či kultúrnych budovách nevyhovuje 
z dlhodobého hľadiska a s novým školským rokom by školy a škôlky mali byť opäť 
využívané na účel vzdelávania. Preto sa aktuálne zameriavame najmä na riešenie 
otázok zabezpečenia dlhodobejšieho bývania, najmä úpravy budov (aktuálne máme 
16 projektov v riešení). Dôležitá je dôstojnosť, bezpečnosť a súkromie samotných ľudí. 
Okrem samotného bývania si pre život potrebujú zabezpečiť nové zamestnanie, prístup 
k vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti. Preto sme spustili programy psycho-sociálnej 
podpory, aktuálne v 7 hromadách. Vzhľadom na letné prázdniny sme od začiatku júla 
začali zabezpečovať voľnočasové aktivity pre deti pod vedením dobrovoľníkov 
(väčšinou nami vyškolených ukrajinských študentov psychológie). 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlhodobé aktivity na Slovensku v oblasti psycho-sociálnej pomoci a sociálnej inklúzie 

 

Najdôležitejšou úlohou na Slovenku je pre nás to, aby sa ľudia na úteku v cudzej krajine 

mali na koho obrátiť pre pomoc a nezostali sami. V spolupráci so samosprávami 
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poskytujeme prichádzajúcim sociálnu podporu, ako je pomoc so zamestnávaním, 

vzdelávaním, komunikáciou s lekármi či úradmi, ale aj s pomocou s inými osobnými 

problémami. V ubytovacích zariadeniach na Slovensku vytvárame detské kútiky, ktoré 

deťom prinášajú pocit bezpečia a zároveň sa v nich môžu odreagovať. Pre tých, ktorí sa 

rozhodli zostať na Slovensku, pomáhame s ich každodennými problémami, aby sa 

mohli čo najlepšie začleniť do spoločnosti a fungovať samostatne. Počas letných 

prázdnin sme začali zabezpečovať voľnočasové aktivity pre deti, ako premietanie 

rozprávok v kine či kreatívne dielne a pomáhame pre ne organizovať letné tábory. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Využívame našu odbornosť, aby sme pomáhali adresne a efektívne. Okrem práce v 

teréne sme zriadili krízovú linku pomoci. Chceme tiež priniesť riešenia, ktoré budú 

fungovať celoplošne a dlhodobo, aby sa ľudia zostávajúci na Slovensku mohli čo 

najrýchlejšie osamostatniť. Sme členmi pracovnej skupiny, ktorá sa snaží v spolupráci 

s predstaviteľmi štátu a samospráv prinášať dlhodobé a systematické riešenia.  

 

 

Pomoc priamo na hraniciach Slovenska a Ukrajiny 

 

Na hraniciach s Ukrajinou sme pôsobili od prvého dňa a dôležitá bola hlavne v prvých 

týždňoch vojnového konfliktu. V chaose, ktorý vznikol, bolo potrebné byť prítomný a 

hneď pomôcť ľuďom, ktorí prišli do cudzej krajiny. Pomáhali sme na oboch stranách 

hraníc, pretože práve na tej ukrajinskej ľudia čakali desiatky hodín na prechod. Prioritou 

bolo uspokojiť ich základné potreby, ako zázemie a vykurované stany, kde sa mohli 

zohriať, poskytli sme im teplé nápoje a jedlo, zabezpečili chemické toalety. Veľmi 

dôležitá je pre ľudí postihnutých traumami z vojny psychologická podpora, ktorú sme 

na hraniciach poskytovali s našou partnerskou organizáciou. Dary sme tiež využili na 

ubytovanie a rozvoz dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pomáhajúcich na hraniciach. 

Starostlivosť o ľudí utekajúcich pred vojnou sa postupne presunula do hotspotov vo 

väčších mestách a do centier pomoci. Dnes pomáhame v 4 krajoch a 17 mestách a 

obciach, pomoc neustále rozširujeme postupne aj do ďalších lokalít. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĎAKUJEME ZA TO, ŽE NÁM UMOŽŇUJETE POMÁHAŤ! 
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