
Byt poskytli uprchlým rodinám.
Děkovatmámemy, říkámajitel

Dokončení ze strany 1
Je přesvědčený o tom, že

pomáhat by teď v rámci
svýchmožností měl každý,
kdo alespoň trochumůže. „Je
naší povinností poskytnout
mučenému ukrajinskému li-
du jakoukoli pomoc hned
teď. Zatímcomy na Západě
donekonečna diskutujeme o
tom, zda bychom neměli
trochu opustit svou kom-
fortní zónu amožná ztlumit
topení o jeden a půl stupně,
obdivuhodně stateční Ukra-
jinci spolu se svým, zpočátku

vysmívaným, ale výjimečně
schopným prezidentem Ze-
lenskym, riskují každý den
životy také 'pro nás',“ vy-
zdvihl olomoucký podnika-
tel.

NAKOUPIT VYBAVENÍ
Když předměsícem viděl
v televizi první záběry
z Ukrajiny, hned oslovil ko-
legy, aby nabídli volný fi-
remní byt zdejší Charitě
a zároveň jej začali připravo-
vat na příjezd uprchlíků. Byt
byl několik let nevyužívaný,

takže bylo nutné uklidit,
nakoupit postele, matrace,
lůžkoviny, pračku, lednici a
další vybavení pro pobyt žen
s dětmi. Tři pokoje, obývací
pokoj s kuchyňským koutem
a koupelnu už využívá pět
maminek a šest dětí, před
válkou prchali z ukrajinských
měst Charkov, Irpeň aMa-
riupol.
V zařízeném bytěmohou

uprchlíci bezplatně zůstat
tak dlouho, jak budou chtít.
„Neděláme to na jen na dva
týdny, ale na tak dlouhou

dobu, jak to bude potřeba.
Naší motivací rozhodně není
udělat si na tom v novinách
snad nějakou reklamu, ale
jediným našim cílem je
oslovit amotivovat ostatní
firmy, podnikatele a občany,
aby uprchlíkům pomohli,
jak jenmohou. Uprchlíci jsou
velmi vděční a neustále
nám za všechno děkují,
ale poděkovat bychom jim
měli hlavněmy,“ je přesvěd-
čený Gerhard Sulzbacher
(v saku na pravém horním
snímku).

V Olomouci už firma další
volný byt k dispozici nemá.
V Ostravě se však její za-
městnanci pustili do budo-
vání zázemí pro dalšíchmi-
nimálně 18 žen a dětí. To
vzniklo během rekordních
čtyř dnů z firemního školicí-
ho střediska. „Všichni se do
toho běhemminulého ví-
kendu pustili s obrovským
nadšením a elánem. Prostor
jsme přepažili příčkami a
vytvořili samostatné pokoje.
Nainstalovali jsme tam ku-
chyňky i sprchy a k dispozici

je také obývací pokoj. Ve
středu se nastěhovali první
uprchlíci a na cestě jsou další.
Kapacita je ještě pro čtrnáct
lidí a pokud ani to nebude
stačit, můžeme pár postelí
přidat. Bez školicího středis-
ka se obejdeme, důležité je
postarat se o ženy s dětmi.
Snažíme se pro ně zajistit
další byty a intenzivně to ře-
šíme s našimi zákazníky i
přáteli v Rakousku. Budeme
moc rádi, když nás další bu-
dou následovat,“ dodal pod-
nikatel. Snímky: Deník/Lukáš Kaboň

V Prostějově se ukrajinské děti budou česky učit společně
ZDENĚK VYSLOUŽIL

Prostějov – Získat důvěru
v české prostředí. Takový je
záměr pilotního projektu
Heleny Ondrýskové, ze
SCHOLASERVIS.CZ, který je
zaměřen na ukrajinské děti z
Prostějova a okolí. Intenzivní
výuku českého jazyka pro ně
zajistí Scholaservis v úzké
spolupráci s filozofickou fa-
kultou Univerzity Palackého
Olomouc.

NESTRESUJÍCÍ FORMA
„Naším cílem je učit ukrajin-
ské děti česky a to nestresu-
jící formou. Vytvořit jim
prostředí, ve kterém by při-
rozenou formou získaly zpět
učební návyky, tak abychom
jemohli následně umístit do
škol,“ představuje záměr
projektu Helena Ondrýsková
která se zaměřujemimo jiné
i na vzdělávání budoucích
asistentů pedagoga. „Pořá-
dáme kurzy a semináře pro

pedagogické pracovníky, ale
také pro širokou veřejnost,“
dodává.
Spolupráce směstem fun-

guje. „V okamžiku, kdy vy-
pukla na Ukrajině válka jsme
chtěli nějakým způsobem
pomoci. Pohybujeme se ve
školství a já jsem současně
maminkou dvoumalých dě-
tí, takmi přišlo jako přiroze-
ná forma pomoci, že oslovím
město jako zřizovatele zá-
kladních amateřských škol
a zjistím, jakým způsobem
bych semohla zapojit,“ říká
Ondrýsková a pokračuje:
„Městomá koncepci začle-
nění ukrajinských dětí
do škol amy nabízíme
pomoc, aby toto začlenění
bylo jak pro děti, tak pro
školská zařízení co nejvíce
vyhovující. Uvědomujeme si,
že pracujeme s dětmi, které
mohou být okolnostmi, za
kterých se dostaly do České
republiky psychicky pozna-
menané.“

Výuka ucelené komunity
se přímo nabízela. „Chceme
udržet ukrajinskou komuni-
tu dětí zpočátku pohromadě,
nenucenou formou je začít
učit český jazyk a následně je
postupně začleňovat do škol.

Od tétomyšlenky bylo ještě
daleko k samotné realizaci.
Potřebovali jsme sehnat
partnera, který by pro nás
zajistil pravidelnou výuku
českého jazyka,“ ohlíží se
ke zrodu projektu jednatelka

s tím, že oslovila Filozofickou
fakultu UP Olomouc. Jmeno-
vitě Pavlu Poláchovou
z Centra jazykového vzdělá-
vání, která zajistila tým
z řad pedagogů-dobrovolní-
ků a studentek bohemistiky
se zkušenostmi s výukou
češtiny pro cizince. Zajistit
kvalifikovaný personál
bylo naprosto klíčové a zá-
sadní.

POZVOLNÝROZJEZD BEZ
ZBYTEČNÉHOTLAKU
„Výuka češtiny bude probí-
hat zábavnou formou
s ohledem na individuální
potřeby dětí,“ nastiňuje vyu-
čovací formu prvních dnů
Jana Glück Hetmanová,
pedagog-dobrovolník s leti-
tými zkušenostmi s výukou
bilingvních dětí. Ukrajin-
ským dětem se budou v Pro-
stějově dále věnovat Adéla
Vilímcová, Anna Stuchlíková
a Jana Jančíková, studentky
bohemistiky FF UP.

Zázemí je připraveno.
Ukrajinské děti se budou
vzdělávat třikrát týdně
v učebně Scholaservisu
v Palackého ulici. „Univerzita
Palackého zastřeší pedago-
gickou výuku, my poskytne-
me potřebné zázemí, pro-
story, techniku a tlumočníky.
Učebnu chceme trochu
přizpůsobit, aby se zde děti
cítily jako v ukrajinské škole.
Výuku zahájíme v úterý
29. března. Děti budou
rozděleny do dvou skupin
podle věku. Výuku chceme
poskytnout všem dětem
z Prostějova a blízkého
okolí,“ uvádí závěremHelena
Ondrýsková s tím, žemusí
poděkovat všem pedagogům,
kteří nabídli a nabízejí
nezištně svou pomoc. „Stejně
tak si velmi cením i komuni-
kaci s vedenímměsta. Máme
stejný zájem, comožná nej-
více pomoci ukrajinským
dětem s adaptací v našem
prostředí.“

TVÁŘE PROJEKTU. krajinské děti se budou učit český jazyk
v ucelené komunitě díky projektu Scholaservisu a Filozofické
fakulty UP Olomouc. Na snímku vpravo stojí : Adéla Vilímcová,
Pavla Poláchová, Jana Glueck Hetmanová a Helena Ondrýsková.
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