
Nabídka pro podporu uprchlíků a Organizace pro pomoc uprchlíkům 

Vyberte si oblast, která Vás zajímá a my Vám napíšeme víc.  

A: Aktuální potřeby uprchlíků na cestě i uprchlíků dlouhodobě žijících v ČR 

1) materiální pomoc – máme k dispozici aktuální seznam materiálních potřeb klientů. 
Informace jsou dostupné též na našem Facebooku. Pro více informací kontaktujte Markétu 
Hrušovskou (marketa.hrusovska@opu.cz) 

2) bezplatná právní a sociální pomoc – v současné době nejsou k dispozici žádné státní ani 
evropské dotace na bezplatnou právní a sociální pomoc uprchlíkům v uzavřených zařízeních 
(Bělá, Vyšní Lhoty, Zastávka, Ruzyně) ani v otevřených pobytových táborech (Kostelec, 
Havířov) Je akutně třeba pomoc pro bono právníků, kteří by byli ochotní cestovat za klienty, 
anebo účelové dary na právní a sociální pomoc na účet OPU 6026562017/2700 s pozn. 
BPSP. Z každé cesty jsme schopni zpracovat krátký report na web OPU – www.opu.cz. Pro 
více informací kontaktujte Hanu Frankovou (hana.frankova@opu.cz) 

3) nabídky práce či bydlení pro naše klienty – kontaktujte Andreu Špirkovou 
(andrea.spirkova@opu.cz) 

4) mentorské dvojice – dobrovolník dostane po proškolení a po vzájemném souhlasu 
„přiděleného“ klienta z řad uprchlíků, kterému pomáhá s integrací do společnosti, mluví s 
ním česky, vyřizuje záležitosti v ČR, pomáhá najít ubytování a práci. Kontaktujte Ivanu 
Baňackou na ivana.banacka@opu.cz 

5) finanční pomoc konkrétním uprchlíkům – jednorázová či pravidelná finanční pomoc 
klientům v nouzi. Kontaktujte prosím Ludmilu Bobysudovou (lida.bobysudova@opu.cz) 

B: Aktuální potřeby Organizace pro pomoc uprchlíkům 

krátkodobě 
– hledáme pro bono právníky i studenty na vyřizování případů uprchlíků a cizinců (pod  

dozorem právníka OPU). Kontaktujte Hanu Frankovou (hana.frankova@opu.cz) 
– hledáme dobrovolníky z řad cizinců i občanů ČR na spolupráci při kampaních, práci na  

oslovení migrantů a migrantek, přípravě seminářů a konferencí. Kontaktujte Ivu Baňackou 
 (Ivana.banacka@opu.cz) 

dlouhodobě 
– hledáme finanční partnery pro dlouhodobou podporu projektů OPU, zejména na úhradu  

nájemného, nákladů administrace a právníků. Za tímto účelem kontaktujte ředitele pana  
Martina Rozumka (martin.rozumek@opu.cz) nebo zástupkyni ředitele paní Ludmilu  
Bobysudovou (lida.bobysudova@opu.cz). Právnické i fyzické osoby si mohou odečíst za 
dary 2 a 15 % ze základu daně. 

– nabízíme individuální členství pro dlouhodobé podporovatele naší práce s minimálním  
ročním poplatkem 500,- Kč. Členům nabízíme 4x ročně setkání s pracovníky OPU nad  
aktuálními migračními tématy a přednostní pozvání na vzdělávací aktivity a akce OPU. V 
 případě zájmu kontaktujte paní Juditu Klepkovou (judita.klepkova@opu.cz) 
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– hledáme pronájem nebytových prostor v Praze v blízkosti metra a pokud možno centra za 
 symbolické nájemné (cca 200 m2) Za tímto účelem kontaktujte pana Martina Rozumka  
(martin.rozumek@opu.cz) 

– hledáme podporovatele našeho denního centra pro seniory v gruzínském Khashuri – vice na 
 www.gvirila.org. V prvním patře nad centrem je k dispozici levné ubytování v hostelu  
(celkem 8 lůžek). Pro podrobnosti kontaktujte koordinátorku paní Hanu Natidzeovou na 
 hana.natidzeova@opu.cz 

C: Nabídka lidem, kteří žádné uprchlíky a cizince přijímat nechtějí 

Jelikož dostáváme řadu nenávistných emailů a ohlasů, máme speciální nabídku i pro tuto početnou 
skupinu naší populace. V rámci návratového poradenství pomáháme lidem také s návratem do země 
původu a je proto možné finančně podpořit a následně se pochlubit návratem konkrétního cizince 
do země původu, a to na účet OPU č. 6026562017/2700 s pozn. návrat. Podporovateli návratu pak 
bude na jeho email zaslána informace, jak efektivně byl jeho „návratový“ příspěvek využit. Pro 
zaslání vašeho emailu pro zpětnou vazbu využijte adresy opu@opu.cz 
  

SEZNAM AKTUÁLNÍCH POTŘEB 

A1) materiální pomoc – aktuálně do Zastávky a do Bělé oblečení pro děti, muže i ženy na podzim 
– jen čisté. Vítáme také zapůjčení vozidla na odvoz věcí 

A3) aktuálně potřebují finanční pomoc tito klienti: 
– rodina ze Sýrie s uděleným azylem, otec nevidomý – 37 let, 3 děti, potřebuje 5 tis. Kč na 

 začátku školního roku (družina, nákup pracovních sešitů, kroužky)  
– klientka z Uzbekistánu s uděleným azylem, 83 let, úhrada dluhu na nájemném za dobu  

nepřítomnosti v ČR a doplatky na léky – cca 3 tis 
– klient z Pákistánu, 5 let žadatelem o azyl – úhrada léků na srdce a na cukrovku, aktuálně 

 3580,- Kč 
– rodina z Barmy, 2 dospělí a 3 děti, s uděleným azylem, přesídleni do ČR před pěti lety-  

potřebují prodloužit průkazy povolení k pobytu, celkem 11 tis., z toho 5 tisíc zaplatí úřad 
 práce, 6 tisíc jim chybí.  

A4) mentory (kamarády) hledáme pro tyto klienty: 
Na doučování českého jazyka hledáme v Brně pro dvě rodiny dobrovolníky – paní 3 děti (9,6,2 
roky), druhá rodina ze Sýrie, 2 dospělí plus syn v učení 

A5) práci hledáme pro tyto klienty 
1) klient ze Sýrie, 37 let, nevidomý, hledá práci jako masér 
2) klient z Ukrajiny, 52 let – hledá práci jako ostraha nebo portýr 
3) klienti z Ukrajiny, 30 a 37 let – hledají práci jako trenéři fitness 
4) klientka z Uzbekistánu, 42 let, hledá práci jako lektorka ruštiny 
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