
Dobrý den, 

 

rádi bychom jménem Nadačního fondu pomoci a jeho dárcovské platformy znesnáze21 

nominovali na Zlatý banán 2022 firmu ITM8 s.r.o., díky jejímuž štědrému daru se podařilo 

zajistit letos v létě tábory pro děti z Ukrajiny, které musely s rodiči opustit svou rodnou zem a 

domov a uprchnout před válkou, která v únoru na jejich území vypukla. 

 

Děti na tábory, Putina na Mars! 

Školní rok je již v plném proudu, ale v mnoha dětech díky našemu štědrému dárci – firmě 

ITM8 s.r.o. – stále žijí skvělé vzpomínky na letošní léto. Projekt znesnáze21 LÉTO PRO 

VŠECHNY splnil veškerá očekávání a některá i předčil. Podařilo se nám otevřít hřejivou náruč 

ukrajinským dětem, pro které jsme společně připravili prázdninové dobrodružství v podobě 

táborů! Jejich rodiče pak měli o starost méně – dostali totiž potřebný klid a prostor pro práci 

a zařizování v zemi, která jim poskytla bezpečný azyl. 

 

„Již v minulosti jsme s Nadačním fondem pomoci a jeho dárcovskou platformou znesníze21 

spolupracovali. Podpořili jsme rodinu, kterou zasáhlo tornádo na Moravě. O rok později, když 

přišlo další neštěstí v podobě války na Ukrajině, jsme věděli, že se nejen jako firma chceme 

do pomoci opět zapojit. Rádi podporujeme projekty i konkrétní lidi, kteří se ne vlastním 

zaviněním dostali do tíživé situace a finanční pomoc pro ně může být do budoucna zase 

odrazovým můstkem, jak se postavit na vlastní nohy a hlavně – náročné období přečkat. 

Takováto cílená pomoc je pro nás právě tou smysluplnou,“ popisuje dárcovské odhodlání 

firmy ITM8 jeho Back Office managerka Lucie Tauchenová. 

 

Paní Tauchenová se znovu jménem firmy obrátila na naší dárcovskou platformu znesnáze21, 

že by rádi podpořili sbírku týkající se pomoci Ukrajině. Slovo dalo slovo, a když se dozvěděli o 

běžící sbírce s názvem Děti na tábory, Putina na Mars, neváhali a rozhodli se podpořit právě 

tyto děti. Do pomoci se zapojili i zaměstnanci a firma se rozhodla jejich vybranou částku ještě 

zdvojnásobit. Celkem tak ITM8, firma poskytující IT servis, poradenství a kyberbezpečnost, a 

její zaměstnanci přispěli úžasnou částkou 119 027 Kč, která děti vystřelila na tábory za 

doprovodu našeho horkovzdušného balónu znesnáze21. 

První letní dobrodružství zažily děti pod záštitou Oblastního spolku ČČK Plzeň-město a 

Rokycany, který se rozhodl uvolnit celkem 16 míst na svých táborech právě pro holky a kluky 

z Ukrajiny. Mezi svými klienty měli dlouhodobě ukrajinské rodiny, kterým pomáhali s prvními 

dny v nové zemi, kde našli azyl před hrůzami války. 

 

 „Na začátku pobytového tábora byly děti z Ukrajiny hodně lítostivé, každý večer se 

potřebovaly spojit se svými maminkami a ujistit se, že je vše v pořádku. Nakonec se jim 

nechtělo domů,” popisuje průběh jedna z vedoucích. Letního tábora v Kamensku u Blovic se 

mohlo zúčastnit osm ukrajinských dětí, i s ukrajinským instruktorem, který jim pomáhal s 

jazykovou bariérou. „S lidmi z Ukrajiny jsme se denně potkávali v humanitárním skladu, kam 
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si řada z nich chodila pro materiální pomoc. Byla mezi nimi spousta žen s dětmi, a tak nám 

přišlo logické jim nabídnout účast na našich táborech. Většina z nich na tom, ale nebyla 

finančně dobře, a tak jsme poprosili znesnáze21 o pomoc a povedlo se! Všech osm dětí, 

které jsme díky tomu mohli vzít s sebou, zažily bombardování a různé válečné hrůzy, a i tak 

byly perfektními parťáky. Tábor jsme si všichni moc užili,“ líčí nadšeně ředitelka Oblastního 

spolku ČČK Plzeň-město a Rokycany Lada Brožová. Z některých klientů se nakonec stali sami 

dobrovolníci, kteří začali pomáhat svým nově příchozím krajanům i se snažili odlehčit činnost 

v oblasti aktivit ČČK, jako tomu bylo například v případě letního pobytového i příměstského 

tábora, který mohlo navštěvovat další 8 dětí díky štědrému dárci ITM8 s.r.o. Spousta 

ukrajinských dětí si tak velmi rychle osvojila znalost českého jazyka. 

 

„Jeden chlapeček z Ukrajiny, který nyní v ČR nastoupil do první třídy, za námi pravidelně 

dochází do našeho oblastního spolku ČČK Plzeň-město a Rokycany a hlásí nám všechny své 

zážitky,“ směje se ředitelka oblastního spolku. Ten pomáhal zajistit ubytování a azyl pro 

ukrajinské rodiny s dětmi prchající před útrobami nebezpečí, ale také se jim snažil ulehčit 

začátky v cizím prostředí. Navíc děti na Ukrajině příliš neznají tolik koncept táborů, jako my 

v ČR. Táboření pro ně bylo o to větším zážitkem a tento čas si neužily jen děti, ale i jejich 

rodiče, o kterých do teď chodí slova chvály i vděku. Výsledky mnohonásobně předčily naše 

očekávání!  

 

A my jsme se opět utvrdili v tom, že dobro dělá dobře. 
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