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Karvinská fakulta pomáhá lidem postiženým válkou
Obchodně podnikatelská fakulta (OPF) se od samotného počátku vojenské invaze Ruska na
Ukrajinu intenzivně zapojila do pomoci lidem postiženým válkou. Snažíme se podat pomocnou ruku
a být oporou v těchto těžkých časech jak současným studentům fakulty pocházejícím z Ukrajiny
a jejich rodinám, tak lidem, kteří před válkou museli uprchnout, potřebují ubytování nebo se
zajímají o studium či práci na naší fakultě.
Ubytování a dobrovolnictví
Fakulta na svých kolejích vyčlenila 110 lůžek pro ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny.
V rámci Moravskoslezského kraje tak naše koleje patří mezi ubytovací místa s největší kapacitou.
Ubytování je průběžně koordinováno ve spolupráci se Správou uprchlických zařízení a v současné
době je kapacita plně využita. Kromě ubytování je ukrajinským přátelům poskytována strava,
sociální, zdravotní a další služby, které komplexně zajišťuje Statutární město Karviná. Na kolejích
jsou k dispozici kuchyňky a společné místnosti pro stravování a dětské hry. Ubytovaní mohou
využívat také univerzitní knihovnu, její edukační i odpočinkovou zónu.
Studenti OPF jako dobrovolníci pomáhají uprchlíkům zorientovat se ve městě, zařídit každodenní
potřeby nebo se podílejí na organizaci volnočasových aktivit. Studenti, kteří by rádi takto pomáhali,
se mohou přihlásit vedoucí studijního oddělení Bc. Ingrid Jurčíkové (jurcikova@opf.slu.cz), tel.
596 398 254 nebo Ing. Dagmar Labudkové (labudkova@opf.slu.cz), tel. 596 398 306.
Studenti
Fakulta je v kontaktu se svými studenty pocházejícími z Ukrajiny a je připravena poskytnout jim
a jejich rodinným příslušníkům konkrétní pomoc v podobě zajištění ubytování či mimořádných
stipendií. Přečtěte si rozhovor s naší studentkou z Kyjeva.
OPF připravila speciální program pro ukrajinské studenty, kteří by chtěli na fakultě studovat jak
v plnohodnotných studijních programech, tak i v rámci krátkodobého studia. Bude spuštěn speciální
stipendijní fond děkana v objemu 1 mil. Kč, z něj budou moci čerpat stipendium všichni ukrajinští
studenti, kteří zahájí studium v bakalářském, navazujícím magisterském nebo doktorském studijním
programu. Studenti se mohou ucházet rovněž o stipendium pro talentované studenty v rámci již
existujícího stipendijního programu. Studentům na krátkodobém studijním pobytu bude odpuštěno
školné. Všichni studenti budou moci využít ubytování na kolejích a adaptačního programu
spojeného s kurzy češtiny nebo buddy programem, v němž čeští studenti pomáhají svým
zahraničním spolužákům. Podrobné informace pro uchazeče o studium z Ukrajiny jsou uvedeny na
speciální stránce.
Akademičtí pracovníci
Fakulta je v případě potřeby připravena nabídnout pomoc několika akademickým pracovníkům
z ukrajinských vysokých škol, kteří byli nuceni opustit svou vlast. Pomoc bude spočívat zejména
v zajištění ubytování a hledání možnosti pracovního uplatnění ve výuce i vědecké činnosti fakulty.
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Materiální a finanční sbírky
Slezská univerzita a Obchodně podnikatelská fakulta již podpořila spontánní materiální sbírky, které
iniciovali její studenti či partnerské organizace. V případě potřeby a požadavků z ukrajinské strany
nebo ze strany uprchlíků ubytovaných na kolejích fakulty se do organizace dalších potřebných
sbírek aktivně zapojíme. Doporučujeme rovněž finančně přispět na sbírky renomovaných
organizací, které mají zkušenost s efektivním využitím svěřených finančních prostředků. Jedná se
například o organizace Člověk v tísni, Charita, Červený kříž nebo Velvyslanectví Ukrajiny v Česku.
Současně děkujeme všem studentům a zaměstnancům univerzity, kteří se do těchto sbírek zapojují,
a jejich aktivity plně podporujeme.
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