
F
O

C
U

S

22

FO R B E S . S K M Á J  2 0 2 2

ZO
ST

A
V

IL
I S

IM
O

N
A

 G
U

LI
SO

VÁ
 A

 T
O

M
Á

Š 
N

EJ
ED

LÝ
FO

TO
: F

B 
C

A
M

P 
ŽI

LI
N

A
, M

A
R

EK
 G

A
V

LÁ
K

Pomoc Ukrajine

ŽILINSKÝ CAMP 
PRE UKRAJINU

Prílev ukrajinských vysídlencov je obrovská príležitosť pre slovenskú 
ekonomiku a spoločnosť, tvrdí slovenský podnikateľ Milan Dubec.

Z akladateľ interneto-
vých projektov Pokec či 
Azet, ktorý bol členom 
vedenia mediálneho 
domu Ringier Axel 

Springer Slovensko, pomáhal rozbiehať 
donáškovú službu bistro.sk a dnes vedie 
vlastnú developerskú spoločnosť Rei-
noo, aktuálne na čas odložil bokom 
podnikateľské aktivity. Ihneď po vypuk-
nutí vojenského konfliktu na Ukrajine 

sa začal venovať pomoci utečencom.
Zariadenie Camp Žilina Milan Dubec 

sprístupnil dva dni po vypuknutí vojen-
ského konfliktu na Ukrajine. Poskytuje 
v ňom spolu s dobrovoľníkmi vysídlen-
com núdzové ubytovanie, materiálnu, 
lekársku či psychologickú pomoc a ak-
tívne hľadá utečencom plnohodnotné 
ubytovanie a prácu. Okrem toho rozbe-
hol aj jazykové kurzy, ktoré majú Ukra-
jincom pomôcť nájsť si prácu.

Za peniaze svojej nadácie a s pomo-
cou dobrovoľníkov chce v prvej fáze na-
učiť po slovensky 600 ľudí. Podnikateľ 
je totiž presvedčený, že naši východ-
ní susedia predstavujú pre Slovensko 
úžasnú príležitosť. No aby vzdelané 
Ukrajinky, často lekárky či právničky, 
neskončili v nízkokvalifikovaných pro-
fesiách, musia najskôr zvládnuť sloven-
činu.

Camp Žilina je hromadné ubytova-
nie v priestoroch podobných telocvični, 
kde sú lôžka oddelené paravánmi. Do-
posiaľ poskytol útočisko viac ako 2�200 
ľuďom utekajúcim pred vojnou. Najčas-
tejšie prichádzajú matky s deťmi.

Ukrajinci si v  kempe odpočinú po 
ceste z  východu a  následne pokraču-
jú ďalej do cieľa svojej cesty, prípadne 
si s pomocou miestnych dobrovoľníkov 
hľadajú uplatnenie na Slovensku. Pri-
bližne 700 ľudí odišlo po vlastnej osi 
a  pre 800 ľudí našli dobrovoľníci súk-
romné ubytovacie kapacity, byty, firem-
né a župné zariadenia v rámci regiónu.

Jeho aktivity sa rozhodol finanč-
ne podporiť aj magazín Forbes počas 
podujatia Forbes Top Covers 2021, na 
ktorom Dubec vystúpil ako jeden z reč-
níkov. Suma 11-tisíc eur poputuje pria-
mo na transparentný účet Dubcovej 
nadácie. Okrem finančnej pomoci mož-
no pomôcť aj materiálne alebo formou 
dobrovoľníctva, hovorí Dubec.

Podpora
Milan Dubec (na fotke 
vľavo hore) a jeho 
nadácia zriadili 
transparentný účet, 
kam možno zaslať 
fi nančnú pomoc. 
Činnosť Campu 
v apríli ocenila aj 
prezidentka Zuzana 
Čaputová.


