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Skupina PPF a Nadace The Kellner Family Foundation poskytnou dar 100 milionů 
korun na vzdělávání dětí uprchlíků z Ukrajiny  

  
Skupina PPF, prostřednictvím Nadace PPF, a rodinná nadace manželů Kellnerových 
oznamují, že se dnes s ministrem školství Petrem Gazdíkem dohodly na poskytnutí 
společného daru v objemu 100 miliónů korun na program financování základní školní 
docházky a začlenění dětí uprchlíků z Ukrajiny postižené válkou. Formální dohodu  
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podepíší zástupci Nadace PPF  
a Nadace The Kellner Family Foundation v příštích dnech. Po zpracování potřebné 
právní dokumentace bude upřesněno, jakým způsobem mohou jednotlivé základní 
školy v České republice žádat o finanční pomoc z tohoto programu. Další společnosti 
ze skupiny PPF připravují vlastní projekty pomoci, včetně zaměstnaneckých sbírek 
a dobrovolnického zapojení zaměstnanců.  

Podporou vzdělávání dětí uprchlíků z Ukrajiny usiluje skupina PPF o naplnění svého 
předsevzetí pomáhat cíleně, významným způsobem a dlouhodobě tam, kde je to 
třeba. Pevně doufáme, že boje na Ukrajině a s nimi spojené ztráty na lidských 
životech, které jsou důsledkem nevyprovokované agrese ze strany Ruska, budou co 
nejdříve ukončeny. Válka nepatří do Evropy 21. století. 

 
Poznámka pro editory: 
Skupina PPF podniká ve 25 zemích. Investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes 
telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii  
a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva ve výši 40,3 miliardy eur a zaměstnává celosvětově 80 000 
lidí (k 30. 6. 2021). Nadace PPF se od svého vzniku v roce 2020 soustředí na podporu těch, kteří svůj 
talent a úsilí věnují rozvoji české společnosti, spoluvytvářejí prostředí a podmínky pro její větší 
otevřenost a své projekty realizují v mezinárodním kontextu. 
 
Nadace The Kellner Family Foundation 
Rodinná nadace manželů Kellnerových podporuje kvalitní vzdělávání. Zasazuje se o to, aby přístup  
k němu mělo co nejvíce dětí a mladých lidí a aby škola rozvíjela jejich talenty. Od roku 2002 do 
současnosti přispěli manželé Kellnerovi společensky prospěšným projektům už 1,6 miliardy korun. 
www.kellnerfoundation.cz 
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