Jak zaslat pomoc Ukrajině - finanční pomoc Ukrajině - sbírky v České
republice
Finanční pomoc je tou nejsnadnější možností, jak se do pomoci Ukrajině zapojit. Zdaleka
ovšem není tou nejmenší a mnohdy je tou nejlepší možností. Její nespornou výhodou je
rychlost. Zároveň tím odpadá často obtížná logistika. Nemusíte nikam dovézt nebo doručit
věci, kterými byste chtěli přispět. Jednoduše pošlete peníze na sbírku pro Ukrajinu
a organizace, které jste peníze poslali, za ně zajistí potřebnou pomoc.
Finanční sbírku na pomoc Ukrajině založila řada organizací. Na serveru Darujme.cz, který
provozuje nadace Via, mohou zájemci přispívat jednotlivým organizacím. Jedná se o ověřené,
spolehlivé organizace, které pomáhají už řadu let na správných místech. Nemusíte mít tedy
obavy z toho, že by zaslané peníze neputovaly tam, kde jsou třeba. Dohromady se na portálu
Darujme.cz vybralo už více než 150 milionů korun.
Velvyslanectví Ukrajiny v Praze také přijímá finanční dary, které budou použity na posílení
obrany ukrajinských vojáků a domobrany. K podpoře vyzývá velvyslanectví také pomocí
sociálních sítí:
Organizace ADRA - finanční sbírka na pomoc Ukrajině
Humanitární organizace ADRA vyhlásila finanční sbírku okamžitě. Projekt má na starosti
Andrej Arvensis, který se ke sbírce po jejím spuštění ihned vyjádřil: “Peníze jsou nyní
nejlepší možnost, jak Ukrajině pomoci. Zatím neuvažujeme o spuštění hmotné sbírky, protože
je to logisticky mnohem složitější.”
Organizace ADRA má na Ukrajině pobočku, se kterou nyní úzce spolupracuje. Vybrané
peníze se chystá proměnit na finanční vouchery, které na místě rozdá potřebným. Ti si za ně
mohou koupit nejen jídlo, ale také hygienické potřeby apod.
Sbírka SOS ADRA - Pomoc Ukrajině
66888866/0300
Číslo účtu
Variabilní symbol 500
libovolná
Částka
Charita Česká republika - charita pro Ukrajinu
Charita Česká republika úzce spolupracuje se svým dlouhodobým partnerem, Charitou
Ukrajina. Díky tomu dokáže zprostředkovat pomoc přímo na místě válečného konfliktu.
Soustředí se na zajištění základních potřeb (voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší)
pro ty, kdo pomoc nejvíce potřebují. Snaží se také o poskytnutí psychologické pomoci,
protože ta je v tak těžké životní situaci velmi zapotřebí.
Sbírka s názvem Charita pro Ukrajinu byla spuštěna téměř okamžitě poté, co se do Čech
dostala informace o překročení vojsk na území Ukrajiny.

Sbírka Charity České republiky - Charita pro Ukrajinu
55660022/0800
Číslo účtu
104
Variabilní symbol
libovolná
Částka
na této stránce
QR platba
SOS Ukrajina Člověk v tísni - finanční sbírka
Člověk v tísni je velmi známá organizace, která poskytuje mimo jiné humanitární pomoc.
Proto i zde vznikla okamžitě sbírka SOS Ukrajina, kam mohou lidé posílat příspěvky. Kromě
sbírky nabízí Člověk v tísni také řadu informací v článcích o situaci a vývoji pomoci na
Ukrajině. Na sbírku SOS Ukrajina už lidé přispěli více než 116 milionů korun.
Ředitel společnosti Člověk v tísni, Šimon Pánek, vyzval k solidaritě: “Člověk v tísni nemůže
zastavit útok, ale můžeme pomoct lidem, kteří před boji utíkají. Proto vás žádáme o příspěvek
na konto sbírky SOS Ukrajina. Všechny prostředky půjdou přímo na pomoc nejohroženějším
lidem na Ukrajině.”
Sbírka společnosti Člověk v tísni - SOS Ukrajina
0093209320/0300
Číslo účtu
libovolná
Částka

Český červený kříž pomoc Ukrajině - peníze tam, kde jsou třeba
Sbírka na pomoc Ukrajině od Českého červeného kříže funguje už roku 2014. Český
červený kříž spolupracuje za podpory MZV ČR s Ukrajinským červeným křížem. Zaměřuje
se na zajišťování zdravotnického materiálu pro tamní Červený kříž, ale také automobily mobilní ambulance, zdravotnické stany, chirurgické sety a navigační prostředky. Zároveň se
připravuje na příchod dalších válečných uprchlíků z Ukrajiny a poskytuje asistenci
v evakuačních vlacích. Do budoucna bude informovat, bude-li třeba sehnat dárce krve či
dobrovolníky. Materiální sbírku zatím Český červený kříž nepořádá.
Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině
333999/2700
Číslo účtu
1502
Variabilní symbol
libovolná
Částka
UNICEF - Pomoc na Ukrajině
Česká pobočka UNICEF pomáhá na území Ukrajiny stejně jako ČČK už od roku 2014.
Humanitární pomoc zahrnuje zdravotní pomoc, poskytování ochrany, vody a hygieny
zejména dětem. Své programy flexibilně mění a upravuje vzhledem k měnící se situaci
v zemi.
Jen za uplynulý rok 2021 dokázal UNICEF na východní Ukrajině pomoci tímto způsobem:







Dodal 333 tun chloru pro čističky vody (což umožnilo přes půl milionu lidem pít
čistou vodu)
Vrátil do lavic 7 400 dětí
Instaloval bojlery ve školkách, čímž zajistil teplou vodu těm nejmenším
Naočkoval 29 300 dětí proti dětské obrně
Proškolil 180 000 dětí a jejich rodiče na rozpoznávání min

Aktuálně se samozřejmě zaměří na pomoc osobám a rodinám zasaženým eskalujícím
válečným konfliktem. Přispívat můžete platební kartou na stránce UNICEF, bankovním
převodem či složenkou.
UNICEF - Pomoc na Ukrajině
11771177/0300
Číslo účtu
829
Variabilní symbol
libovolná
Částka

