Jak zaslat pomoc Ukrajině - humanitární pomoc
Tíživá situace na Ukrajině vzbudila vlnu solidarity po celé České republice. Vznikají
charitativní sbírky, do kterých se zapojují velké společnosti, rodiny i jednotlivci. Pomoc
je třeba na mnoha místech.
sbírky na pomoc Ukrajině :
Lidé se zajímají zejména o tyto způsoby pomoci:





humanitární pomoc díky sbírkám věcí
poskytnutí ubytování uprchlíkům
humanitární pomoc díky finančním sbírkám (finanční pomoc)
vojenská pomoc

Jelikož je Ukrajina aktuálně válečnou zónou, není vhodné vyrazit přímo na místo jako
dobrovolník a snažit se pomáhat tam. Ovšem i z domova se dá udělat víc, než jen smutně
přihlížet. Z Ukrajiny aktuálně odchází tisíce lidí, kteří jsou odkázáni na solidaritu ostatních.
Díky sbírkám neziskových organizací jsme navíc schopni pomáhat i těm, kteří zemi
neopustí.
Velvyslanectví Ukrajiny humanitární pomoc - sbírka věcí pro děti i dospělé na Ukrajině
Ukrajinská ambasáda v Praze sdílela pomocí své facebookové stránky seznam nejžádanějších
věcí, které lze odevzdat na jednom ze sběrných míst. Velmi důležité jsou léky a potřeby pro
ženy a děti na hranicích.
Léky:







analgetika, protizánětlivé léky
obvazy všech velikostí
hydrogelové obvazy na popáleniny
systémy pro nitrožilní infuze
infuzní sety
fixační dlahy, ortézy, bandáže

Potřeby zejména pro ženy a děti na hranicích země:






karimatky, spacáky, všechny druhy teplých přikrývek, polštáře
hygienické prostředky
pláštěnky
stany
baterky a baterie

Sběrná místa pro pomoc přes ukrajinskou ambasádu jsou aktuálně na dvou místech.
1. Praha 2 - Vocelova 3, Dům národnostních menšin
2. Pardubice - Kostel Panny Marie Sedmibolestné, křižovatka ulic Štrossova a Dašická

Sbírka oblečení - Velvyslanectví Ukrajiny
Oblečení zatím není tolik třeba. Lidé sice opouštějí zemi ve spěchu, ale za tak krátkou dobu si
zatím vystačí s tím, co si s sebou vzali. Výše popsané položky na seznamu mají aktuálně vyšší
prioritu. Předpokládá se, že se tato situace změní a oblečení bude také třeba, bude-li válečný
stav trvat déle. Prozatím se oblečení nesbírá.
Pomoc Ukrajině - ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny
Po celé ČR nabízejí lidé ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny. Nejen charitativní organizace
poskytují objekty k ubytování dětí, žen i mužů, kteří byli nuceni odejít ze své země do
neznáma.
Pokud i vy máte možnost ubytovat válečné uprchlíky, pošlete svou konkrétní nabídku na email ubytovaniukrajina@suz.cz. Správa uprchlických zařízení, která tento e-mail zřídila,
shání ubytování zejména hromadné, s možností stravování. Vhodné jsou především ubytovny,
penziony a hotely, ale vaše nabídka pomoci může být i menší.

Infolinka pro ukrajinské občany
Nevíte si rady a potřebujete rychle pomoci? Ministerstvo vnitra zřídilo speciální infolinku a email pro občany prchající z Ukrajiny.
Telefon: +420 974 801 802
E-mail: ukrajina@mvcr.cz
Na webových stránkách Ministerstvo vnitra ČR se dozvíte aktuální informace :
https://www.mvcr.cz/ukrajina

https://www.mvcr.cz/

