
                                                                                       28. 2. 2022 
 
Vážení a milí,                                                                
Velvyslanectví Ukrajiny stále přijímá níže označené věci,  
proto prosím, kdo se chcete zapojit, přineste zítra 1. 3. 2022 
během dopoledne tyto věci do školy, nejlépe v taškách, pro lepší 
manipulaci.  
Velice děkuji! 
Ivana Hýblová, ředitelka školy 

 
VÝŇATEK ZE STRÁNEK JAK POMOCI: 
 
Jak pomoci - sbírky na pomoc Ukrajině 
 
Jste-li i vy jedním z těch, kteří hledají způsob pomoci Ukrajině, pak je tento článek právě pro vás. 
V tomto článku se dozvíte, jaké máte možnosti. 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. 

Věnovat se budeme zejména humanitární a finanční pomoci. Vojenskou pomoc zajistila vláda 

ČR. Důležitější informací pro jednotlivce tedy bude co, kam a jak přispět. Ať už jde o léky, 

oblečení nebo peníze. 

 

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 

 stan 

 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. 


