
Vrchlabsko pomáhá Ukrajině         

 

Chcete se zapojit do pomoci Ukrajině, napadené putinovským Ruskem? Tady jsou možnosti 

ve Vrchlabí: 

 

1. Posílejte peníze 

Peníze jsou a budou velmi potřeba. Na obranu Ukrajiny, zdravotní pomoc, ale i humanitární 

pomoc na Ukrajině i práci s válečnými uprchlíky z Ukrajiny v Česku. Právě běží například tyto 

sbírky: 

ADRA – č. účtu: 66888866/0300, v.s. 500 – humanitární pomoc na Ukrajině 

Člověk v tísni – SOS Ukrajina – č. účtu: 0093209320/0300  – humanitární pomoc na 

Ukrajině i podpora práce s uprchlíky v ČR 

Český červený kříž – č. účtu: 333999/2700, v.s. 1502 – humanitární pomoc na Ukrajině 

Diakonie ČCE – č. účtu: 292949292/0300, v.s. 2022 – humanitární pomoc na Ukrajině i 

podpora práce s uprchlíky v ČR 

Charita ČR – č. účtu: 55660022/0800, v.s. 104 – humanitární pomoc na Ukrajině i podpora 

práce s uprchlíky v ČR 

Lékaři bez hranic – č. účtu: 111333/2700, v.s. 224001 – lékařská pomoc Ukrajině 

Organizace pro pomoc uprchlíkům – č. účtu: 6026562017/2700 - právní a sociální pomoc 

uprchlíkům v ČR 

Paměť národa – č. účtu: 123-6318620207/0100 – sbírka na podporu obránců Ukrajiny 

SIMI – Uprchlíci vítejte – č. účtu 182096102/0300; zpráva pro příjemce: Uprchlíci vítejte – 

koordinace ubytovávání uprchlíků v domácnostech 

Ukrajinský červený kříž – přes webové stránky https://redcross.org.ua/donate/  

Velvyslanectví Ukrajiny v ČR – č. účtu 304452700/0300 – na podporu obránců Ukrajiny 

 

2. Materiální pomoc 

Sbírky hmotné pomoci budeme vyhlašovat operativně tak, jak budeme vědět, co a pro koho 

je potřeba sebrat. Počítejte s tím, že budou potřeba zřejmě hlavně léky a zdravotnický 

materiál, trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, deky a spacáky, apod. Budeme se snažit 

zjišťovat jak potřeby lidí na útěku, tak těch, které se už podařilo ubytovat v našem okolí. 

Sledujte FB @vrchlabipomaha.  

 

https://redcross.org.ua/donate/


3. Nabídněte ubytování 

Máte-li možnost nabídnout ubytování válečným uprchlíkům z Ukrajiny, pak jsou dvě 

možnosti: 

a) pokud můžete nabídnout ubytování většímu počtu lidí, třeba v penzionu nebo hotelu, 

nabídněte své kapacity Správě uprchlických zařízení Ministerstva vnitra - 

www.suz.cz/ubytovani-pro-ukrajinske-rodiny/, e-mail: ubytovaniukrajina@suz.cz  

b) pokud jste ochotni ubytovat někoho třeba u sebe doma, zaregistrujte svoji nabídku na 

https://uprchlici-vitejte.cz/ (koordinuje organizace SIMI) 

c) koordinační kontakt Města Vrchlabí pro nabídky ubytování je sekretariát starosty - 499 

405 321, 499 405 348 

 

4. Staňte se dobrovolníky 

Mějme trpělivost a nechtějme všechno udělat hned. Krizová válečná situace zřejmě nebude 

trvat krátkou dobu a naší pomoci bude potřeba týdny, spíše měsíce. Pokud jste ochotní 

pomoci jako dobrovolníci, dejte nám vědět vyplněním formuláře na 

https://forms.gle/ZEGD7azNLJtgNjFu6 

Určitě budou potřeba (například): 

a) lidé, kteří pomohou s organizací a logistikou materiálních sbírek 

b) řidiči, případně alespoň auta, která můžete zapůjčit 

c) lidé, ochotní pracovat s uprchlíky – trávit s nimi čas, zabavit děti, pomoci jim zorganizovat 

život v nové zemi, shánět práci, apod. 

d) lidé, kteří se domluví v ukrajinštině a ruštině 

 

Naši koordinátoři dobrovolníků: 

Kristýna Baše (Diakonie ČCE) – kristyna.base1@gmail.com, 605 840 647 

Michael Pfann (evangelický sbor Vrchlabí) – pfannmichael@gmail.com, 605 028 995 

Magdaléna Škapová – skapovamagdalena@gmail.com, 731 910 267 
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