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SBÍRKY NA POMOC UKRAJINĚ 

Lidé na Ukrajině potřebují a budou potřebovat pomoc – ať ti, kdo zůstanou, nebo ti, kdo budou muset 

odejít. Zatím je asi nejlepší volit formu finanční pomoci. Dáváme seznam organizací: CHARITA Česká 

republika vyhlásila veřejnou sbírku Charita pro Ukrajinu na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným 

konfliktem v této zemi. https://www.charita.cz/.../v-zahranici/charita-pro-ukrajinu/ 

Sbírka SOS UKRAJINA byla vyhlášena organizací Člověk v tísni – .... peníze půjdou podle aktuální 

potřeby lidí, na ubytování, pokud budou muset opustit domov, zdravotnický materiál nebo jídlo. Člověk v 

tísni má na Ukrajině spolupracovníky, kteří budou reagovat na momentální potřeby 

obyvatel. https://www.clovekvtisni.cz/darujte/jednorazove... 

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ založil pro pomoc Ukrajině účet, z něhož se bude hradit hlavně zdravotnická 

pomoc. Už nyní posílá na Ukrajinu traumasety, tedy zdravotnický materiál pro mobilní zdravotnické 

týmy Červeného kříže na Ukrajině, a kromě další pomoci s vybavením pro první pomoc se chystá i na 

možný příchod uprchlíků z Ukrajiny. https://www.cervenykriz.eu/.../fondh.../QR_1502_Ukrajina.gif 

Organizace POST BELLUM známá svým projektem Paměť národa otevřela sbírku, jejíž výtěžek 

poskytne ukrajinské neziskové organizaci Повернись живим / Come Back Alive, která se dlouhodobě 

zabývá distribucí ochranných pomůcek a materiálního zabezpečení obráncům 

Ukrajiny. https://www.darujme.cz/projekt/1205934... 

Společnost ADRA, ve spolupráci se svou partnerskou organizací na Ukrajině, otevřela sbírku, díky které 

budou obyvatelé postižených oblastí dostávat poukazy na základní potraviny, hygienické potřeby a 

podobně. https://www.darujme.cz/projekt/1205456 

OPU je připraveno otevřít ubytovací zařízení pro 250 lidí, lze je podpořit: https://www.opu.cz/.../opu-

pripraveno-reagovat-na.../ 

NADAČNÍ FOND HELP UKRAINE již dlouhodobě pomáhá sociálně nebo zdravotně slabým, 

ohroženým či postiženým osobám poskytováním přímých finančních příspěvků či věcných darů. Peníze 

jdou i do kojeneckých a dětských domovů, nemocnic a vzdělávacích 

zařízení. https://helpukrainefund.com/ 

Pokud byste chtěli poskytnout pomoc či ubytování uprchlíkům, můžete napsat na mail, který založila 

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra: ubytovaniukrajina@suz.cz. Tam můžete posílat své 

nabídky. 
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