
 

 

Neziskové organizace pracující s migranty v ČR se spojily a toto je centrální místo, kde 
můžete nabídnout svou pomoc. Některé nabídky budou přímo zveřejněny a mohou na ně 
reagovat ti, kdo pomoc potřebují. Ostatní nabídky budou zpracovány kolegy z místních 
neziskových organizací nebo obcí. Kolegové se vám ozvou a domluvíte se na konkrétní 
spolupráci. 

https://www.pomahejukrajine.cz/ 

 

 

Pomoc pro občany Ukrajiny i online centrum koordinující nabídky pomoci. Díky nové 

internetové stránce www.nasiukrajinci.cz všichni, kteří chtějí konkrétně podpořit občany 

Ukrajiny, zjistí, kam mají pomoc směrovat a jaká podpora je potřeba. Stránka budu plně 

funkční v řádu dnů. Současně vzniká Národní asistenční centrum pomoci Ukrajině, které 

bude koordinovat integrační i humanitární aktivity v regionech.  

https://www.nasiukrajinci.cz/ 

https://www.pomahejukrajine.cz/
https://www.nasiukrajinci.cz/
https://www.nasiukrajinci.cz/


 

Pomáhat Ukrajině můžete mnoha způsoby. Rukama i hlavou, materiálně i finančně. Z 
terénu i z gauče. Vyberte si z mnoha možností, které jsme dali dohromady. A prověřili. 
Stojíme za Ukrajinou  #StandWithUkraine 
Infolinka MV (+420) 974801802 

https://www.stojimezaukrajinou.cz/ 

 

České neziskové organizace vyhlásily sbírky na pomoc Ukrajincům v souvislosti 

s eskalujícím rusko-ukrajinským konfliktem. Zájemci mohou přispět neziskovým 

organizacím, jako je Charita Česká republika, Člověk v tísni, ADRA, Červený kříž nebo 

Post Bellum, která podporuje obránce Ukrajiny dodávkami ochranných pomůcek. Lze 

přispět i přímo ukrajinské centrální bance na podporu ukrajinských ozbrojených sil. 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/charity-vyhlasuji-sbirky-na-pomoc-ukrajine-40387969 

ČÍSLA ÚČTŮ 

• ČLOVĚK V TÍSNI 93209320/0300 

• CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA 55660022/0800 VS: 104 

dárcovská SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 

30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90 

• ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 333999/2700 VS: 1502 

• ADRA 66888866/0300 VS: 500 

• POST BELLUM/PAMĚŤ NÁRODA 123-6318620207/0100 

 

https://www.stojimezaukrajinou.cz/
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/charity-vyhlasuji-sbirky-na-pomoc-ukrajine-40387969


 

 

Český nadační fond zaměřený na výchovu a vzdělávání ukrajinských dětí do 17 let.  

Po registraci vaše dítě získá možnost pokračovat ve výuce a vzdělávání tam, kde byla 

násilným způsobem školní docházka přerušena. Nadační 

fond pro Vaše dítě zajistí i mimoškolní aktivity. 

Registrovat se a pomoci zajistit výuku ukrajinských dětí 

mohou také pedagogové, kteří na Ukrajině pracovali ve 

školství či získali pedagogické zkušenosti (učitelé, učitelky, 

vychovatelé atd.) 

https://www.detiukrajiny.cz/ 

 

 

 

 

Preventivní informace od Policie ČR pro občany Ukrajiny na území ČR 
 množí se podvodníci 
 soubor informací o možných rizicích v podobě video spotu, audio spotu a letáku.  

https://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-pro-obcany-ukrajiny-na-uzemi-

cr.aspx 

https://www.detiukrajiny.cz/?fbclid=IwAR0OsT6VIb15PD5ZXXER_AayQcXtZIeZU0bscgNj_lg-bmzOXvlhNh2Sky4


Oblastní charita v Rychnově nad Kněžnou pořádá sbírku spacáků, přikrývek, obinadel a 

medikamentů a také koordinuje nabídky ubytování na Rychnovsku pro lidi z Ukrajiny 

utíkající před válkou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Národní síť místních akčních skupin (NS MAS) se bude v 

této chvíli soustředit na koordinaci dostupných informací o 

humanitární pomoci v oblasti ubytování, sbírek a dopravy. 

Druhá oblast naší podpory se bude soustředit na pomoc s 

dopravou žen a dětí, které se hromadí na Slovensko - 

Ukrajinské hranici a potřebují dovoz do ČR, kde pak si je 

převezme Ukrajinská diaspora.  

Veškeré informace o možnosti koordinované podpory zapisujte zde: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T_JKsI506-COlkSRgGBR-hepJY95KMHdRwv1EF0JZ1E/edit?usp=sharing 
 
Jedná se především o: 
- nabídku dopravních prostředků (mikrobusy, dodávky, autobusy, auta) pro odvoz lidí ze Slovenska, 

případně z Moravy dále do Čech, primárně do Prahy 
- nabídku přechodného ubytování (než začne fungovat systém státních ubytovacích zařízení) např. 

v ubytovacích zařízeních, prostorech charit, školách apod. 
- možnost materiální pomoci (lidé jdou přes hranice pěšky, většinu věcí nemají) 
- možnost finanční podpory (např. také přispět v rámci možností na pohonné hmoty dobrovolníkům 

z jiných MAS, kteří budou zajišťovat dopravu)  
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T_JKsI506-COlkSRgGBR-hepJY95KMHdRwv1EF0JZ1E/edit?usp=sharing

