POMÁHÁME UKRAJINĚ

Milí rodiče a děti,
pomozte nám prosím vybrat, se kterou organizací budeme v naší škole pomáhat válkou
ohrožované Ukrajině. Při vánočním okénku jsme vybrali částku 22 996,-Kč. Část vybraných
peněz zůstává pro nás (fond SRPŠ), část prostředků každoročně věnujeme těm, kteří pomoc
potřebují. Letos zvítězila Ukrajina a částka 10 000,-Kč. Zakroužkováním jedné z variant nám
pomůžete určit, kam bude uvedená částka putovat.
Děkujeme za spolupráci.
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Člověk v tísni – SOS Ukrajina
Konflikt na Ukrajině způsobil, že se naše pozornost okamžitě obrátila na pomoc lidem, kteří
před ním utíkají do okolních zemí. Do České republiky přicházejí desítky tisíc uprchlíků a
přijdou další. Nesoustředíme se proto jen na humanitární pomoc na Ukrajině, na hranicích,
ale také na pomoc na území České republiky. Pomáháme v asistenčních centrech pomoci,
jsme ve spojení s Českou federací potravinových bank, jsme připraveni i na další pomoc
formou sociálního poradenství.
Zdroj:www.clovekvtisni.cz
Český červený kříž
Český červený kříž reaguje na aktuální vývoj na Ukrajině. Jsme ve stálém kontaktu s
Ukrajinským červeným křížem a podílíme se na poskytované pomoci:
pokračujeme v zajišťování zdravotnického materiálu pro mobilní zdravotnické týmy
Červeného kříže na Ukrajině, krom známých traumasetů předáváme na Ukrajině také další
zdravotnický materiál, automobily – mobilní ambulance a převozy raněných, zdravotnické
stany, chirurgické sety, navigační prostředky




3.

na území ČR pomáháme v Asistenčních centrech pomoci Ukrajině uprchlíkům z Ukrajiny,
poskytuje asistenci v evakuačních vlacích ČD
shromažďujeme finanční prostředky na podporu financování další pomoci
Zdroj: www.cervenykriz.eu

Charita Česká republika
Ve spolupráci s naším dlouhodobým partnerem, Charitou Ukrajina, se v rámci
bezprostřední pomoci obyvatelům Ukrajiny zasaženým válkou soustředíme na zajištění
základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí
intervence je i poskytnutí psychologické pomoci. Ve spolupráci s českými úřady se zároveň
připravujeme na pomoc ukrajinským uprchlíkům v České republice.
Zdroj: www.charita.cz
4. SOS ADRA: Pomoc Ukrajině
Pomáháme lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině. Monitorujeme aktuální dění a ve
spolupráci s ADRA Ukrajina zajišťujeme podporu při evakuaci. Konkrétně se v současné
době zaměřujeme na naplnění základních potřeb vysídlených a evakuovaných obyvatel. Vy
můžete s námi v rámci veřejné sbírky. Finanční dar je v současné době nejefektivnější
formou pomoci. Peníze jsou a budou použity na přímou pomoc obyvatelům zasaženým
konfliktem.
Zdroj: https://adra.cz/

