Jak mohu pomoci? Dárcovstvím nebo dobrovolnictvím
S ohledem na nastalou situaci hledáme dobrovolníky a dárce, kteří by byli ochotni zapojit se do pomoci
uprchlíkům.
Již nyní je zřejmé, že bude zapotřebí potravinové a jiné materiální, finanční pomoci a to dlouhodoběji.
V této souvislosti hledáme dobrovolníky se znalostí ukrajinského, popř. ruského jazyka, kteří by byli
ochotni pomoci s překlady. Uplatnění u nás naleznou dobrovolníci např. ve Výdejně Samaritán – při
uskladnění nebo vydávání materiální pomoci. Další potřebou bude práce s dětmi a mládeží nebo s
logistikou.
Vyplňte prosím online formulář, který je k nalezení na našich webových stránkách
(https://jindrichuvhradec.charita.cz/jak-pomahame/pomoc-ukrajincum/) a my se Vám případně ozveme,
až bude potřeba nebo volejte na tel.: 605 849 877.

Nabídkou ubytování
V rámci celé diecéze poptáváme volné ubytovací kapacity. Pokud máte volné kapacity, vyplňte, prosím,
online
formulář,
který
je
k
nalezení
na
našich
webových
strán kách
(https://jindrichuvhradec.charita.cz/jak-pomahame/pomoc-ukrajincum/).
Případně
kontaktujte
odpovědné pracovníky na e-mail ukrajina2022@dchcb.charita.cz nebo tel.: +420 733 741 405. Paralelně
k tomuto monitoringu probíhá hledání volných ubytovacích kapacit ze strany Jihočeského kraje.

Finančně
Chcete-li pomoci finančně, je možné využít jedné ze dvou sbírek pořádaných Charitou nebo přispět
finančním darem konkrétní Charitě.

Finanční pomoc lidem na Ukrajině i v ČR
Charita Česká republika vyhlásila finanční sbírku na zajištění základních potřeb. Pomoc je realizovaná
prostřednictvím Charity Ukrajina. Sbírku je možné podpořit bezhotovostní platbou na sbírkový účet.
Sbírkový účet má číslo 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 104. Druhou možností je
zaslání dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60
nebo DMS CHARITASVET 90.

Finanční pomoc Ukrajincům pouze na jihu Čech
Finanční dar můžete zaslat na náš sbírkový účet číslo 1000039989/5500 s variabilním symbolem 200.
Vaším příspěvkem pomůžete Ukrajincům, kteří uprchnou před válkou na jih Čech.
Zároveň od 2. března probíhá v celé českobudějovické diecézi každoroční Postní almužna, jejíž výtěžek
bude letos věnován na pomoc Ukrajincům u nás.
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Materiálními dary
Do Výdejny materiální pomoci Samaritán nyní přijímáme tyto komodity. Potřeba se může průběžně
měnit. Sledujte tedy proto naše webové stránky.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

trvanlivé potraviny (konzervy, sardinky, paštiky, instantní polévky, čaje, kávu, instantní
pokrmy (např. kuře na paprice), dětské příkrmy, přesnídávky, ovocné kapsičky, sunary (č. 1 5), piškoty, oleje, trvanlivá mléka, cukry)
hygienické potřeby (zejména toaletní papír, prací prášek, úklidové prostředky, jar)
spacáky, deky, karimatky
matrace
utěrky
ručníky
ložní prádlo a povlečení
plínky
zimní bundy, čepice, šály, rukavice, dámské kalhoty
boty všeho druhu i zimní (dámské, pánské i dětské)
školní potřeby, penály, batohy
oblečení pro děti a mládež ve věku 4 - 18 let (kalhoty, trička, mikiny, pyžama). Oblečení
věnujte, prosíme, jen vyprané a roztříděné podle typu.

Potraviny a hygienu prosím darujte v neporušeném obalu. Oblečení věnujte, prosíme, jen vyprané a
roztříděné podle typu.
Děkujeme, že pomáháte!

Jakou pomoc nabízí Charita Jindřichův Hradec pro Ukrajince
•

odborné sociální poradenství (např. pomoc se zajištěním víz, pojištění, ubytování, sociálních
dávek nebo zaměstnání)
Poradna pro lidi v nouzi
Arch. Teplého 1306/II, 377 01 J. Hradec
Tel. 605 849 877, 731 402 982
Po – pá: 7:30 –11:30, 12:00-16:00
Email: poradna@jhradec.charita.cz

•

potravinovou a jinou materiální pomoc
Výdejna Samaritán
Pravdova 837/II, 377 01 J. Hradec
Provozní doba dle předchozí domluvy
Tel. 605 849 877
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•
•

krizovou intervenci (tj. pomoc při akutní emoční krizi)
sociální práci s dětmi a mládeží

Ve všech těchto oblastech volejte na tel. 605 849 877.

Dále je možné využít pomoci
Poradny pro cizince a migranty při Diecézní charitě České Budějovice
Kanovnická 18, 370 01 České Budějovice
tel.: 734 435 344
e-mail: cizinci@dchcb.charita.cz
Pondělí-pátek, 8:00 – 12:00, 12:30 –16:00
Poradna pro cizince a migranty nabízí odborné sociální poradenství – sociální (zejména zaměstnání,
pojištění apod.), sociálně-právní, právní a pobytové.
Informační linky Poradny pro cizince a migranty
Naše linka je v provozu o víkendech vždy 7-19 hod, volejte na tel.: +420 732 250 873.
Krizové
linky
Pracovníci nonstop krizové linky si s Vámi mohou promluvit o tom, co se děje na Ukrajině. Pokud
se necítíte dobře, potřebujete s někým sdílet to, co jste zažil/a či prožíváte, nezůstávejte na to sami,
neváhejte kontaktovat naše pracovníky na tel.: +420 734 435 344.
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