Pomoc Ukrajině – několik odkazů se základními informacemi :
 SOS Ukrajina - organizuje Člověk v tísni: Sbírkový účet
0093209320/0300. Peníze putují na pomoc lidem přímo v místě a
také okolních zemích, kam lidé prchají.
 Charita Česká republika: Sbírkový účet 55660022/0800, variabilní
symbol 104 Dárcovské SMS na číslo 87 777: DMS CHARITASVET
30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90
Primárně pomoc směřuje lidem prchajícím z Ukrajiny na české
území.
 Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině:
Sbírkový účet 333999/2700, variabilní symbol 1502. Pomoc směřuje
do zajištění zdravotnického materiálu pro Ukrajinu.
 Pomoc Ukrajině! – organizuje ADRA: Sbírkový účet
4004040040/5500, variabilní symbol 222. Dárcovské SMS na číslo
87 777 ve tvaru: DMS ZNESNAZE 30, DMS ZNESNAZE 60, DMS
ZNESNAZE 90. Pomoc směřuje k lidem zasaženým konfliktem
přímo v místě nebo uprchlíkům.

 Máte-li ubytovací kapacity, nabídněte je prostřednictvím Správy
uprchlických zařízení MV ČR, v tuto chvíli jsou preferovány
především větší kapacity, nicméně i jeden byt se může hodit.
Informace o volných kapacitách pošlete e-mailem na
ubytovaniukrajina@suz.cz.
Nabízejte prosím takové ubytovací kapacity, které jsou vybavené a
lze je využívat dlouhodobě.
Občané mohou využít respektované organizace, či oblastní
neziskové organizace, které mají ověřené. Pokud například chtějí
poskytnout odvoz uprchlíků jako jednotlivci, mohou se např. obrátit
na
platformu
DriveForRefugees
(https://sites.google.com/view/drive-forrefugees/domovsk%C3%A1str%C3%A1nka?fbclid=IwAR1ZPTuoYjzqVwMW2lWPdwsx7heoasVXpdZETIqm9S4WzELvI6jHMian5k), nicméně i
zde je třeba respektovat pokyny a nevydávat se na hranice na
vlastní pěst.

 Možná znáte ukrajinskou rodinu, která potřebuje pomoc a více
informací. Odkazujte je na stránku MV ČR, kde jsou informace v
ukrajinském jazyce www.mvcr.cz/ukrajina. Ukrajinští občané mají
možnost přicestovat na území ČR bezvízově, a to na dobu v
maximální délce 90 dní v jakémkoli 180denním období.
 Ministerstvo vnitra zřídilo speciální telefonní linku a email pro
Ukrajinské občany v českém i ukrajinském jazyce
Telefon: +420 974 801 802 Email: ukrajina@mvcr.cz
 Zároveň jsou po celé České republice zřízena Centra pro podporu
integrace cizinců, na která se můžete také obrátit.
http://www.integracnicentra.cz/

