MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD
Havlíčkovo náměstí 57
580 61 Havlíčkův Brod
INFORMACE MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD K POMOCI UKRAJINĚ
(28. 2. 2022)
Věcná sbírka ve městě Havlíčkův Brod:
Sběrné místo na adrese Žižkova 993 (bývalý objekt HZS Havlíčkův Brod)
Termín:
28. 2. – 4. 3. 2022, 9.00 – 11.00 hod., 14.00 – 18.00 hod.
Kontakt: 724 551 604
Vítány elektrické generátory, matrace, spací pytle, karimatky, stany, přikrývky, trvanlivé
jídlo, hygienické potřeby, povlečení, ručníky, potraviny pro děti, toaletní potřeby, hygienické
potřeby pro ženy, varné konvice, prodlužovací šnůry, atd. Sbírka je zorganizována za pomoci
Českého červeného kříže. Dary budou předány do rukou hejtmana Zakarpatí Volodymyra
Čubirka, který zajistí předání darů potřebným.
Kontaktní údaje pro nabídku volné ubytovací kapacity
Konkrétní nabídky možnosti ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny nám můžete zaslat
prostřednictvím e-mailu ukrajina@muhb.cz či nám ji sdělit na tel. číslo 737 529 107.
(zpráva musí obsahovat konkrétní možný počet ubytovaných, kontaktní údaje, e-mailovou
adresu a číslo mobilního telefonu).
Informace pro Ukrajince nacházející se na území České republiky
Důležité informace jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx
Infolinka: +420 974 801 802

-

Možnosti finanční pomoci Ukrajině
V případě finanční pomoci je ideální využít především transparentní účty humanitárních
organizací. Hlavními významnými aktéry jsou tyto organizace:
 Charita ČR – www.charita.cz
Sbírkový účet: 55660022/0800, variabilní symbol 104
 Český červený kříž – www.cervenykriz.eu
Sbírkový účet: 333999/2700, variabilní symbol 1502
 ADRA – www.adra.cz
Sbírkový účet: 66888866/0300, variabilní symbol 500
 Člověk v tísni – www.clovekvtisni.cz
Sbírkový účet: 0093209320/0300
Rozcestník dalších možných projektů podpory: https://www.darujme.cz/projekty/1200004

Pomoc lidem mířícím z Ukrajiny do Česka – Kraj Vysočina
V případě poskytování pomoci lidem, kteří míří z Ukrajiny do Česka lze komunikovat
se dvěma organizacemi, které disponují informacemi a poskytují potřebné poradenství.
Jednou z nich je Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina, kde je kontaktní
osobou vedoucí centra Lucie Škrdlová, tel. 778 401 506. Druhou je organizace F POINT,
která se věnuje integraci cizinců, kontaktní telefon je 774 612 268. S oběma subjekty je
vedení Kraje Vysočina ve spojení. Informace by měla podávat i cizinecká policie.
Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina, tel: 778 401 506
Aktuálně
informuje
na: https://www.facebook.com/CPIC-Kraj-Vyso%C4%8Dina173638846148578, jedná se o skupinu, která sdílí a sumarizuje zásadní informace Správy
uprchlických zařízení MV, informace pro nově příchozí občany Ukrajiny a praktické
informace.
F POINT, tel: 774 612 268
• zprostředkovat ubytování,
• sehnat oblečení a nutné potřeby,
• jednat s úřady,
• poskytnout radu,
• tlumočit a poradit s češtinou,
• zařídit péči o děti, školu a doučování.
Město Havlíčkův Brod děkuje všem za pomoc a projevenou solidaritu!
Alena Doležalová
tisková mluvčí
tel. 723 444 778

