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Obec Rokytno vyhlašuje 

humanitární sbírku pro Ukrajinu. 

 

Kdy:   od 1. března 2022 ve všední dny od 7 do 16  hodin  

Kde:   chodba obecního úřadu v Rokytně 

Potřebné věci: 

volně prodejná léčiva,  

obvazový a fixační materiál, 

spací pytle a karimatky, matrace, 

teplé zimní oblečení a přikrývky,  

hygienické potřeby, 

trvanlivé potraviny a konzervy 

 

Tento materiál bude následně odvezen do centrálního skladu v České Třebové a 
dále bude prostřednictvím Pardubického kraje distribuován          na Ukrajinu. 

Bližší informace: 

• 466 989 128 , 724 180 927 – kancelář obecního úřadu 

 

 

 

 
 

mailto:urad@rokytno.eu
http://www.rokytno.eu/


Češi pomáhají Ukrajině.  Jak pomoct? 
  

 

Do sbírky společnosti Člověk v tísni, už lidé přispěli částkou přesahující 175 milionů 

korun. „Toto je akt agrese a odpovědí mají být tvrdé sankce západních států vůči Rusku. 

Člověk v tísni nemůže zastavit útok, ale můžeme pomoct lidem, kteří před boji utíkají. 
Proto vás žádáme o příspěvek na konto sbírky SOS Ukrajina. Všechny prostředky půjdou 

přímo na pomoc nejohroženějším lidem na Ukrajině,“ uvedl ředitel společnosti Šimon 

Pánek. 
Číslo účtu: 0093209320/0300 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Charita ČR vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc zasaženým obyvatelům. „Situace na 

Ukrajině je již v současnosti alarmující, východ země čelí humanitární krizi nepřetržitě od 

roku 2014. Eskalace konfliktu ještě dál – a zřejmě bohužel dramaticky - zvýší počet těch, 
kteří budou potřebovat pomoc při zajištění základních životních potřeb. Jsme připraveni 

se na pomoci obyvatelům stiženým válkou podílet, a to tím spíš, že se jedná o zemi nám 

tak blízkou,“ řekl Evžen Diviš, regionální manažer pro oblast postsovětských zemí a 
Blízkého východu. 

Číslo účtu: 55660022/0800 

Variabilní symbol: 104 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

Sbírku na pomoc Ukrajině pořádá i česká pobočka UNICEF. UNICEF v zemi humanitárně 

působí od roku 2014. Spolupracuje jak s lokálními, tak mezinárodními partnery na 

poskytování zdraví, vzdělání, ochrany, vody a hygieny dětem na obou stranách kontaktní 
linie, a ve spolupráci s nimi rychle a flexibilně rozšiřuje své programy vzhledem k eskalaci 

konfliktu.  

„Miliony dětí právě teď potřebují veškerou pomoc, kterou jim můžeme poskytnout. 
Například 402 korun zajistí provizorní přístřešek pro celou rodinu. Za 665 korun lze pořídit 

kompletní soupravu léků a zdravotnického materiálu, která je vhodná pro mobilní 

zdravotníky v průběhu krizových situací,“ uvedla ředitelka české pobočky UNICEF Pavla 
Gomba. 

Číslo účtu: 11771177/0300 

Variabilní symbol: 829 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Společnost Post Bellum vyhlásila ve spolupráci s partnery sbírku, která je v prvé řadě 

určena ukrajinské neziskové organizaci Повернись живим / Come Back Alive, jež se 
dlouhodobě zabývá distribucí ochranných pomůcek a zdravotnického zabezpečení 

obráncům země. Dále budou vybrané prostředky využity k humanitární pomoci lidem 

postiženým invazí ruské armády. 
Číslo účtu: 123-6318620207/0100 

https://www.clovekvtisni.cz/clovek-v-tisni-pomuze-ukrajine-8549gp
https://www.darujme.cz/projekt/648
https://www.charita.cz/podporte-nas/darujte/v-zahranici/charita-pro-ukrajinu/
https://eshop.unicef.cz/darujte/jednorazove/
https://www.postbellum.cz/2022/02/vyhlasujeme-sbirku-na-pomoc-ukrajine/


Na webu znesnaze21.cz spustila sbírku nezisková organizace ADRA, která má na Ukrajině 

svou pobočku. Finanční dary budou smysluplně pomáhat lidem zasaženým konfliktem, a 
to konkrétně na nákup základních potřeb. 

„Vyjádřeme solidaritu a podporu těm, kteří ji momentálně potřebují nejvíce – lidem, kteří 

na Ukrajině mají domov. Ať už budou nuceni uprchnout, nebo zůstanou, naši pomoc 
budou potřebovat,“ píše organizace. 

Číslo účtu: 66888866/0300 
Variabilní symbol: 500 

………………………………………………………………………………..……………………… 
 

Český červený kříž zajišťuje ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí 

zdravotnický materiál. V první fázi jde o 3 550 traumasetů (souprav zdravotnického 
materiálu). Ve druhé fázi připravuje další zdravotnický materiál, automobily - mobilní 

ambulance a převozy raněných, zdravotnické stany, chirurgické sety a navigační 

prostředky. 
Číslo účtu: 333999/2700 

Variabilní symbol: 1502  

………………………………………………………………………….…………………………… 
 

Výtěžek sbírky Diakonie půjde na podporu obyvatel Ukrajiny, kteří museli opustit své 

domovy a také na pomoc nejzranitelnějším skupinám, které Diakonie dlouhodobě 
podporuje prostřednictvím svých ukrajinských partnerů. Diakonie a Českobratrská církev 

evangelická již společně uvolnily 500 000 Kč na okamžitou pomoc Ukrajině. 

Na Ukrajině dlouhodobě spolupracujeme s organizacemi, které poskytují opuštěným 

dětem náhradní rodinnou péči a pomoc lidem bez domova, máme od nich aktuální zprávy 
z místa a chceme je podpořit, aby mohli nabídnout účinnou pomoc lidem, které ozbrojený 

konflikt zasáhne.  

Přispějte do veřejné sbírky Diakonie s těmito platebními údaji: 

Číslo účtu: 292949292/0300 

Váš variabilní symbol: 44142840 

……………………………………………………………………..………………………………… 

 
Přímá pomoc Ukrajině 
 

Velvyslanectví Ukrajiny zřídilo účet na okamžitou pomoc pro obranu Ukrajiny. Jde o sbírku 
na pomoc při pořízení vojenského materiálu pro ukrajinskou armádu a domobranu. 

Číslo účtu: 304452700/0300 

Za shromážděné finanční prostředky zastupitelský úřad Ukrajiny zamýšlí vybrat obranný 
materiál ve spolupráci s obrannými experty a zástupci Obranné sekce Hospodářské 

komory ČR a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, uvedl tajemník 

velvyslanectví Volodymyr Kalaberda.  

https://www.znesnaze21.cz/sbirka/pomoc-ukrajine
https://www.cervenykriz.eu/aktuality/ukrajina-prevzata-dalsi-pomoc


UKRAJINSKÁ OBEC V PARDUBICÍCH 

vyhlašuje sbírku humanitární pomoci pro potřeby ukrajinské armády 

Co potřebujeme: 

• trvanlivé potraviny (konzervy, těstoviny, cereálie, sušenky, sušené ovoce); 

• drogerii; 

• kvadrokoptéry (drony) 

• Léky a zdravotnický materiál (obvazy, náplasti, nesterilní obvazy, ochranné 
rukavice, léky proti bolesti, souprava pro výplach žaludku, souprava pro 
katetrizaci močového měchýře, trakční dráha, přenosné kyslíkové láhve, 
soupravy pro katetrizaci centrálních žil, soupravy pro lumbální punkci, sada   
pro tracheostomii, souprava pro tracheální intubaci, souprava pro drenáž 
pohrudniční dutiny, imobilizační pneumatiky různých typů a velikostí, stříkačky 
s jehlami (různé objemy), katétry pro periferní žíly (různé velikosti), systém    
pro transfuzi infuzních roztoků); 

Veškerou humanitární pomoc budeme vděční přijmout v kostele Panny Marie 
Sedmibolestné v Pardubicích (zast. U Kostelíčka, Štrossova 972, Pardubice). Kostel 
bude otevřen ve všední dny od 16:00 do 18:00 a v neděli od 9:00 do 12:00. 

  

UBYTOVÁNÍ VÁLEČNÝCH UPRCHLÍKŮ 

Kdo má možnost ubytovat válečné uprchlíky, může se obrátit na speciálně zřízený   
e-mail Správy uprchlických zařízení. Instituce shání spíše ubytování hromadnějšího 
typu, jako jsou ubytovny, penziony nebo hotely, ideálně i se stravováním. Na e-mail 
ubytovaniukrajina@suz.cz se ale mohou lidé obracet i s jinými nabídkami pomoci. 

 


