
Sbírkové účty na pomoc pro Ukrajinu zveřejnil například Český červený kříž a organizace 

Paměť národa/Post Bellum, a také Člověk v tísni. Vybrané peníze mají sloužit na poskytnutí 

materiální pomoci, jako jsou potraviny, voda, oblečení, hygienické balíčky, deky a lehátka 

nebo také na psychosociální pomoc obětem války nebo lidem, kteří museli opustit své 

domovy. 

 Český červený kříž: účet 333999/2700, variabilní symbol 1502 

 organizace Člověk v tísni SOS Ukrajina: účet 93209320/300 

 organizace Paměť národa/Post Bellum prostřednictvím webové stránky 

 Charita Česká republika: Sbírkový účet vedený u České spořitelny číslo 

55660022/0800, variabilní symbol 104 

 Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS 

CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90 

 Adra - Charita pro Ukrajinu  

Sbírka je určena na podporu lidí zasažených konfliktem na Ukrajině a slouží k zajištění 

základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické prostředky či přístřeší. Součástí 

pomoci je i poskytnutí psychologické podpory. Číslo účtu 55660022/0800, variabilní 

symbol: 104 

 

 Magistrát města Liberce bude koordinačním místem pro nabídky k případnému ubytování 

válečných uprchlíků z Ukrajiny. Pokud tedy někdo vlastní ubytovací zařízení, například hotel, 

nebo penzion a je ochotný ho nabídnout, může se obrátit na koordinátora z humanitního 

oddělení magistrátu. Ten bude potřebovat vědět, o jaký druh ubytování se jedná, jestli je 

vhodné pro jednotlivce, nebo celé rodiny, ale třeba i to, jestli v něm funguje elektřina nebo 

vytápění, případně jestli je vybavený nábytkem. 

e-mail: ukrajina@hzslk.cz 

telefon: 950 471 673 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje zřizuje v souvislosti s vývojem událostí Ukrajině 

telefonní linku 950 471 673 (funguje v hodinách 7-19) a e-mailovou adresu ukrajina@hzslk.cz, 

na které mohou občané zasílat nabídky humanitární pomoci a volných ubytovacích kapacit v 

Libereckém kraji. 

 Liberecký kraj připravuje asistenční centrum pomoci Ukrajině 

Krajské asistenční centrum bude zřízeno v prostorách zrekonstruované krajské budovy D, 

nedaleko očkovacího centra, které v březnu ukončí činnost. Připravovaná asistenční telefonní 

linka, kterou bude centrum provozovat, by měla fungovat nepřetržitě. Dočasné krátkodobé 

zázemí bude ukrajinským uprchlíkům poskytováno ve velkokapacitním sále budovy Krajského 

úřadu Libereckého kraje. Materiální pomoc pro Ukrajinu je nyní možné přivést krajským 

hasičům na stanici do Šumavské ulice v Liberci. Jedná se zejména o léky, spacáky, termodeky, 

pláštěnky, stany, baterie nebo hygienické potřeby pro děti a dospělé.“ Humanitární pomoc je 

možno přivézt na stanici HZS Libereckého kraje, Šumavská 414/11, 460 01 Liberec. Po 

příjezdu k bráně stanice je třeba volat na tel. 950 471 100 pro vpuštění do areálu. 

https://www.darujme.cz/projekt/1205934
javascript:decodeEmail('zc!klszh~anijarku')
https://www.kurzy.cz/ekonomika/kraje/
https://www.kurzy.cz/ekonomika/kraje/
https://www.kurzy.cz/investice/migrace/
https://www.kurzy.cz/ekonomika/kraje/
https://regiony.kurzy.cz/kraj/liberecky/
https://www.kurzy.cz/svet/ukrajina/
https://www.kurzy.cz/ekonomika/kraje/
https://www.kurzy.cz/ekonomika/hasici/
https://regiony.kurzy.cz/kraj/liberecky/
https://www.kurzy.cz/obec/liberec/
https://www.kurzy.cz/komodity/telcoin-graf-vyvoje-ceny/

