Charita pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny v asistenčním
centru a zajišťuje i následnou péči
(HRADEC KRÁLOVÉ) Diecézní charita Hradec Králové, která je
součástí Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU)
v hradeckém Aldisu, obstarává uprchlíkům humanitární i odbornou
pomoc. V rámci sítě svých regionálních Charit jim zajišťuje také
potřebnou následnou péči. Je to především poradenství, sociální
služby, materiální a dobrovolnická pomoc nebo zprostředkování
kontaktů. „Děkujeme Charitě za rychlé zajištění ubytování, jídla,
lékařské péče a veškerou pomoc při vyřizování pobytu,“ říká mladá
maminka Anžela, která dorazila do Hradce Králové se svou 2letou
dcerkou, maminkou a sestrou hned v první uprchlické vlně
z ukrajinského Lvova.
Přř ed váá lkou přchálá řodiná páníá Anžř ely dvá dny. S mánžř elem á
břátřem, kteřř íá žuů stáli domá á pomáá hájíá břáá nit žem přř ed řuskou ágřesíá, jsou
žátíám v kontáktu. Volájíá si denneř , áby se ujistili, žř e jsou v pořř áádku á bežpecř íá.
Vsř ichni jsou moc vdeř cřníá cř eskyá m obcř ánuů m i Poláá kuů m žá vesř keřou pomoc,
peá cři á ážyl. Jákmile konflikt skoncř íá, chteř jíá se vřáá tit domuů .
Pomoc v KACPU
Přř ícá hožíám řodináá m ž Ukřájiny denneř ásistujíá přácovníáci Integřácř níáho
centřá přo cižince hřádeckeá Dieceá žníá chářity přř íámo v Krajském
asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU) v hřádeckeá m Aldisu, kteřeá
odbávilo jižř ná 3000 beř žřencuů . „Pomáháme uprchlíkům s vyřízením legalizace
pobytu, poskytujeme jim také poradenství v oblasti zdravotní péče a pojištění,
bydlení a potřebnou materiální pomoc. Dobrovolníci obstarávají potřebnou
humanitární pomoc přímo v asistenčním centru i v ubytovacích zařízeních.
Pro maminky s dětmi zřídili v centru také hojně navštěvovaný dětský koutek,“
přř ibližř uje Ján Kocř í,á vedoucíá Integřácř níáho centřá přo cižince Dieceá žníá chářity
Hřádec Křáá loveá .
Mimořádná linka na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny
Násř e mimořř áádnáá chářitníá infolinká ná pomoc upřchlíákuů m ž Ukřájiny
číslo 737 977 757 je stáá le v přovožu od pondělí do neděle od 8 do 18
hodin. Násř e přácovnice ná lince řovneř žř řegistřujíá nábíádky ná humánitáá řníá
pomoc á dobřovolníáky. Lideá náá s mohou kontáktovát tákeá emailem na
adrese: ukrajina@hk.caritas.cz.
Následná péče pro uprchlíky
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Násř e řegionáá lníá Chářity žájisř ťujíá náá slednou peá cři jižř ubytoványá m
ukřájinskyá m utecř encuů m v soukřomíá cř eskyá ch řodin i institucíá. Je to
přř edevsř íám pořádenstvíá, sociáá lníá á ždřávotníá peá cře, máteřiáá lníá á
dobřovolnickáá pomoc nebo žpřostřř edkováá níá kontáktuů . Dopřávu upřchlíákuů
do ubytováá níá koořdinujíá hásicř i, kteřř íá jsou v kontáktu s násř imi míástníámi
koořdináá tořy pomoci ž Chářit. V Hřádci Křáá loveá mohou obcř áneá Ukřájiny
mimořř áádneř ježdit MHD ždářmá po přř edložř eníá plátneá ho dokládu nebo víážá.
Humanitární pomoc
Z humánitáá řníá pomoci jsou nejvíáce potřř ebá leá ky, hygienickeá potřř eby,
přř ikřyá vky, kářimátky á třvánliveá potřáviny. Sbeř řneá míásto Leádeř Přojects
ž.u. se nácháá žíá v ářeáá lu ZVU á.s. (Přážř skáá třř íádá 155, Hřádec Křáá loveá ) á je
otevřř eneá ve vsř edníá dny od 8 do 18 hodin (kontákt: tel. 776 364 672 v po-páá
od 8 do 18 hod.). Humánitáá řníá sbíářky i dálsř íá pomoc přo ukřájinskeá upřchlíáky
ořgánižujíá řovneř žř násř e řegionáá lníá Chářity, nápřř íáklád v Jicř íáneř , Náá chodeř ,
Rychnoveř nád Kneř žřnou, Litomysř li, Pářdubicíách, Kutneá Hořř e á dálsř íách
míástech. Zdřávotníá máteřiáá l á peá cři nábíážíá Chářitá v UÚ stíá nád Ořlicíá.
Hávlíácřkobřodskáá Chářitá nebo Potřávinováá bánká Pářdubice vyhláá sily
sbíářku potřávin.
Registrace dobrovolníků
Dobřovolníáci, kteřř íá chteř jíá pomáá hát upřchlíákuů m ž Ukřájiny, se teď
mohou řegistřovát i přř íámo ná násř ich webovyá ch střáá nkáá ch
www.hk.cářitás.cž nebo ná fácebooku, á to vyplneř níám řegistřácř níáho
fořmuláá řř e násř eho Dobřovolnickeá ho centřá (i přř es QR koá d). Víátáníá jsou
žejmeá ná tlumočníci. Dobřovolníáci s nábíádkou tlumocř eníá přo KACPU v
Hřádci Křáá loveá se mohou obřácet ná koordinátora dobrovolníků ná cř íásle
720 066 568. Od pocř áátku konfliktu vytřvále pomáá hájíá tákeá Ukřájinci, kteřř íá
u náá s užř žř ijíá, nápřř íáklád s dopřávou, žájisř teř níám jíádlá, ubytováá níá á ákutníá
pomocíá. Potřávinovou pomoc žájisř ťuje Potřávinováá bánká Hřádec Křáá loveá ,
Regionáá lníá ágřáá řníá komořá Křáá loveá hřádeckeá ho křáje, pekáá řná Beás á dálsř íá
přovožovny.
Finanční pomoc
Lideá mohou posíálát tákeá fináncř níá dářy ná ákutníá á náá slednou pomoc
upřchlíákuů m ž Ukřájiny v násř ich řegionech, á to ná veřejné sbírkové konto
Diecézní charity Hradec Králové pro mimořádnou pomoc číslo:
1234512345/5500, VS 101. Chářitá CČ eskáá řepubliká, kteřeá jsme cř lenem,
se ve spolupřáá ci s pářtneřskou Chářitou Ukřájiná soustřř edíá hlávneř ná
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zajištění akutní i dlouhodobé humanitární pomoci pro obyvatele zasažené
válkou přímo na Ukrajině. Minulyá tyá den užř vypřávilá ná Ukřájinu dvá
kámiony s humánitáá řníá pomocíá. Víáce ná www.chářitá.cž.
Vlná solidářity je obdivuhodnáá . Deř kujeme žá fináncř níá i máteřiáá lníá dářy
ná pomoc upřchlíákuů m ž Ukřájiny vsř em jednotlivyá m dáá řcuů m i fiřmáá m,
nápřř íáklád f. Chemie Stář s.ř.o. Hřádec Křáá loveá , Stáko s.ř.o. Hřádec Křáá loveá ,
Tepelneá hospodáá řř stvíá Hřádec Křáá loveá á.s., FiftyFifty s.ř.o. Hřádec Křáá loveá ,
Rožvíájíáme Hřádec ž.s., Regionáá lníá ágřáá řníá komořá Křáá loveá hřádeckeá ho křáje
s dodáváteli ž řř ád žemeř deř lskyá ch á potřávináá řř skyá ch fiřem, Beás á.s. á dálsř íám
spolecř nostem. Podeř kováá níá pátřř íá řovneř žř vsř em ořgánižácíám á spolkuů m, kteřeá
spontáá nneř pořř áádájíá beneficř níá ákce ná pomoc Ukřájineř . U náá s v řegionu jsou
to nápřř íáklád Gáleřie Ařticř ok, Filhářmonie Hřádec Křáá loveá , AC klub,
Křáá loveá hřádecř tíá Sokoli á mnoheá dálsř íá.
Víáce
infořmácíá
www.cižincihřádec.cž.
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Kontakt: Jana Karasová – propagace a tisk
tel. 731 402274, 495063135
email: jana.karasova@hk.caritas.cz
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