
Jsme Charita Česká republika, největší síťová profesionální 
nezisková organizace v ČR s více než 300 pobočkami,  
8000 zaměstnanci a 100 letou historií. Proto víme jak dál 
postupovat v pomoci uprchlíkům z Ukrajiny na našem území.

Mimo potřeby zajistit účinnou pomoc lidem na Ukrajině se s přílivem uprchlíků na území České republiky enormně 
zvětšuje potřeba i tlak na jejich přirozené začlenění do společnosti. Po vyřízení náležitých pobytových formalit 
vyvstává akutní potřeba pomoci jim s bydlením, prací, školou pro děti nebo zdravotní péčí. Charita Česká republika 
má pro tento úkol náležité předpoklady:

• Propracovaný, dlouhodobý systém integračních aktivit 
• Široké portfolio sociálních a zdravotních služeb, zajišťujících potřeby člověka ve všech fázích života  

(viz Výroční zpráva Charity ČR 2020)
• Rozsáhlá síť Charit, pokrývající celé území republiky
• Provoz celonárodní asistenční telefonické linky v ukrajinštině 
• Přímá pomoc uprchlíkům ve všech charitních pobočkách
• Stoletá tradice s pomocí lidem v nouzi

víme jak dál

NáŠ PláN POmOCI 

ROZŠÍŘENÍ PROVOZU CELONÁRODNÍ ODBORNÉ INFOLINKY V UKRAJINŠTINĚ
Charita ČR takovouto infolinku provozuje již přes 10 let. Chceme její činnost rozšířit a rozšířit portfolio 
i „na dálku“ telefonicky poskytovaných služeb.

ROZŠÍŘENÍ KAPACIT ODBORNÝCH MIGRAČNÍCH, ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
NAPŘÍČ ČESKOU REPUBLIKOU 
Chceme zajistit i nadále profesionální služby pro občany ve stejné kvalitě jako doposud a zároveň zvládnout pomoci 
i všem nově potřebným přicházejícím z Ukrajiny. Charita v současné době poskytuje 57 sociálně aktivizačních služeb 
pro rodiny s dětmi a 69 nízkoprahových služeb pro děti a mládež, a to napříč ČR. Jelikož je mezi uprchlíky převážná 
část žen a dětí, musí být naše činnost rozšířena zejména v těchto oblastech.
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https://www.charita.cz/res/archive/026/003427.pdf?seek=1632732475


Velká pomoc vyžaduje velkou podporu. Bez ní to nezvládneme.

Prosíme Vás, Vaši obec, nadaci, nadační fond či firmu, abyste podpořili, pokud můžete, 
náš PLÁN POMOCI Charity Česká republika, a to darem na speciální fond

Pro bližší informace nebo možnost individuální bilaterální podpory 
či její specifikace nás neváhejte kontaktovat na:

planpomoci@charita.cz
 

DĚKUJEME

ZŘÍZENÍ SPECIÁLNÍHO FONDU PŘÍMÉ POMOCI
Tento fond bude určen pro poskytování přímé finanční podpory uprchlíkům, a to moderním a dobře 
kontrolovatelným nástrojem – přes platební karty. Ovšem v rámci jiného mechanismu, než jsme standardně 
zvyklí. Klient dostane propůjčenou, na potřebnou částku předem nabitou platební kartu, se kterou může okamžitě 
standardně disponovat, ať už v rámci plateb u obchodníků či v rámci výběrů v hotovosti. Charita ČR jako vlastník 
dané karty bude velmi efektivně schopná vykonávat i kontrolu účelnosti čerpání poskytnutých peněz a tudíž 
minimalizovat zneužití takto poskytnutých finančních prostředků. Tento systém přímé pomoci budeme uplatňovat 
na všech charitních pobočkách napříč Českou republikou. 

ZESÍLENÁ KOMUNIKACE VYVÁŽENÉ POMOCI V RÁMCI ČR 
Chceme komunikačně efektivní cestou zdůrazňovat, že pomoc Charity ČR uprchlíkům bude dlouhodobě 
poskytována v rámci rozšiřování své činnosti, nikoliv jako nahrazování stávající pomoci našim běžným klientům. 
Chceme tím aktivně přispět ke zmírňování napětí a negativních dopadů v rámci české společnosti, které se budou 
vyskytovat. 
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Charitní síť na území 
České republiky

88444422/0800 VS 5104


