
 

  

CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM POMÁHÁ UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY 
 
Charita Ústí nad Labem pomáhá v oblasti, kterou umí nejlépe a má s ní rozsáhlé zkušenosti, např. 
z povodní. Zaměřila se tedy na humanitární pomoc – zejména na potraviny, hygienické a zdravotní 
potřeby a další specifickou pomoc. 
 
Od minulého čtvrtka zásobuje Krajské asistenční centrum pro Ukrajinu, průběžně reaguje na aktuální 
potřeby a působí jako zprostředkovatel pomoci mezi uprchlíky, místy, kde jsou uprchlíci ubytovaní, a 
organizacemi, které jsou do pomoci zapojeny. 
 
Každou hodinu vyrážejí pracovníci Charity Ústí nad Labem do terénu, kde mapují situaci a zavážejí 
humanitární pomoc, a to do míst, kde je to nejvíce potřeba. Do Ústí nad Labem míří stále více 
potřebných, proto byla vyhlášena materiální sbírka – velká část pomoci je díky tomu tvořena z darů 
veřejnosti. Mnoho zásob bylo přivezeno také z Potravinové banky v Litoměřicích.  
 
Charita Ústí nad Labem nedisponuje velkými skladovacími prostory, proto musí být všechna dovezená 
pomoc ihned roztříděna a rozvážena. Aktuální poptávka a potřeby se denně liší – díky darům ústeckých 
obyvatel Charita předala autosedačky, kočárky, lednici, teploměry, oblečení, ohřívací nádoby na čaj, 
lehátka, campingové nádobí, jednorázové nádobí, školní potřeby aj. 
 
Pracovníci Charity Ústí nad Labem musí být neustále v pohotovosti. „V neděli večer jsme byli Městem 
Ústí nad Labem požádáni, abychom poskytli podporu volyňským Čechům, kteří měli dorazit do hotelu 
Vladimír v brzkých ranních hodinách. Očekávalo se od nás, že jim poskytneme prvotní psychosociální a 
materiální podporu, že zajistíme tlumočníka. Ani na chvilku jsme neváhali, je to naše práce,“ uvedla Bc. 
Martina Jonášová, ředitelka Charity Ústí nad Labem. „Dopravu z válkou zasažené Ukrajiny zajistil 
Spolek volyňských Čechů, ubytování a stravu zajišťuje ředitel hotelu Clarion, pan Vít Kotě. 
Prostřednictvím UJEPu jsme našli dobrovolníky z řad studentů a zaměstnanců univerzity, kteří pomáhají 
v provozu, např. při výdeji stravy, úklidu a dalších pomocných pracích.“ 
 
Provoz ve skladu materiální pomoci ve Štefánikově ulici se ani na chvilku nezastaví. Již týden pracovníci 
Charity Ústí nad Labem dovážejí, třídí a zase odvážejí potraviny, hygienické potřeby, zdravotnický 
materiál, oblečení a další materiální pomoc. K dnešnímu dni skladem prošlo přes více než 5000 kusů 
potravin a 2500 kusů hygieny v přibližné hodnotě 100 tisíc Kč. Charita Ústí nad Labem děkuje všem, 
kteří se na této materiální pomoci podílí, a avizuje, že jejich zapojení je stále potřeba. 
 
Charita také děkuje všem organizacím, které jsou do pomoci zapojeny – UJEP, Potravinové bance, 
Magistrátu města Ústí nad Labem, Městské policii, ústeckým základním a středním školám (které se 
rozhodly udělat sbírku), a dalším organizacím. 
 
 


