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AKTUÁLNĚ NABÍZÍME A DĚLÁME 
 
Koordinátor pomoci za Oblastní charitu Jičín: Bc. Petr Havel, tel.: 731 130 414 
ve všední dny od 8 do 15 hodin  
 

1) POTRAVINOVÉ a DROGISTICKÉ BALÍČKY, ve spolupráci s Potravinovou bankou 

- Jednorázovou akutní pomoc - nepotřebujete žádné doporučení a dokumenty 

- Několikadenní pomoc – zde je třeba základní sociální šetření našich sociálních pracovníků nebo doporučení 

místního starosty (nebo úřadu práce nebo sociálního odboru) 

 

2) OBLEČENÍ pro děti, dospělé, seniory 

- Okamžitá pomoc v rámci našeho operativního skladu (charitní obchůdek) 

 

3) PSYCHOSOCIÁLNÍ POMOC maminkám, dětem, seniorům, … 

- Telefonické nebo osobní setkání s našimi specialisty v Jičíně a okolí 

 

4) DALŠÍ POMOC DLE POTŘEBY – OZVĚTE SE (sbírka aktuálně potřebných věcí, jiná pomoc dětem apod.) 

 

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE 
- KACPU – Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině 

o kacpu@hkk.izscr.cz 

o Kongresové centrum  Aldis, Eliščino nábřeží 375/1, 500 02 Hradec Králové  

- POVOLENÍ K POBYTU, VÍZA 

o Integrační centrum DCH HK – linka 737 977 757 (PO – NE, 8 – 18) - https://cizincihradec.cz/  

o Ministerstvo vnitra ČR - https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx  

o https://www.nasiukrajinci.cz/ 

- PRÁCE – MPSV, ÚP 

o https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine 

- FINANČNÍ POMOC - MPSV 

o Mimořádná okamžitá pomoc z důvodu vážné újmy na zdraví - https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-

o-mimoradnou-okamzitou-pomoc-vazna-ujma-na-zdravi-ukrajina  

- UBYTOVÁNÍ – MV ČR 

o https://www.pomahejukrajine.cz/  

- LÉKAŠRKÁ POMOC 

o http://lekariproukrajinu.cz/  

Uprchlická vlna bude dlouhodobá, rozvrhněte si síly a zdroje, pomoc bude potřeba i za pár měsíců nebo let. 
Děkujeme, že pomáháte s námi!  
 

Aktuální informace na www.charitajicin.cz a https://www.facebook.com/OCHJicin 
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