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Jsme připraveni pomáhat:
organizace ADRA vypisuje sbírku na pomoc lidem na Ukrajině
Organizace ADRA Česká republika vypisuje veřejnou sbírku SOS ADRA – Pomoc Ukrajině.
S poskytováním humanitární pomoci ve válkou zasažených oblastech máme dlouholeté zkušenosti,
pomáhali jsme v zemích bývalé Jugoslávie, v Čečensku i Sýrii. Nyní jsme připraveni pomáhat na
Ukrajině. Vyjádřeme společně naši solidaritu a podporu ukrajinským obyvatelům formou finanční
pomoci.
„Jsme v kontaktu s naší partnerskou organizací ADRA Ukrajina a monitorujeme potřeby místních
obyvatel. Finanční dary budou použity na pomoc lidem zasaženým konfliktem, a to konkrétně na
distribuci poukazů, za které si obyvatelé postižených oblastí budou moci koupit základní potraviny,
hygienické potřeby aj. Myslíme na lidi, kteří nyní prožívají těžké chvilky ve strachu a napětí,“ říká
ředitel organizace ADRA, Radomír Špinka.
Na veřejnou sbírku je možné přispívat prostřednictvím portálu Darujme.cz –
darujme.cz/SOSADRA nebo přímo na číslo účtu číslo účtu 66888866/0300, variabilní symbol 500.
Organizace ADRA byla také oslovena ke spolupráci Nadačním fondem pomoci, který rovněž vybírá
peníze pro pomoc lidem na Ukrajině. Vybrané finanční prostředky budeme společně s ADRA Ukrajina
distribuovat mezi potřebné.
Česká ADRA na Ukrajině pomáhá již od roku 2014. Soustředili jsme se například na pomoc lidem, kteří
přišli o domov, sociálně znevýhodněným dětem či podporu místních neziskových organizací. Zatím
poslední projekt byl zaměřen na zlepšení podmínek lékařské péče a ochrany regionech nejhůře
zasažených pandemií COVID-19. Přehled všech našich předchozích projektů na Ukrajině najdete zde.
https://adra.cz/jak-pomahame/seznam-zahranicnich-projektu/c/Ukrajina/
Kontakt pro média: Andrej Arvensis, Projektový a finanční manažer – Oddělení zahraničních
projektů, ADRA Česká republika
Email: andrej.arvensis@adra.cz, tel.: +420 702 218 119

O organizaci ADRA:
ADRA Česká republika je humanitární a rozvojová organizace, která pomáhá lidem v nouzi v Česku i v
zahraničí. Jsme součástí mezinárodní sítě organizací ADRA působící ve více než 100 zemích světa.
Poskytujeme okamžitou pomoc (nejen) při přírodních katastrofách a zlepšujeme životní podmínky lidí
žijících v chudobě. Naše dobrovolnická centra po celé republice propojují lidi ochotné pomáhat s
těmi, kdo pomoc potřebují (senioři a seniorky, lidé se zdravotním postižením a další). Věnujeme se
také globálnímu rozvojovému vzdělávání. To vše díky pomoci našich laskavých dárců a dárkyň. Jsme
tu s vámi pro druhé již od roku 1992. Více o nás zjistíte na www.adra.cz.

