
PŘIDEJTE SE I VY
Finanční dary na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v našem městě můžete posílat na

SBÍRKOVÉ KONTO DIECÉZNÍ CHARITY HRADEC KRÁLOVÉ 
PRO MIMOŘÁDNOU POMOC ČÍSLO: 1234512345/5500, VS 21  

Vaše dary použijeme na akutní a dlouhodobou pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny. 

        Diecézní charita Hradec Králové je součás rajského 
asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) v Hradci 
Králové a obstarává uprchlíkům humanitární i odbornou 
pomoc. Prostřednictvím své sítě regionálních Charit jim 
zajišťuje také následnou péči - poradenství, sociální služby, 
materiální a dobrovolnickou pomoc. 

www.hk.caritas.cz DĚKUJEME VÁM
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POMÁHÁME UPRCHLÍKŮM 
Z UKRAJINY NA DOBRUŠSKU

Farní charita Dobruška vyhlašuje veřejnou sbírku,
která je určena na zajištění humanitární pomoci 

lidem postiženým válečným konfliktem ubytovaným v Dobrušce a okolí.
Pomoc je realizována ve spolupráci s městem Dobruška. 

 
Proč jsme se tak rozhodli? Obrací se na nás lidé s nabídkami, 

že by rádi přispěli finanční částkou na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, 
kteří přišli do Dobrušky a potřebují naši podporu.

Výtěžek sbírky použijeme na akutní a dlouhodobou pomoc válečným uprchlíkům  
z Ukrajiny, kteří jsou ubytováni v Dobrušce a okolí.

Finanční dary můžete posílat 
na veřejné sbírkové konto pro mimořádnou pomoc: 

1234512345/5500, vs 21 (FCH Dobruška)
nebo přispět do pokladniček v našem městě a okolních obcích.

www.dobruska.charita.cz
www.mestodobruska.cz
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Město Dobruška


