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Do charitní databáze již nabídly pomoc pro migranty stovky dobrodinců
Od spuštění charitní webové databáze pomoci uplynuly dva týdny. Během nich se do ní
zaregistrovalo a nabídlo svoji pomoc více než 450 občanů a subjektů z celé ČR. Lidé
nabízejí oblečení, potraviny, výuku i ubytovací kapacity.
„Jde o nabídky od našich spoluobčanů, kteří chtějí svým dílem a podle svých možností přispět ke
zlepšení situace lidí, kteří utíkají před válkou. Množství nabídek svědčí o ochotě našich občanů
přispět k řešení uprchlické krize,“ uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.
Celkově se do databáze Charity ČR od jejího spuštění 24. září t. r. zaregistrovalo více než 450
osob nebo subjektů (z těchto například římskokatolické farnosti ve Strážnici uspořádali farní sbírku
a v Semilech sbírku proběhla hygienických potřeb).
„Když odečtu ty, kteří se potřebovali k situaci uprchlíků nějakým způsobem vyjádřit, ale sami
žádnou pomoc nenabízejí, dostanu se k počtu přibližně 400 seriózních nabídek,“ upřesňuje počty
Klára Boumová, migrační koordinátorka Charity ČR,
V nabídkách převažuje oblečení pro děti i dospělé, potraviny, pomoc s výukou jazyků a s úřady
nebo prostě "doprovázení". Několik pedagogů nabídlo pomoc s dětmi, někteří lidé uvedli i své
jazykové znalosti, konkrétně arabštinu a perštinu. Někteří lidé nabízejí "jakoukoli dobrovolnickou
pomoc" či "různé, dle potřeby".
S databází zaměstnanci Charity ČR průběžně pracují. „Velice si vážíme všech, kdo svoji solidaritu
s uprchlíky vyjádřili skutkem a nabídli ubytovací prostory, vlastní síly a další pomoc,“ říká Klára
Boumová. „Nabídky nyní třídíme a postupně dobrovolníky kontaktujeme, abychom byli připraveni
nabízenou pomoc pro uprchlíky využít.“
Provoz elektronické databáze, díky níž je možné prostřednictvím jednoduchého formuláře
nabídnout pomoc, spustila Charita ČR na adrese: www.pomocuprchlikum.charita.cz.
Charita ČR působí v rámci římskokatolické katolické církve jako odborný garant pomoci migrantům
a spolupracuje s představiteli státní správy a samosprávy. Společně s nadnárodními sdruženími
Caritas Internationalis a Caritas Europa se podílí na poskytování finanční i materiální pomoci
migrantům u nás i v zahraničí. V České republice Charita provozuje osm poraden pro migranty a
infolinku v mongolském a vietnamském jazyce.
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Pomáháme bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství.
Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným v České republice prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb.
Pomáháme matkám s dětmi v tísni, lidem bez přístřeší, osobám se zdravotním a mentálním postižením, sociálně slabým
rodinám, drogově závislým, opuštěným starým lidem, osobám, které se ocitly v osobní krizi, migrantům a uprchlíkům atd.
Prostřednictvím humanitární pomoci a rozvojové spolupráce pomáháme také v zahraničí.

