Město Kutná Hora vyjadřuje svou podporu Ukrajině
Dne 24. 2. 2022 byla na budově Městského úřadu na Havlíčkově náměstí vyvěšena vlajka
Ukrajiny jako vyjádření podpory a solidarity k napadení Ukrajiny ruskými vojsky. Vyjádření
solidarity vedení města také zaslalo svému partnerskému městu Kamenec Podolský.
Město Kutná Hora vytipovalo kapacity v městských budovách pro možné ubytování uprchlíků
z Ukrajiny a je připraveno je v případě potřeby okamžitě využít. Starosta města dnes svolal
krizový štáb ke koordinaci dalších aktivit.
Proběhla také schůzka s největším zaměstnavatelem v Kutné Hoře, se kterým byla dohodnuta
koordinace spolupráce a který je připraven případně nabídnout zaměstnání pro uprchlíky
z Ukrajiny v souladu s postupy příslušných orgánů ČR.
Prosíme občany, aby zachovali klid a sledovali dění pouze z ověřených zdrojů. Nevěřte
neověřeným informacím a dezinformacím a nešiřte je.
Věnujte také pozornost svým IT systémům a jejich případné neobvyklé aktivitě. Doporučujeme
zvýšenou obezřetnost správcům sítí organizací a podniků, protože v této době existuje zvýšené
riziko kybernetických útoků.
Kam se mohou obracet občané Ukrajiny na území ČR?
Pro občany Ukrajiny zřídilo Ministerstvo vnitra ČR infolinku +420 974 801 802, kde se dozví
praktické pobytové informace. V této souvislosti je k dispozici i e-mailová adresa
ukrajina@mvcr.cz. Více informací naleznete na mvcr.cz
Jak mohou pomoci občané Kutné Hory?

Člověk v tísni, o. p. s. nabízí možnost přispět na sbírku SOS Ukrajina skrze darovací
formulář v odkazu clovekvtisni.cz

Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině:
číslo účtu: 333999/2700, variabilní symbol 1502

Více na cervenykriz.eu
 Charita ČR - Charita pro Ukrajinu:
Charita Česká republika vyhlašuje veřejnou sbírku Charita pro Ukrajinu na pomoc lidem
zasaženým ozbrojeným konfliktem v této zemi. Sbírkový účet vedený u České spořitelny má
číslo: 55660022/0800, variabilní symbol 104.
Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90
Více na svet.charita.cz
 Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra zřídila email ubytovaniukrajina@suz.cz,
kam je možné posílat konkrétní nabídky ubytování pro občany Ukrajiny. Více na suz.cz

Svou podporu můžete také vyjádřit modlitbou za mír na Ukrajině a v celé Evropě, kterou
pořádá Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora. Modlitba se uskuteční v noci ze
soboty 26. na neděli 27. února v kostele svatého Jakuba v Kutné Hoře. Více na
https://khfarnost.cz/cs/2022/02/24/modlitba-za-ukrajinu/
Nebo při koncertu na podporu Ukrajiny v Baru 22 veškeré dobrovolné vstupné půjde na SOS
Ukrajina - Člověk v tísni. Více na https://www.facebook.com/events/32714679946
5118/?ref=newsfeed
Občanům je k dispozici Centrum krizové intervence, Povídej z. s.
Linka důvěry - služba telefonické krizové pomoci –
po – pá 8:00 – 22:00 hodin.
Pevná linka 327 511 111, event. mobil 602 874 470.
Internetové poradenství na adrese: linkaduvery@kh.cz
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