
Aktuální možnosti

(sbírka materiální
 

Místo sběru: Městské informační centrum Svitavy

Skupiny následujících položek jsou 
nejpotřebnější. 

 Školní pomůcky – penály, batohy pro starší žáky, pravítka, pera, sešity, výtvarné potřeby, …
 Úklid – smetáčky a lopatky, smeták

prostředky, … 
 Hygiena – kartáčky na zuby, sprchové gely

šampóny, … 
 Potraviny – cukr, olej, luštěniny,

marmelády,… 
 Elektrospotřebiče – mikrovlnn
 Nádobí – lžíce, hrnce, plechy na pečení,
 Ostatní - sušáky na prádlo, háčky na dveře, ramínka, 

V případě většího množství uvedených 
dalších dotazů kontaktujte Helenku Půlkrábkovou,
e-mail: HelenaPulkrabkova@seznam.cz

 

Místo sběru: Sklad je umístěn v Radiměři v
nutné předem tel. domluvit s paní Suchánkovou

 Nábytek – postele, skříně, jídelní
 Velké elektrospotřebiče – lednice, pračky

 

Pokud byste chtěli pomoci ještě jiným způsobem, např. 
pomoci jim něco zařídit či vyřídit apod., 
při různých jednorázových akcích, prostě, co je potřeba
ozvěte se Petře Smolkové, tel.: 732563587, 

 

 
možnosti pomoci příchozím z Ukrajiny

materiální pomoci a další typy

Městské informační centrum Svitavy (nám. Míru 118) 

Skupiny následujících položek jsou sestaveny dle priority, přičemž vytučněné položky jsou aktuálně 

penály, batohy pro starší žáky, pravítka, pera, sešity, výtvarné potřeby, …
, smetáky, mopy, kbelíky, odpadkové koše a pytle, čisti

kartáčky na zuby, sprchové gely, prací prášky a aviváže, toaletní papír

cukr, olej, luštěniny, mouky, mléko, paštiky, konzervy, koření, čaje, 

mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, lampičk
hrnce, plechy na pečení, naběračky, vařečky, prkénka, cedníky, pánve,…

na prádlo, háčky na dveře, ramínka, žehlicí prkna, nočník

uvedených darů, výdeje materiální humanitární pomoci či 
Helenku Půlkrábkovou, tel.: 732 800 268,                                                                         

HelenaPulkrabkova@seznam.cz 

Radiměři v prostorách Textilní banky, předání, event. vyzvednutí
paní Suchánkovou, tel.: 776 660 265 

postele, skříně, jídelní i kancelářské stoly, židle 
lednice, pračky 

Pokud byste chtěli pomoci ještě jiným způsobem, např. být nějak na blízku těm, kteří 
apod., podílet se s vynalézavou tvůrčí i drobnou pomocí, 

různých jednorázových akcích, prostě, co je potřeba;o) – to vše ve spolupráci s
ozvěte se Petře Smolkové, tel.: 732563587, e-mail: smolkova.p@gmail.com

Ukrajiny 

typy) 

sestaveny dle priority, přičemž vytučněné položky jsou aktuálně 

penály, batohy pro starší žáky, pravítka, pera, sešity, výtvarné potřeby, … 
e a pytle, čisticí 

, toaletní papíry,              

konzervy, koření, čaje, 

konvice, lampičky, žehličky, mixéry, … 
naběračky, vařečky, prkénka, cedníky, pánve,… 

, nočníky, autosedačky, … 

humanitární pomoci či ohledně 
                                                                       

předání, event. vyzvednutí 

být nějak na blízku těm, kteří přicházejí, 
vynalézavou tvůrčí i drobnou pomocí, pomáhat 

to vše ve spolupráci s místní Charitou, 
smolkova.p@gmail.com 


