
Humanitární pomoc pro děti a ženy prchající z Ukrajiny 
 

Vážení rodiče, nejprve přikládám žádost naší paní předsedkyně SPŠ Barbory Zdráhalové: 
 

Dobrý den paní ředitelko, pane zástupce, obracím se na Vás s žádostí o umožnění sbírky - 
pomoci pro děti a jejich maminky, babičky, tety, kteří prchají z Ukrajiny. Od pátku se nám podařilo 
převést a ubytovat 16 rodin, během dnešního dne budu přebírat dalších 12 rodin, 99% jsou maminky 
s dětma a babičky.  

Chci Vás poprosit, zda škola umožní humanitární sbírku, tj. poslala bych vám seznam věcí co 
potřebujeme přímo pro již zachráněné rodiny a pak co potřebujeme pro čekající na hranicích a zda by 
se děti s učiteli zapojili. Ve středu a čtvrtek budu opět odvážet na hranice, takže tento závoz mám 
zajištěn, další po víkendu, takže když by šla ve škole udělat sbírka třeba do pondělí a já pak zajistím 
nakládku ve škole a odvoz. 
 
Moc děkuji za Vaše vyjádření.     S pozdravem Zdráhalová 
__________________________________________________________________________________ 
 
Stanovisko školy nemůže být samozřejmě jiné než kladné.  
 

Proto tedy vyhlašujeme na naší škole výše zmíněnou sbírku. Budeme moc rádi, pokud se 
aktivně zapojíte. Darované věci můžete přinést například osobně do kanceláře zástupce ředitelky 
školy nebo kanceláře paní ekonomky nebo poslat po Vašich dětech třídním učitelům kdykoliv ve 
všední dny do pondělí 7. 3. 2022 do 12:00 hodin. 
 
Zde je seznam věcí, které jsou předmětem sbírky: 
 

Takže prosím pro rodiny, které již máme v bezpečí ubytované, potřebujeme:  
 
JÍDLO: 
- trvanlivé salámy, paštiky, konzervy 
- brambory 
- ovoce, zeleninu 
- jogurty, termixy 
- trvanlivé mléko 
- kuličky a musli do mléka pro děti 
- granko 
- nutela, med 
- dobroty pro děti (oplatky, lízátka, bombony, čokoládky atd.)  
- máslo 
- sýry 
- sirupy (vody prosím ne, zaberou strašně místa a potřebujeme být efektivní) 
 
HYGIENA: 
- kapesníky, nejlépe ty trhací 
- dámské hygienické vložky, tampony 
- gely, prášky na praní, aviváž 
- deodoranty pro maminky, babičky, ale i mladé slečny  
- jelení lůj na rty 
- sprchové gely a šampony na vlasy + pár balzámů na vlasy pro kudrnaté holčičky  
- krémy na ruce a obličej (spousta z nich je omrzlá po xx hod na čáře a pokožku mají zničenou)  



- gumičky a sponky do vlasů pro hočičky, případně i hřebeny 
- pleny pro děti od 10 měsíců a vlhčené ubrousky 
- kartáčky a pasty na zuby  
 
PRO DĚTI HRAČKY: 
Jelikož 99% neumí ani slovo česky, ani anglicky je těžké jim nabízet knížky a pohádkové příběhy. 
Nejlepší co pro ně můžeme udělat jsou univerzální hračky a zábava ... 
- fixy, pastelky, omalovánky 
- vodové barvy, štětce, výkresy 
- nějaké hlavolamy pro starší 
- puzzle 
- lego pro holky i kluky 
- plastelínu  
- pro starší se pokusíme sehnat nějaké tablety 

 
Ještě jednou Vám všem moc děkujeme za pomoc, které si velmi vážíme. 
 
Barbora Zdráhalová – předsedkyně SPŠ,  
 
Pavla Gregorovičová a Tomáš Kačor za všechny pracovníky školy 

 


