
 

 
 
 
 

Celý svět se dlouhodobě potýká s řadou problémů, které se odráží na kvalitě života nás lidí. Jestli je na 
světě něco, co vyvolá v lidech strach a úzkost tak je to jistě agrese, střelba, výbuchy, bortící se domy, 
vyděšené děti - prostě válka. 
  
Aktuálně probíhající válka na Ukrajině je děsivá. Tento akt ruské agrese vůči suverénnímu státu, který 
brání nejen svou vlastní existenci, ale také hodnoty svobody, demokracie a míru, na kterých je 
postavena také naše práce, je nezbytné odsoudit. Květina, z. s. a její pracovníci se rezolutně ohrazují 
proti konání ruské vlády, proti postupu útočníků, ničení ukrajinských měst, ničení životů lidí.  
 

Postoj k válce nás sjednocuje a v tom je mnoho síly a naděje. Vlna solidarity a sounáležitosti je 
ohromující. Jsme přesvědčeni o tom, že podpora a pomoc Ukrajině a jejím obyvatelům je nezbytná. 
Vypsané finanční sbírky, například Člověkem v tísni pomohou významně občanům této země, které 
jsou v přímém ohrožení válkou a nejen těm.   
 

Jako subjekt provozující sociální služby ve prospěch rodin s dětmi a jednotlivců, kteří se nacházejí ve 
složité životní a sociální situaci, jsme připraveni zaměřit podporu také na uprchlé, hledající bezpečí a 
nové jistoty. Součástí naší práce je poskytování materiální podpory tam, kde je nezbytná, žádoucí a 
potřebná. 
 

Díky dlouhodobé spolupráci s Potravinovou bankou v Ústeckém kraji, účastí na Sbírce potravin, ale i 
díky darům od veřejnosti disponujeme potravinovou a materiální pomocí, kterou podporujeme 
potřebné, kteří se na nás obrací s žádostí o pomoc.  
 

Vzhledem k výše uvedenému očekáváme, že se v následujících dnech na nás bude takovýchto lidí 
obracet více. Prosíme tedy nyní o pomoc i my, abychom byli schopni adekvátně reagovat na potřeby 
nejen našich stávajících klientů, ale i těch nově příchozích, kteří uprchli ze země postižené válečným 
konfliktem.  
 

Co budeme potřebovat?  

• školní potřeby – pera, fixy, pastelky, pexesa, omalovánky apod. (vše co pomůže dětem školou 
povinným, ale i předškoláčkům) 

• trvanlivé potraviny – polévky, paštiky, marmelády, luštěniny, masové konzervy, instantní jídla 

• hygienické prostředky – mýdla, zubní kartáčky a pasty, papírové kapesníky 

• dětskou výživu a pleny 
 

Chcete nám pomoci? Kde je možné pomoc předat, koho kontaktovat?  

KOMUNITNÍ CENTRUM DUBÍ 

Kde?  Kdy? Kontakt: 

Mírová 325/4a, Dubí - Pozorka Po až Pá 7:30 – 18:30 Mgr. Bočková Barbora 
721 568 898 
info@oskvetina.cz 

 

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM KVĚTINA 

Kde? Kdy? Kontakt: 

Denisova 235/3, Teplice Po až Pá 7:30 – 16:00 
So, Ne 9:30 – 14:30 

Vernerová Barbora 
727 930 996 
vernerova@oskvetina.cz 

 
DĚKUJEME VÁM!                                       V Teplicích 4. března 2022  


