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Vážení,  

 

předem Vám chceme velice poděkovat za Vaši solidaritu a pomoc 

Ukrajině, která nám velice pomáhá jak psychicky, tak materiálně! 

 Vzhledem k tomu, že se situace stále nezlepšuje, ba naopak, 

humanitární krize na Ukrajině se ještě prohlubuje a s postupem bojů a 

bombardováním civilních oblastí, nastávají další a další problémy s tím 

spojené, obracíme se proto na Vás s prosbou o jakýkoliv finanční, či 

věcný příspěvek.  

 Momentálně se soustředíme na zabezpečení speciálních škol a 

inklusivních center v Zakarpatí, kde můžeme vidět veliký problém 

s vybavením těchto speciálních škol. Právě jsme obdrželi požadavek 

konkrétně od Dubovského inklusivního centra, kde je umístěno 80 dětí 

s různými typy mentálního a fyzického postižení. K této těžké situaci 

s nedostatkem základních potřeb se přidávají i vnitřní uprchlíci, kteří 

museli opustit své domovy, ale zůstávají stále na Ukrajině.  

 Centrum bylo otevřeno v prosinci minulého roku a hned v únoru začala 

válka, situace se tak stala neudržitelnou, kdy ani obec a ani stát nejsou 

schopni zabezpečení těchto zařízení dále sami zvládat. Děti ale přesto 

toto centrum stále navštěvují a potřebuji nejen výuku, ale i rehabilitace 

spojené s jejich zdravotním stavem. Víme, že když se u takových děti jen 

na krátkou dobu léčba či rehabilitace a výuka zastaví, jejich zdravotní 

stav se bude zhoršovat a výsledky naší dosavadní snahy budou končit 

velmi špatně.  

 Proto Vás prosíme o podporu v tomto projektu.  Dovolujeme si posílat 

Vám seznam nezbytných věcí, který jsme od vedení centra obdrželi.  

Chtěli bychom, vybrat aspoň jednu, či dvě věci ze seznamu, se kterou by 

Vaše obec dokázala pomoci. Jsme si vědomi, že ani Vaše situace není 

jednoduchá!  Nechceme Vás zatěžovat, ale věříme, že byste nám mohli 

pomoci něco z toho seznamu opatřit a že se budeme schopni společně 

postarat o tyto nevinné děti. 

 

 

Seznam potřebných věcí, které v současné době sháníme pro Ukrajinu: 
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Vybavení pro speciální školy: 

 

1. Švédská zeď – 3 ks 

3. Soft modul – 3 ks 

4. Rehabilitační masážní lehátko – 2 ks  

5. Lehký déšť s optickým vláknem – 3 ks 

6. Regulátor vlhkosti – 4 ks 

7. Sada vzdělávacích hraček Montessori – 2 ks 

8. Stavebnice Lego (velké kostky) – 5 sad  

13. Invalidní vozíky – 6 ks 

14. Proleženinové matrace, polštáře – 20 ks 

15. Záchodová křesla – 30 ks 

17. Školní stoly a židle – 30 ks 

18. Interaktivní plátno a projektor – 2 ks 

19. Dětská zdravotní balanční židle – 2 ks 

20. Houpací prkno – 6 ks 

21. Gymnastický skákací míč – 6 ks 

22. Balanční motorické hračky  

23. Rehabilitační tréninkové trenažery (kolo, rotoped) 

 

Suché a trvanlivé potraviny a teplé oblečení můžete darovat neomezeně! 

 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., bankovní účet: 6143615309/0800 

Kontaktní osoba: ředitelka Leader Projects z.u. Larysa Prodanets  

Telefon: 77 63 64 672 

email: larisaprodanets2055@gmail.com 

 

Velmi Vám děkujeme za dosavadní podporu a spolupráci v těchto 

nelehkých časech - vážíme si Vaší pomoci! 

 

 

S poděkováním a srdečným pozdravem,  

Larysa Prodanets. 
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