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Nadácia Integra vyhlásila zbierku na pomoc Ukrajine 

 
  

V súvislosti s vojenským útokom na Ukrajinu vyhlásila Nadácia Integra 
zbierku na pomoc ľuďom zasiahnutých konfliktom. Z krajiny utekajú tisíce 
ľudí, mieria aj na Slovensko. Naliehavo potrebujú pomoc. Prosíme slovenskú 
verejnosť, aby sa pridala k pomoci a vyjadrila tak solidaritu s trpiacimi ľuďmi.  
 
 
„Ľudia sú v šoku, že k došlo k tomu najhoršiemu”, hovorí Sergej, pracovník 
nášho partnera v Kyjeve a pokračuje: „Ľudia na uliciach sa navzájom 
povzbudzujú. Neviem, ako dlho budú fungovať banky. Pred lekárňami sa tvoria 
obrovské rady. Z Kyjeva sa nedá dostať preč. Doprava je ochromená."  
 
Neistota na Ukrajine vyvrcholila vojnovým útokom Ruska. Podľa fotografií a 
médií mieria tisíce ľudí smerom na západ. Očakáva sa, že v najbližších 
hodinách prídu na naše územie ľudia v obavách o svoje životy.  Mnohí utekajú 
traumatizovaní, len s nevyhnutnými vecami. Predpokladá sa, že čoskoro budú 
opúšťať Ukrajinu masy ľudí.  
 
V súvislosti s konfliktom pomáha Nadácia Integra na Ukrajine, v Poľsku aj na 
Slovensku. 

• Na Ukrajine sme pomohli zriadiť dočasné útočisko blízko Kyjeva pre 
ľudí v pohybe. Sme v kontakte s ľuďmi v rôznych častiach Ukrajiny. 

• V Poľsku, kde pred pár dňami dorazili prví ľudia z Ukrajiny, 
zabezpečujeme ubytovanie a stravu v spolupráci s partnerom 
Mission to the East Poland. Očakávame príchod ďalšieho množstva 
ľudí. 

• U nás sme v kontakte s partnermi z cirkví a neziskových organizácií, s 
ktorými hľadáme možnosti na pomoc pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny. 

• Intenzívne komunikujeme s medzinárodnou humanitárnou 
Alianciou Integral, ktorej sme členom, a vytvárame podmienky na 
spustenie humanitárnych akcií priamo na Ukrajine. 

Spolu s partnermi priamo na Ukrajine aj na Slovensku a v Poľsku robíme 
všetko, čo je v našich silách, aby sme zmiernili utrpenie ľudí na úteku.  
 
Stránka výzvy Kríza na Ukrajine: 
https://integra.sk/kampane/kriza-na-ukrajine/ 

https://integra.sk/kampane/kriza-na-ukrajine/


Zbierka na pomoc ľuďom postihnutým konfliktom: 
https://bit.ly/PrispietUkrajine  
 
O Nadácii Integra: 
 
Nadácia Integra je rozvojová a humanitárna organizácia, ktorá pôsobí na 
Slovensku už 25 rokov. Je členom medzinárodnej Aliancie Integral, ktorá 
pracuje na 85 miestach sveta. Doposiaľ poskytla humanitárnu pomoc v 
krajinách ako sú Jemen, Južný Sudán, Irak, alebo Sýria. Nadácia Integra 
realizuje v Keni a Etiópii rozvojové projekty zamerané na vzdelávanie detí a 
mládeže, poľnohospodárstvo a ekonomický rozvoj. 
  
Kontakt pre médiá: 
Erika Kremská 
erika.kremska@integra.sk 
0907133103 
  
Koordinátorka humanitárnej pomoci: 
Ivana Čorbová 
ivana.corbova@integra.sk 
  
  
Pravidelné aktualizácie nájdete na stránkach: 
Webová stránka – www.integra.sk 
https://www.facebook.com/NadaciaIntegra 
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