PÁR RAD PRO DOBRÉ LIDI, KTEŘÍ POSKYTUJÍ UBYTOVÁNÍ
NAŠIM UKRAJINSKÝM PŘÁTELŮM A NÁVDAVKEM I PÁR
DOPORUČENÍ NAŠIM VÍTANÝM HOSTŮM
Kolegové, přátelé, je úžasné, kolik lidí v Česku pomáhá. Nesmíme ale zapomenout,
že „NEPŘÍTEL NIKDY NESPÍ“. V zájmu bezpečnosti vaší i vašich nových
spolubydlících se, prosím, držte těchto pravidel.

Nesdílejte fotografie svých hostů na sociálních sítích
Nefotografujte své hosty, určitě jejich snímky nevystavujte na sociálních sítích. Nejen
podle tváře, ale i podle tetování či jiných charakteristik jsou velmi dobře identifikovatelní.
Všichni víme, že ženy a děti jsou těmi nejohroženějšími. Zároveň ale nevíme, s jakým
příběhem k nám přicházejí. Naši nepřátelé nejsou jen na ukrajinské frontě, jsou i mezi
námi a těm mohou být trnem v oku. Neohrozme bezpečnost našich hostů.

Nefotografujte je ani s jejich svolením
Když přesto společné fotografie vzniknou, mějme na paměti, že naši hosté prožívají
to nejhorší období svých životů. Fotografie, které i v dobré víře budete sdílet,
budou v kyberprostoru ještě dlouhá léta. Je pravděpodobné, že v budoucnu si
nebudou chtít zkušenosti a pocity spojené s hrůzou a bolestí připomínat.

Nezveřejňujte identitu Vašich hostů
Nepiště na sociálních sítích (a ani jinde v internetovém prostředí), že jste se stali hostiteli
konkrétních osob. Zanecháte za sebou tzv. elektronickou stopu, kterou lze vystopovat
a zneužít. Určitě v tomto prostředí neuvádějte celá jména hostů, určitě je „netagujte“!

Nesdílejte jejich plány
S výjimkou vašich nejbližších, ke kterým máte plnou důvěru, nesdílejte s okolím
informace o pohybu vašich hostů, kam pojedou, koho navštíví…

Pozor na čísla bankovních účtů
Pokud se věnujete fundraisingu, tedy snažíte se vybrat finanční prostředky s pomocí vašeho
účtu, který veřejně inzerujete, buďte ve střehu před zloději vaší identity. Využívejte k tomu váš
oblíbený vyhledávač, prostě se průběžně „googlete“. Rychle tak zjistíte, jestli falešné VY už
nepřevádí peníze na účet, který vám není ani povědomý. Je smutné, že i takoví vykukové jsou
mezi námi. Jestliže zneužití vaší identity zjistíte, hned kontaktujte Policii České republiky.

Nezveřejňujte svůj telefon
Fundraising se bez inzerce bankovního účtu neobejde, vaše soukromé
telefonní (mobilní) číslo ale k dispozici světu nedávejte.

A TEĎ PÁR RAD A ZDVOŘILÝCH UPOZORNĚNÍ
PRO VÁS, NAŠI UKRAJINŠTÍ PŘÁTELÉ!
Jsme si plně vědomi toho, že procházíte velice složitým obdobím. Jsme tu pro vás, jsme
připraveni pomoci! Vás jen prosíme, abyste byli obezřetní a přispěli ke zvýšení vaší bezpečnosti.

Buďte v kontaktu s vašimi příbuznými na Ukrajině, povídejte
si s nimi co nejvíce, nechť vědí, že jste v pořádku.
Nesdílejte ale s příbuznými informace na sociálních sítích, neposílejte si
fotografie, které identifikují vás, vaše hostitele, váš dočasný domov.
Nesdílejte na sociálních sítích své plány – kam půjdete/pojedete,
čím pojedete, s kým nebo jak dlouho tam budete.
Nepouštějte do veřejného prostoru ani jména lidí, kteří vám pomáhají,
poděkujte slovem, stiskem ruky, objetím, to nyní určitě stačí!
Určitě se nepřidávejte k veřejným skupinám na sociálních sítích, ani je
nezakládejte. Jestliže uvažujete o skupinové formě komunikace, vytvořte
jen takovou skupinu, jejíž složení máte plně pod kontrolou.
Stejně jako vaši hostitelé, ani vy nedávejte k dispozici číslo vašeho soukromého telefonu
neznámým osobám. To platí i v případě, když prostřednictvím sociálních sítí hledáte práci.

