
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA  

Praha, 07.04.2022  

 

Daramis se aktivně zapojil k pomoci lidem z Ukrajiny v nouzi 

 
Společnost Daramis společně se svými zaměstnanci spojila síly a aktivně pomáhá 

potřebným, kteří čekají na ukrajinských hranicích, či těm, kteří se již z Ukrajiny měli 

možnost dopravit do Česka. Daramis nabízí ubytování zdarma pro potřebné skrze své 

projekty. Jedním je hotel Rehavital v Jablonci nad Nisou a druhým se stal komplex Unicity 

Living v Plzni. V pražských kancelářích společnost zaměstnává také několik ukrajinských 

žen, které se dokázaly rychle aklimatizovat a nastoupit do pracovního procesu.  

 

Od konce února, kdy konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou započal, začala developerská společnost 

Daramis pomáhat lidem z Ukrajiny v nouzi. K pomoci se ihned přidali také její zaměstnanci, kteří 

nakoupili a donesli trvanlivé potraviny a hygienické potřeby. Ty jsou dováženy na ukrajinské 

hranice, kde jsou skrze organizace rozděleny dle potřeb.  

 

Na začátku března společnost nabídla k dispozici část hotelu Rehavital, který se nachází v srdci 

Jablonce nad Nisou. Rehavital přichystal nejen ubytování a teplou stravu pro přicházející 

maminky s dětmi, ale také hračky a knížky v ukrajinštině. Paralelně spolupracuje s odpovědnými 

organizacemi, skrze které ubytování potřebným nabízí. Aktuálně je v hotelu ubytováno 15 lidí, 

kterým byly předány informace z úřadu práce v Jablonci a Liberci a celý seznam volných 

pracovních míst. Dokončena je nově také druhá budova hotelu, která nebyla delší dobu 

používána. Ta se za pomoci dárců, mezi kterými byli opět i zaměstnanci společnosti, kompletně 

vybavila a nyní dokáže nabídnout ubytovací kapacitu pro dalších 18 lidí.  

 

Dále se k pomoci zapojil komplex Unicity Living v Plzni. Ten aktuálně ubytovává 11 žen a dětí, 

kteří mají k dispozici nejen ubytování, ale i prádelnu a čisté ložní prádlo zdarma. Obrátit se mohou 

také na osobu v Praze, která je k dispozici v případě vyřizování jakýkoliv požadavků.  

 

Daramis nabídl také pracovní příležitosti pro ženy z Ukrajiny, které musely ze dne na den opustit 

nejen svoji práci, ale i své bydlení a rodinu. Nabídnuta jim byla práce v administrativě a 

marketingu. Tyto ženy mají zajištěné ubytování v blízkosti pracoviště, dále mají možnost 

docházet na hodiny češtiny, které jsou vyučovány v prostorách Přístavu 7 – Elpida.  

 

„Přejeme si, aby se situace na Ukrajině co nejdříve uklidnila a všichni obyvatelé, kteří museli ze 

své země odejít, se mohli navrátit ke svým blízkým a do svých domovů. Dokud se tak nestane, 

jsme nadále připraveni pomáhat a nabízet ubytovací kapacity,“ řekl Dušan Krajča, výkonný ředitel 

společnosti Daramis.  

 

 

Daramis je přední českou developerskou a investiční společností založenou v roce 2000. Od začátku svého 

působení se zabývá výstavbou a správou rezidenčních i komerčních nemovitostí v České republice i v 

zahraničí. Její portfolio zahrnuje 25 realizovaných projektů, přes 3500 předaných jednotek a více než 990 

jednotek v přípravě. V posledních letech se intenzivně věnuje také projektovému managementu, který 

využívá stále více společností na českém developerském trhu. Více na www.daramis.com.   

http://www.daramis.com/


 

 

Kontakt pro média:   
 
Za společnost Daramis  

Ing. Petra Holíková 

holikova@daramis.com 
tel: +420 778 784 599 
 

 

Za agenturu J&N Publicity 

Jitka Novotná  
jitka.novotna@jnpublicity.cz   
tel: +420 723 540 511  
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