Humanitární sbírka v Pošembeří vyhlášena
Obecně prospěšná společnost Region Pošembeří vyhlásila dnem 17.7. 2013 na dobu
neurčitou veřejnou finanční sbírku v souvislosti s povodněmi, které postihly území v okolí
říček Šembera, Výmola a Výrovka na začátku června. Sbírka je oficiálně povolena
Krajským úřadem Středočeského kraje.
Humanitární finanční pomoc, která se podaří touto cestou shromáždit, je určena zejména pro
občany a subjekty, které byly zasaženy červnovou povodní na území v působnosti MAS
Region Pošembeří a MAS Podlipansko (MAS – místní akční skupina). Sbírka je ovšem
vyhlášena na dobu neurčitou, takže bude generovat peníze průběžně, i do budoucna. A to
zejména proto, že je zde vážný předpoklad opakování živelných pohrom v našich regionech.
Pomoc bude preventivně určena nejen pro následky povodní, ale mohou se objevit i větrné
smrště, požáry apod.
Všichni zájemci a dárci, kteří chtějí nyní i v budoucnu postiženým pomoci, mohou posílat své
dobrovolné příspěvky na humanitární účet číslo 3244297369/0800. Ve spolupráci s Českou
spořitelnou připravuje Region Pošembeří o.p.s. transparentní podobu tohoto účtu. Finanční
hotovost na sbírku lze složit také do pokladny v kanceláři o.p.s. Region Pošembeří v Českém
Brodě na náměstí Arnošta z Pardubic č. 56 (budova MěÚ).
Impulzem pro zřízení humanitárního konta, byly mnohdy i ničivé následky červnové
povodně, kterou byla zasažena nejen řada obyvatel, ale také právních subjektů – vybraných
žadatelů, které realizovaly nebo teprve realizují projekty, na něž získaly od MAS dotaci
LEADER z Programu rozvoje venkova (PRV).
Rozhodovat o konkrétní podobě finanční pomoci bude Správní rada o.p.s. Region Pošembeří.
Její rozhodnutí bude limitováno výší „sesbíraných“ peněz s tím, že pomoc bude vybírat ze
seznamu potenciálních, pohromou zasažených příjemců. Je mohou navrhovat do seznamu jak
vedení obou MAS, obce, neziskové organizace a podnikatelé z Pošembeří a Podlipanska, ale
také občané, kteří v území MAS žijí. Dárci finančních prostředků budou zpětně informováni o
využití pomoci na www.posemberi.cz, popř. i mailem, pokud si tak budou přát.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Region Pošembeří o.p.s. byl založen 18.12. 2005. Zaujímá rozlohu přes 252 km2
a nachází se ve Středočeském kraji, na území okresů Kolín, Nymburk a Praha-východ.
Do Pošembeří spadá 37 obcí s celkovým počtem obyvatel přes 37 tisíc. Jeho území
se rozkládá od Šestajovic a Sibřiny na západě, přes Úvaly, Český Brod až po Chrášťany
na východě. Je to zatím neobjevený kus země, který máme doslova na dosah...
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