Předmět: POŠEMBEŘÍ – PŘÍMÁ POMOC UKRAJINĚ
Vážení partneři MAS POŠEMBEŘÍ, paní starostko, pane starosto, občané a příznivci Pošembeří,
jsme si vědomi, že jste se pravděpodobně již nějakou formou zapojili do POMOCI UKRAJINĚ, za což
jistě všichni zúčastnění zasloužíte poděkování.
MAS POŠEMBEŘÍ Vám v tuto chvílí nabízí adresnou a cílenou možnost doručení Vaší materiální pomoci
až na území Ukrajiny.
Podíleli jsme se na vzniku platformy Národní sítě MAS ČR pro koordinaci pomoci uprchlíkům na
Slovensko – Ukrajinské hranici v obci Vyšné Nemecké u Užhorodu, popř. dalších přechodech.
V rámci této platformy s místní MAS Zemplín pod Vihorlatom (SR) se nám podařilo zahájit spolupráci
s lokálním spolkem Villa Szobránc (WEB, Facebook), který působí v obci Sobrance, necelých 15
kilometrů od hranice. Paní ředitelka Zoláková ocenila spolupráci, její obcí denně prochází tisíce lidí a
humanitární situace na obou stranách hranice není dobrá. Díky kontaktům v Užhorodě jsou schopni
dostat humanitární materiál i na druhou stranu k potřebným uprchlíkům – převážně ženám
a dětem.
Slovenská strana AKTUÁLNĚ poptává toto humanitární vybavení (není nutné sbírat/přivézt úplně
vše, co je v seznamu, ale pokusit se alespoň o jeho i dílčí naplnění):
• deky, karimatky, matrace na spaní
• jednorazové utierky vlhké
• pleny pre deti
• kozmetika – mydla apod....
• dezinfakční gély
• jednorazové poháre papierové
• sáčky do koša
• toaletný papier
• predlžovačky na elektriku
• rýchlovarná kanvica
• čaj, káva rozpustna, cukor balený
• nutrilon, sunar
• Prostředky pro zastavení krvácení
• Obvazy na poranění
• Combat application tourniquet – Traumakit
• Lékárnícky
• Analgetika
Máte-li chuť a čas se do sbírky zapojit, budeme rádi, když výše uvedený materiál (prosíme, NE jiný)
dopravíte do Kanceláře MAS Pošembeří v Českém Brodě, Náměstí Arnošta z Pardubic č. 25, a to
počínaje zítřkem, tj. od 1. března do pátku 4. března včetně v době mezi 8:30 – 14:00 h. Popř. po
dohodě na tel. 606 522 620 (Šárka Pučálková), 721 210 662 (Miloslav Oliva).
Poptáváme rovněž nabídku případných ubytovacích kapacit (individuální i hromadné) nebo i pracovní
příležitosti pro příchozí uprchlíky z Ukrajiny.
DĚKUJEME za Vaši vstřícnost, rychlost i ochotu zapojit se do této potřebné akce !!

