Humanitárna pomoc pre Ukrajinu
Vážení občania, aj naša obec sa zapojila do humanitárnej pomoci pre
utečencov z Ukrajiny, preto organizujeme a rozširujeme zbierku potravín
a veci osobnej potreby a to konkrétne:
1. Potraviny:
detské výživy, piškóty, kojenecké balené vody, minerálky, čaje, detský
sunar, džúsy, keksíky, akékoľvek balené croissanty, sušené ovocie, ale len
trvanlivé napríklad jablká, trvanlivé mlieko, džemy, maslo, granko, med,
káva, paštéky, energetické tyčinky, orechy, trvanlivé potraviny, ktoré
nepotrebujú tepelnú úpravu - rýchle občerstvenie a pod.
2. Lieky:
Ibuprofen, paracetamol, lieky proti bolesti, lieky od teploty, antiseptiká
a pod...
3. Zdravotnícky materiál a hygienické potreby:
detské plienky (akékoľvek veľkosti), podložky na prebaľovanie detí,
obväzy, sťahujúce obväzy – rôzne veľkosti, jednorazové rukavice,
škrtidlo, lekárnička príručná, hygienické vložky, tampóny, prostriedky na
umývanie telá (šampón na vlasy, sprchový šampón), zubné pasty, zubné
kefky, dezinfekčné mydlá, toaletný papier, hygienické vreckovky ,
vlhčené obrúsky, servítky a pod. ..
4. Materiálna pomoc:
tepelné úsporné prikrývky, spacie vaky, ponožky pre vojakov, koberčeky,
prikrývky, matrace, pláštenky, vankúše, opakovane použiteľné
a jednorazové masky (rúška), mikrovláknové utierky, opakovane
použiteľný riad, batérie, sviečky, baterky, jednorazové poháre farbičky,
maľovanky pre deti, čelovky a pod.
Zbierka prebieha počas celého týždňa do piatka 4.3.2022. Potrebné veci
môžete nosiť do priestorov predsály kultúrneho domu, ktorá bude sprístupnená
v čase od 9:00 do 11:30 a od 14:00 – do 16:00 hodiny. V prípade dodania vecí
mimo stanoveného času kontaktujte zamestnancov obecného úradu. Prosíme
Vás, aby ste materiál mimo tohto zoznamu nenosili. Oblečenie sa
nezbiera!Rovnako žiadame, aby prinesený materiál bol čistý a hygienicky
zabalený.

5. Finančná pomoc
Ak chcete pomôcť, a nemáte k dispozícii zbieraný materiál, využite možnosť
finančnej zbierky, z ktorej výnos bude v plnej výške použitý na zabezpečenie
bežného fungovania utečencov z Ukrajiny.
Ľubovoľný finančný príspevok môžetezaslať na transparentný účet zriadený pre
tieto potreby Združením miest a obcí Slovenska:
Názov účtu: ZMOS_POMOC_UKRAJINE

IBAN: SK25 0900 0000 0051 8801 0894

6. Poskytnutie ubytovacej kapacity
Z dôvodu nutnosti vykonania pasportizácie ubytovacích kapacít v našej obci,
žiadame občanov, ktorí disponujú voľnýmiubytovacími kapacitami (neobývané
domy, chaty, izby a pod.), a boli by ochotní ich poskytnúť ľuďom
prichádzajúcich z vojnou postihnutých oblastí, aby kontaktovali Obecný úrad
v Kurime na tel. čísle: 054/73 911 31 alebo emailom: kurima@kurima.eu,
lastivkova@kurima.eu a nahlásili potrebné údaje:
- adresa
- kapacita ubytovania (maximálny počet ľudí, ktorých môžete
ubytovať)
- tel. číslo
Upozorňujeme, že ide len o predbežné zisťovanie a zhromažďovanie
informácií pre potreby vytvorenia databázy pohotovostného ubytovania
v prípade zhoršujúcej sa vojnovej situácie na Ukrajine a zvýšeného počtu
migrujúcich občanov z Ukrajiny na Slovensku. V žiadnom prípade nejde
o povinnosť občanov niekoho ubytovať.
Buďme solidárny a štedrí. V mene všetkých, ktorí to potrebujú
Vám ďakujem – Ján Bartoš, starosta obce.

