Vážení občania, nakoľko už od konca týždňa sledujeme, ako vznikajú rôzne zbierky, ako najlepšie riešenie nám
prišlo spojiť sa s kolegami starostami na východnej hranici, ktorí podľa nášho názoru najlepšie vedia, čo im treba
a čo naopak nie.
Stále bez obmedzení zbierame zdravotnícky materiál, akýkoľvek, aj po exspirácii.
To, čo by kolegovia na východe ocenili sú POWERBANKY – nakoľko nabitý mobil je úplnou nevyhnutnosťou pre
ľudí na oboch stranách hranice.
Ďalšou položkou je tzv. BABY FAST FOOD – to sú detské výživy, ktoré poznáte pod názvom „do ručičky“, sú to
taštičky s detskou výživou, ďalej ochutené nápoje so štuplíkom na cucanie, krabičkové džúsiky a mliečka (nie
litrové, len tie malé) a tiež sladkosti s dlhšou exspiráciou a to balené po kusoch, jednotlivo, často sa uvádza ako
príklad croissant.
Vyššie uvedené môžete odovzdať u nás na obecnom úrade v čase úradných hodín, alebo mimo nich po
dohovore.
Zatiaľ nebudeme zberným miestom pre inú materiálnu pomoc, táto sa sústreďuje vo väčších obciach a najmä
mestách. Pokiaľ by sa situácia zmenila, okamžite budeme o tom informovať.
Ostatnú pomoc, materiálnu a finančnú prosím smerujte LEN na overené kontakty. Overené kontakty zdieľa napr.
ZMOS, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo obrany a pod. na svojich weboch alebo na sociálnych sieťach.
NOVÝ OFICIÁLNY VLÁDY WEB S INFORMÁCIAMI PRE UKRAJINCOV PRICHÁDZAJÚCICH NA SLOVENSKO
info v slovenskom aj ukrajinskom jazyku na
https://ua.gov.sk/sk.html?csrt=18105154044386969764
AKO MÔŽU PONÚKNUŤ POMOC OBČANIA SR?
Ministerstvo vnútra zriadilo kontakty, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade záujmu pomôcť občanom
Ukrajiny utekajúcim pred vojnou.
MAIL: pomocpreukrajinu@minv.sk
TELEFÓN: +4212/48 59 33 12
Kontakty slúžia na nahlasovanie materiálnej pomoci (šatstvo, oblečenie, hygienické potreby vrátane plienok
pre deti, potraviny a podobne) a ponuky ubytovania.
Online platforma Kto pomôže Ukrajine: https://www.ktopomozeukrajine.sk/
MIMORIADNA SITUÁCIA
Vláda SR s platnosťou od soboty od 12:00 vyhlásila mimoriadnu situáciu. Súvisí to s hromadným prílevom
cudzincov na územie Slovenskej republiky, ktorý spôsobuje ozbrojený konflikt na Ukrajine. Cieľom je utvoriť
podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti v
súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na naše územie.
POZOR NA HOAXY A RUSKÚ PROPAGANDU
V súvislosti s vojnou na Ukrajine prebieha dezinformačná vojna, prostredníctvom ktorej sa Ruská federácia
pokúša ovplyvniť vnímanie reality u občanov Slovenskej republiky.
Občanom odporúčame informácie si overovať z viacerých zdrojov, často dva nestačia. Je dôležité sledovať
predovšetkým oficiálne štátne inštitúcie SR, prípadne celoštátne médiá a nespoliehať sa na to, že neznáme
súkromné subjekty budú disponovať autentickými alebo overenými informáciami.
Sledujte FB stránky štátnych inštitúcií:
https://www.facebook.com/ministerstvovnutraSR/
https://www.facebook.com/hoaxPZ
https://www.facebook.com/policiaslovakia
https://www.facebook.com/mosr.sk
https://www.facebook.com/mzv.sk

Veľmi užitočné pre koordináciu pomoci je zaregistrovať sa na niektorej stránke, ktorá organizuje pomoc,
intervencie v tomto rozsahu je potrebné koordinovať, aby boli cielené a efektívne:
https://ktopomozeukrajine.sk/
Obec Veľké Bierovce je už registrovaná ako poskytovateľ pomoci a pokiaľ sa rozhodnete aj Vy registrovať, dajte
nám túto skutočnosť prosíme vedieť, aby sme boli informovaní, ak nás oslovia ako koordinátora pomoci v našej
obci.

Ďakujeme, že ste solidárni s ľuďmi, ktorí trpia vojnou na Ukraine.

