Systém pomoci v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine
Vážení občania,
vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s vojenským konfliktom na Ukrajine sa obec
Poliakovce zapája do „Logistického modelu KOMUNÁL“, ktorý bol pripravený Združením
miest a obcí Slovenska v spolupráci s Veľvyslanectvom Ukrajiny v Slovenskej republike a s
partnermi v oblasti samospráv, cirkví a charity.
Pomoc je adresovaná obyvateľom Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou aj tým, ktorí sa snažia o
prežitie v svojej vojnou zasiahnutej krajine.Do tejto výzvy sa môžete zapojiť aj vy, a to
jedným z nasledujúcich spôsobov:

1. Materiálnou pomocou
V obci sa bude zbieraťIBA nižšie uvedený materiál, ktorý je momentálne najviac
potrebný:

1. Tepelne úsporné prikrývky, spacie vaky, koberčeky, prikrývky, matrace,
pláštenky, vankúše,
2. prostriedky na umývanie tela, zubné pasty a kefky, plienky a podložky,
antiseptiká, opakovane použiteľné a jednorazové masky (rúška),
3. stany, poľné postele, kachle, kotlíky,
4. mikrovláknové utierky, opakovane použiteľný riad,
5. batérie, sviečky, baterky
6. trvanlivé potraviny, ktoré nepotrebujú tepelnú úpravu - rýchle občerstvenie,
energetické tyčinky, sušené ovocie, orechya pod.
7. lekárnička príručná,
8. ovínadlo elastické (obväz) – rôzne veľkosti a druhy.
9. Oblečenie sa nezbiera
Prosíme Vás, aby ste materiál mimo tohto zoznamu nenosili.!Rovnako žiadame, aby
prinesený materiál bol čistý a hygienicky zabalený. V prípade vývoja situácie budeme
súpis zbieraného materiálu aktualizovať.

Zberné miesto v obci je budova obecného úradu od 8.00-10.00 hod. 15.00 -16.00
hod. Zbierka potrvá doodvolania.

2. Finančnou pomocou
Ak chcete pomôcť, a nemáte k dispozícii zbieraný materiál, využitemožnosť
finančnejzbierky, z ktorej výnos bude v plnej výške použitý na zabezpečenie bežného
fungovania utečencov a bude pokrývať aj akútnu pomoc priamo na Ukrajinu, samosprávy
zapojené do pomoci utečencom na Slovensku, ako aj pre samosprávy na Ukrajine.
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
Ing. Jaroslav Tvardzik
starosta obce

