
Radeče, 03. 03. 2022

Zadeva: Zbiranje humanitarne pomoči za Ukrajino in ukrajinske begunce

Spoštovane občanke in občani Občine Radeče,

v zadnjih dneh se je del prebivalcev Evrope primoran soočati z vojnim stanjem, do katerega je prišlo zavoljo
ruskega napada na Ukrajino. Begunski val se je pričel valiti predvsem proti zahodnim mejam Ukrajine in ob
trenutnem razvoju dogodku v Ukrajini je jasno, da se razmere ne bodo uredile čez noč, humanitarna kriza pa
se šele zares pričenja. 
Tako,  kot  je  nesprejemljivo,  da  se  v  21.  stoletju  politične  ambicije  zasleduje  s  tanki  in  letali,  je
nesprejemljivo tudi, da so naši soljudje razseljeni, lačni in izpostavljeni trpljenju, ki ga prinaša vojna. Naša
humana dolžnost je, da sočloveku v času trpljenja stopimo naproti, zato vas Štab Civilne zaščite Občine
Radeče in Občina Radeče pozivata,  da pripomorete pri  zbiranju humanitarne pomoči  za Ukrajino in
ukrajinske begunce.

Kaj zbiramo: - higienske pripomočke
- komplete prve pomoči, material za prvo pomoč
- prehrano
- gasilsko reševalno opremo (cevi, elektro agregati, črpalke itn)
- osebno reševalno opremo (gasilske čelade, rokavice, škorji)

Ostale opreme se do nadaljnjega ne zbira! 
Vsa donirana sredstva morajo biti v celoti uporabno in ustrezna za delitev končnim upravičencem v Ukrajini
in ukrajinskim beguncem v drugih državah. Hrana mora biti pred rokom uporabe vsaj pol leta in zapakirana
v originalno embalažo. Kompleti prve pomoči (roki ne smejo biti pretečeni!) in reševalna oprema mora biti
delujoča, varna za uporabo in ne sme biti poškodovana.

Kje zbiramo: Zbirno mesto je občinsko parkirišče (za občino).

Kdaj zbiramo: začnemo v četrtek, 03.03.2022, in do preklica
od delovnih dneh med 14. in 16. uro 
ob sobotah med 9. in 11. uro

Dostava humanitarne pomoči je mogoča tudi zunaj navedenih zbiralnih ur ob predhodni najavi na tel. št.
03/56-80-816.
Vsa zbrana oprema bo dostavljena do Državnega logističnega centra v Rojah, nato pa s konvoji pomoči, ki
jih je s sosednjimi državami Ukrajine že uskladila Evropska komisija, prepeljana do končnih uporabnikov.

V Sloveniji  poteka  tudi  že  zbiranje  finančnih  prispevkov,  ki  jih  lahko  posamezniki,  poslovni  subjekti
nakažejo na že javno objavljene namenske transakcijske račune, odprte pri RKS in Slovenska karitas, za
pomoč prizadetim v Ukrajini.
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Za pomoč se vam že vnaprej zahvaljujemo!
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