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Триває збір гуманітарної допомоги для Луцька

[1]
З 28 лютого 2022 року Торунь збирає матеріальну допомогу для біженців з України та
жителів міста-партнера Луцьк.
Ми підтримуємо постійний зв’язок із Луцьком – нашим містом-партнером з 2008 року. Згідно
домовленісті, до нашої Міської ради був надісланий список потреб.

– Ми будемо збирати ці речі, деякі з них доведеться придбати, тому що ми не зможемо їх
отримати у вигляді подарунків, наприклад, шоломи чи бронежилети.Луцьк знаходиться
близько до кордону з Білоруссю, тому з кожним днем там зростає страх за майбутнє.Щодо
транспорту, то ми його організуємо з допомогою Урядового центру стратегісних резерв –
говорить президент міста Міхал Залеський.
Що ми збираємо?
Більш за все потрібні засоби гігієни та побутова хімія, продукти харчування та основні медичні
засоби. Також можна приносити одяг, але тільки новий – особливо потрібна білизна: жіноча,
чоловіча та дитяча. Вживаний одяг більше не приймається.
Детальний список речей, що збираються:
- ковдри звичайні та термоковдри, матраци, спальні мішки
- мати під матраци для сну з водонепроникної алюмінієвої фольги
- засоби гігієни та побутова хімія, мило, зубна паста та зубні щітки, гребінці, лосьйони для
душу та ванни, дезодоранти
- жіноча, чоловіча та дитяча білизна
- предмети гігієни: гігієнічні прокладки, пелюшки, пелюшки для дорослих, туалетний папір та
паперові рушники
- рушники (включаючи з мікрофібри)
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- пакети для сміття, дезінфікуючі засоби, маски з фільтрами або одноразові
- питна вода
- їжа для швидкого приготування (порошкова), батончики (включаючи енергетичні
батончики), горіхи, бакалія, консерви, макарони, крупи
- одноразовий або багаторазовий кухонний посуд, столові прибори, тарілки, склянки, чашки
(включаючи захищене скло)
- сірники, батарейки, павербанки, освітлення, в тому числі ліхтарики, свічки
- аптечки першої допомоги
- основні медичні засоби (вітаміни, знеболюючі, жарознижуючі, засоби від кашлю та застуди без рецепта, що придатні для зберігання при кімнатній температурі, з дійсним терміном
придатності)
Варто пам’ятати, що засоби допомоги повинні бути новими або в дуже хорошому стані.Зброя
та інші продукти, крім гуманітарної допомоги, які потребують ліцензії чи дозволу на території
Республіки Польща, не приймаються.
Куди можна принести гуманітарну допомогу?
Збирання речей координує Муніципальний центр підтримки сім’ї (MOPR).Речі можна принести:
• докожної початкової та середньої школи у Торуні та Центрубезперервної освіти (CKU) - від
8.00-17.00,
• до Центру кризового реагування MOPR, вул.Склодовської-Кюрі (Skłodowskiej-Curie
80F)–цілодобово;
• до головного офісу MOPR, вул. Словацького 114,вул. Словацького 114(Słowackiego 114) - від
7.30-15.30;
• до Району соціальної допомоги IMOPR, вул. Міцкевича 30 (Mickiewicza 30) - від 7.30-15.00;
• до Району соціальної допомоги IIMOPR, вул. Познаньска 95 (Poznańska 95)–від 7.30-15.00;
• до Району соціальної допомоги IIIMOPR, вул. Фалата 34/36 (Fałata 34/36) - від 7.30-15.00;
• до Району соціальної допомоги IVMOPR,вул. Ридигера 30/32 (Rydygiera 30/32) - від
7.30-15.00.
Fot. Sławomir Kowalski

Odnośniki:
[1] https://torun.pl/sites/default/files/20220302110902_skf_7466_0.jpg

Strona 2 z 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

