Základné informácie o pomoci pre Ukrajincov prichádzajúcich
na Slovensko

Pomoc pre Ukrajinu
Dobrovoľná zbierka obce ROŠTÁR
Obec Roštár v spolupráci s Okresným úradom v Rožňave, odborom krízového riadenia a ZMOS
vyhlasuje verejnú zbierku na akútny základný materiál a vybavenie pre Ukrajinu, súpis zbieraného
materiálu:
-

tepelne úsporné prikrývky, spacie vaky, koberčeky, prikrývky, matrace, pláštenky, vankúše
prostriedky na umývanie tela, zubné pasty a kefky, plienky a podložky, antiseptiká, alkohol,
opakovane použiteľné a jednorazové masky
obväzy, stany, poľné postele, kachle, kotlíky
mikrovláknové utierky, opakovane použiteľný riad
batérie, sviečky, baterky
výživa: rýchle občerstvenie, energetické tyčinky, sušené ovocie, orechy

Zoznam potrebného materiálu: čaje, instantnú kávu, cukor, hroznový cukor, vrecia na odpad,
sunar, instantné kaše pre deti, detské výživy a podobné príkrmy pre deti, plienky, vlhčené
utierky, prebaľovacie podložky, vreckovky, toaletný papier ale aj voľne dostupné lieky ako
paralen, ibalgin a detské čípky, tiež obväzy a dezinfekciu, vody len v malých baleniach.
Materiál a vybavenie, ktorý chcete poskytnúť do zbierky, doneste do priestorov Obecného úradu
v Roštári počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. Materiál a ostatné veci by mali
byť v použiteľnom stave.
ZMOS zriadil transparentný účet: číslo transparentného účtu
s názvom ZMOS_POMOC_UKRAJINE je SK25 0900 0000 0051 8801 0894
Ako pomôcť s ubytovaním Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky zriadilo webovú
stránku, kde nájdete možnosť ponúknuť súkromné ubytovanie pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou.
Stačí vyplniť online formulár a zaregistrovať ponúkané ubytovanie. Viac informácií
na: https://pomocpreukrajinu.sk/sk ↗
Transparentný účet na pomoc s humanitárnymi aktivitami Združenie miest a obcí Slovenska
zriadilo dňa 28. februára 2022 Transparentný účet.
Číslo transparentného účtu s názvom ZMOS_POMOC_UKRAJINE je
SK25 0900 0000 0051 8801 0894
Viac informácií na: https://www.zmos.sk/zmos-zriadil-transparentny-ucet-a-prichadza-s-dalsimiaktivitami--oznam/mid/405616/.html#m_405616 ↗
Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko Migračný úrad Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky zriadil v spolupráci so spoločnosťou Slovensko IT webovú stránku
s informáciami Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko.
Viac informácií na: https://ua.gov.sk/sk.html?csrt=6229091349094859521 ↗

