KONFLIKT NA UKRAJINE
Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme pomáhali pri poskytovaní a koordinácii pomoci pre ľudí z
Ukrajiny, ktorí prichádzajú na Slovensko. Situácia sa neustále vyvíja a podľa toho sa menia aj potreby,
ktoré treba zabezpečovať.
Slovenský Červený kríž v súčasnosti s úradmi poskytuje pomoc v blízkosti hraničných priechodov s
Ukrajinou (Ubľa, Ulič, Veľké Slemence a Vyšné Nemecké), momentálne neplánuje zasielať materiálnu
pomoc priamo na Ukrajinu.
Veľmi si vážime ochotu pomáhať a zároveň prosíme o trpezlivosť pri odpovedaní na vaše požiadavky či
otázky s poskytnutou pomocou spojené. Situáciu priebežne mapujeme, rozsah potrebnej pomoci je
momentálne len ťažko odhadnuteľný a bude ju treba veľmi dôkladne koordinovať. Priebežne budeme
informovať o tom, čo je potrebné.
MOMENTÁLNE JE OBJEM MATERIÁLNEJ POMOCI PREPLNENÝ.
AK CHCETE POMÔCŤ, PRISPEJTE, PROSÍM, FINANČNE.
Ďakujeme, za každú jednu podporu.
Finančná pomoc
Finančná pomoc je najflexibilnejšia.
Ak chcete finančne podporiť aktivity na pomoc obyvateľom Ukrajiny, môžete tak urobiť:
•
•
•

jednoducho a bezpečne darovacou bránou (prepojenie) Slovenského Červeného kríža,
prostredníctvom účtu SČK SK65 0200 0000 0000 0066 5555 (variabilný symbol: 2402),
(číslo rozhodnutia (prepojenie) o zápise zbierky do registra zbierok: SVS-OVS2-2022/018022),
priamo cez donorskú stránku Ukrajinského Červeného kríža (prepojenie)

Dobrovoľnícka pomoc
•
•

momentálne máme personálne kapacity naplnená,
ak nám, však, napíšete, pravdepodobne Vás budeme kontaktovať až o niekoľko týždňov.

Ľudí, ktorí prekračujú hranice, utekajú pred vojnou, je nemálo. Momentálne nám pomáhajú naši
dlhoroční dobrovoľníci a personálne kapacity máme pokryté. Vzhľadom na to, že existuje
predpoklad, že situácia sa bude stupňovať a jej trvanie nebude krátke, je možné, že vás budeme
potrebovať. Hľadáme preto posily, ktoré nám v blízkej budúcnosti pomôžu. Ak nám viete pomôcť o
týždeň, o mesiac, o dva, podľa toho, ako sa bude situácia vyvíjať, osobne svojou prítomnosťou na
východe Slovenska, prípadne poskytnutím dopravy, napíšte nám (prepojenie).
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„Súčasný vývoj situácie u našich susedov sa nás bezprostredne dotýka. Mobilizujeme naše ľudské
a materiálne kapacity a sme pripravení pomôcť a urobiť, čo je v našich silách. Sme v úzkom kontakte
s Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom zdravotníctva SR, ako aj s kolegami z Medzinárodnej
federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca a Medzinárodným výborom Červeného kríža. Tí na
priamo na Ukrajine poskytujú pomoc obyvateľom a podporujú kolegov z Ukrajinského Červeného kríža.
V duchu princípov nezávislosti, neutrality a nestrannosti poskytneme pomocnú ruku tým, ktorí prídu
hľadať útočisko v našej krajine,“
Mgr. Zuzana Rosiarová-Kesegová.
generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža

Prioritou Červeného kríža je zmierňovať utrpenie ľudí. Pracovníci a dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža sú pripravení pomáhať na hraniciach s Ukrajinou – poskytovať prvú pomoc, asistovať
v prípade potreby prepravy imobilných ľudí, pri podporných službách a poskytovať v rámci svojho
mandátu Pátraciu službu – spájanie rodín v prípade, že v dôsledku konfliktu stratia kontakt so svojimi
blízkymi.
INFORMÁCIE, KTORÉ VÁS AKTUÁLNE ZAUJÍMAJÚ
Darovanie krvi
•

daruj krv ako prejav solidarity.

Ukrajina čelí veľmi ťažkej situácii a Slovenská republika bude pomáhať všetkými prostriedkami,
ktorými budú môcť. Jedným z nich je aj krv. Odobratá krv bude pomáhať všetkým pacientom
nemocníc bez rozdielu, aj tým, ktorí prídu zo zasiahnutej Ukrajiny v rámci humanitárnej pomoci
alebo nedostupnosti zdravotnej starostlivosti pre vojnový konflikt.
•

Od 28. februára v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR
znovu začíname organizovať mobilné odbery krvi (prepojenie).

Ubytovanie
Ministerstvo vnútra SR zriadilo e-mail, kde je možné nahlasovať ponuky ubytovania pre občanov
Ukrajiny utekajúcimi pred vojnou:
•

e-mail: uosppz@minv.sk
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