Pomoc Ukrajine - informácie
Vážení spoluobčania,
ako predstavitelia miestnej samosprávy denne sledujeme aktuálne dianie na Ukrajine a citlivo vnímame konﬂikt medzi Ruskom
a Ukrajinou, ktorý má dopad aj na Slovenskú republiku v podobe migračnej krízy. Uvedomujeme si potrebu podať pomocnú ruku
ľuďom utekajúcim pred vojnou, alebo ľuďom ktorí ostali brániť svoju vlasť či už vo forme materiálnej, potravinovej a ﬁnančnej
humanitárnej pomoci.
Oceňujeme Vašu snahu a ochotu materiálne pomôcť, no podľa dostupných informácií sú momentálne sklady s humanitárnou
pomocou v pohraničí naplnené. Preto treba zvážiť ďalšie zbierky a cestovanie do pohraničných oblastí, aby Vaša pomoc bola
naozaj efektívna. Každý z nás si určite želá, aby sa tento konﬂikt čo najskôr skončil, ale pravdou ostáva, že aj po jeho skončení sa
z neho budú krajiny dlho spamätávať a budú potrebovať našu pomoc. Takže čas na solidárnosť ešte určite príde.
V prípade akútnej potreby zorganizujeme zbierku aj v našej obci, o čom Vás budeme informovať.
Tí, ktorí máte záujem sa zapojiť do humanitárnej pomoci odporúčame tak urobiť prostredníctvom organizácii, ktoré majú
s týmto dostatok skúseností a ktoré vedia presne, čo je najviac potrebné, napr.:
Slovenský červený kríž https://redcross.sk/ukrajina/
Slovenská katolícka charita https://charita.sk/pomoc-ukrajine/
Človek v ohrození https://clovekvohrozeni.sk/

Ďalšie informácie
Povinnosť hlásenia ubytovaných
Za účelom evidencie pobytu osôb - utečencov z Ukrajiny a 3.krajín sú všetci občania, ktorí poskytnú ubytovanie týmto ľuďom
povinní túto skutočnosť nahlásiť na Obecný úrad v Divinke a to elektronicky: obec@divinka-lalinok.sk alebo telefonicky
041/5621486.
V hlásení uveďte počet dospelých z UA, počet detí z UA, počet osôb z tretích krajín a miesto ubytovania.Taktiež je potrebné
nahlásiť aj odchod, resp. ukončenie pobytu týchto osôb. Obecný úrad následne tieto skutočnosti nahlási na Okresný úrad Žilina.
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