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Dotyczy: Prośba o przekazanie środków medycznych
Szanowni Państwo,
15 czerwca rusza już po raz trzeci Olsztyński Konwój Humanitarny na Ukrainę.
Akcja „ZAPAKUJ busa na Zaporoże 3”, jest inicjatywą grupy wolontariuszy działających
na terenie miasta Olsztyna i okolicznych gmin. We współpracy z współorganizatorami tej
inicjatywy, podjęliśmy się zbierania środków na zakup żywności i podstawowych artykułów
dla ludności cywilnej Zaporoża, wojsk obrony terytorialnej, oraz placówek medycznych.
Grupa wolontariuszy organizuje trzy duże busy i chce je zapełnić artykułami spożywczymi
oraz środkami medycznymi, by następnie we współpracy z ukraińską administracją i służbami
zawieźć dary do Winnicy, Dnipro i Zaporoża. Cały ładunek wjedzie na tereny wojenne w głąb
Ukrainy, dlatego, że taka pomoc jest tam absolutnie niezbędna, a ludność cywilna oraz
wojska terytorialne pilnie potrzebują naszego wsparcia. W trakcie poprzednich wyjazdów
nawiązano również kontakt z palcówkami medycznymi, które obecnie koncertują się na
niesieniu pomocy ofiarom działań wojennych oraz rannym wojskowym. W tych placówkach
jest olbrzymi deficyt środków medycznych, a w szczególności środków opatrunkowych,
dezynfekcyjnych oraz specjalistycznej odzieży medycznej na oddziały operacyjne.
Pragniemy Państwa zachęcić do współpracy w tej oddolnej inicjatywie, poprzez
przekazanie darów rzeczowych w postaci środków medycznych. W doborze konkretnego
asortymentu zdajemy się na Państwa specjalistyczną wiedzę. Każda, nawet najmniejsza
pomoc, zostanie przekazana bezpośrednio do potrzebujących przez naszych wolontariuszy,
którzy osobiście pojadą w konwoju. Kierowcy i wolontariusze to doświadczeni uczestniczy
konwojów humanitarnych, którzy przewozili już pomoc dla Ukraińców, a w drodze powrotnej
ratowali kobiety i dzieci z terenów wojennych. Wszystkie towary zbieramy do dnia 13
czerwca 2022r, a 15 czerwca ruszamy z konwojem pomocy humanitarnej do Ukrainy.
Do niniejszej prośby podłączamy oficjalne podziękowania przekazane przez jedną z
obdarowanych placówek medycznych.
Zapraszamy do współpracy i dzielenia się dobrem.
Z poważaniem,
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