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Milí přátelé Pomoci Těšínského Slezska,
i v letošním roce se koná sběr dárků pro děti a seniory na Ukrajině. Již dvanáct
let nám pomáháte udělat radost druhým. Za tu dobu jsme společně doručili na
Ukrajinu přes 10 000 dárků. Zpočátku jsme obdarovávali pouze děti, později jsme
si uvědomili, že pomoc potřebují také ti nejstarší, a tak jsme začali vozit dárky
i pro seniory. Nyní se vlivem politické situace zaměřujeme i na děti vojáků. Muži
jdou bojovat mnohdy nedobrovolně, z boje se vrací často zranění a někdy se
bohužel nevrátí vůbec. Mnohé děti tak zůstávají osamoceny a bez finančních
prostředků. Věřte, že každá maličkost, která je darována, zde udělá obrovskou
radost, vždyť mnozí z těch, kteří jsou obdarováni, tak dostanou svůj první dárek
v životě.
Politická situace na Ukrajině je velmi proměnlivá, avšak naším přáním je
i nadále pomáhat a dělat radost lidem, kteří to opravdu potřebují.
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Proto jsme se i letos rozhodli sbírat:
 nové i starší, avšak plně funkční hračky
 školní potřeby
 toaletní potřeby (kartáček, zubní pasta, pevné mýdlo)
 finanční prostředky
Všechny hračky, dary i finanční prostředky odvezou na Ukrajinu skupiny
dobrovolníků, kde je za spolupráce tamějších sborů zabalí a rozdají dětem ze
sociálně slabých rodin, dětem z dětských domovů, dětem vojáků a seniorům
s největší potřebou. Za finanční prostředky budou nakoupeny potraviny, ale také
školní a hygienické prostředky.
Jestliže se i vy rozhodnete přispět věcným nebo finančním darem, můžete nás
navštívit či kontaktovat na kterémkoli ze sběrných míst.
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V případě, že se rozhodnete pro finanční podporu, je možné zaslat peníze
přímo na účet spolku Pomoci Těšínského Slezska: 183153869/0300 s variabilním
symbolem 2017. Potvrzení o daru pro daňové účely můžete získat od 500 Kč.
V případě zájmu uveďte při platbě Vaši adresu.
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Za veškeré hračky, školní i hygienické pomůcky, finanční dary i dárky děkujeme.
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