Disaster Aid Europe, z.s.
(registrovaná nezisková organizace
v České republice) přijímá dary od
Rotariánů z celého světa a od
dalších jednotlivců, organizací a
společností, které mají zájem o naši
spolupráci
s místními Rotary a Rotaract kluby
na Ukrajině

POMOC PRO UKRAJINU!
Jak plánuje Disaster Aid Europe pomoct?
Získá finanční prostředky a dobrovolníky, kteří absolvují školení DART*, aby
mohli pomoct místním Rotariánům na Slovensku, v Polsku, v Madarsku nebo
v Rumunsku jak podporují a pomáhají uprchlíkům. Náš přívěs donese potřebné
věci do Košic na dalsi dopravu na Ukrajinu místním rotariánům v Užhorodu a
dál, a taky ukrajinským uprchlíkům na slovensko-ukrajinskou hranici.
Co je potřeba? vodní filtry Sawyer a Ujeta; taky komunální vodní filtry Sky
Hydrant**, solární lampy LuminAid, deky, hygienické potřeby, dětské pleny,
mýdlo, dezinfekční prostředky a dále. Náš cíl: 5.000 eur.

Pro darování:
klikněte na 
‘donate now’ nebo
na darovací stránku:
www.disasteraideurope.com

nebo kliknětě zde:

https://www.darujme.
cz/projekt/1205992
Sky Hydrant Max

Co je Disaster Aid Europe?
Disaster Aid Europe je projekt Rotary Club Prague International***, který se
zaměřuje na pomoc při obnově komunit po katastrofách. Disaster Aid Europe je
členem Disaster Aid International, kterou Rotary International oficiálně uznává
jako jednu ze svých spolupracujících organizací.
Jaká je mise v této krizi?
... pomáhat postížené na Ukrajině a uprchlíkům.
budoucnu při obnově komunit na Ukrajině

A taky

pomoct pak v

Jak Disaster Aid Europe zatím pomohlo?
Připravujeme náš přivěs a donesem potřebné věci na slovensko-ukrajinské
hranici a taky dál na Ukrajinu přes distribuční centrum naších Slovenských
rotariánů. Zatím místni Rotariáni na Slovensku už dodávaji léky, oblěčení, vodu
a ubytování uprchlíkům ale taky přes hranici speciálním vlakem a kamionem do
Užhorodu a dál do nemocnic atd. Český Rotary vlak pendluje mezi Pardubicemi
a Ukrajinu - po každé s 600-700 ukrajinskými uprchlíky.
Vaše dary pomohou všude!

* člen Disaster Aid Response Týmu
** Sky Hydrant Max a Gem: produkt
neziskové organizace Sky Juice
Foundation, Austrálie
*** www.rcpi.club: člen Distrikt 2240 –
Česká republika a Slovenská republika

