Bratská jednota baptistov
v Slovenskej republike

Humanitárna pomoc BJB v SR Ukrajine

Bratia a sestry, drahí priatelia.
Po dobrej skúsenosti s poslaním humanitárnej pomoci na Ukrajinu sme sa rozhodli
pokračovať v tejto aktivite pravidelnejšie v menších množstvách. Chceli by sme na
tieto účely použiť dodávky do 3,5 t. Posielame vám teda informáciu o možnosti
podporiť túto vec - či už finančne, alebo vykonaním potravinovej zbierky.
Pomôže nám, ak zbierku potravín budete smerovať na sklad v Nových Zámkoch, kde
by sme mohli pripraviť palety, vypracovať k nim zoznam a potrebnú dokumentáciu
na prevoz cez hranice. Radi by sme získali ešte jeden sklad, tentokrát na východe
Slovenska. Budeme vás informovať.
Ak by ste chceli darovať finančné prostriedky konkrétne na tento účel, môžete tak
urobiť tu:
IBAN: SK52 0200 0000 0011 2149 8655
Variabilný symbol: 29
V prípade, že budete chcieť vašu humanitárnu zbierku priniesť do skladu, termín a
čas si dohodnite vopred. Kontaktná osoba je Samuel Cekov; tel. 0948 042 016;
e-mail misia@baptist.sk.
Na nasledujúcej strane nájdete aktuálny zoznam najpotrebnejších vecí.
Ďakujeme!
Za Koordinačný tím BJB,
Ľubo Pál a Samuel Cekov
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Zoznam najpotrebnejších vecí pre humanitnú zbierku

PROSBA: Ak je to možné, nakupujte celé balenia a kartóny. Radšej užší sortiment
ale v celých baleniach. Veľmi nám to uľahčí manipuláciu a prácu v sklade.
Ďakujeme za pochopenie.

1. Rôzne obilniny: pohánka, ovsené vločky, proso, ryža, kukurica
2. Instantná kaša
3. Cestoviny
4. Rybie konzervy, mäso, paštéta
5. Instantné polievky, vývar kocky
6. Instantné rezance
7. Pasterizované alebo sušené mlieko
8. Čaj vo vrecúškach
9. Kávový roztok
10. Cukor
11. Olej
12. Sucháre alebo chleby (náhrada chleba)
13. Sušené ovocie
14. Čokoláda
15. Múka hladká, polohrubá (nie drahá)
16. Detská výživa, mlieko pre deti do 1 roka
17. Antipyretické vrecká (Fervex, Coldrex, Thera-Flu)
18. Toaletný papier
19. Mydlo je tuhé
20. Soľ
21. Suché droždie
22. Müsli
23. Sušienky, maslové, keksíky
24. Plienky
25. Čokoláda, čokoládové tyčinky.
26. Džem
27. Voda, voda pre dojčatá

