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Občania obce Kunešov taktiež môžu prispieť na pomoc utečencom z Ukrajiny. Aby bola pomoc účinná a našla si
svojich adresátov, obce združené v mikroregióne Kremnicko budú svoju činnosť koordinovať a centrum pomoci
bude v Kremnici. Všetky informácie sú uvedene v limku, dole pod týmto textom.
V prípade, že občania obce Kunešov chcú pomôcť utečencom s ubytovaním, odporúčame to prekonzultovať
najprv so starostom obce. V prípade materiálnej a ﬁnančnej pomoci sa treba riadiť pokynmi uvedenými dole v
článku. Bližšie informácie môžu občania získať na Obecnom úrade v Kunešove, alebo na tel. číslach:
045/6755185, alebo 0905 668 862, prípadne mailom: kunesov@kunesov.dcom.sk.
Koordinačná mobilná linka na pomoc utečencom v okolí Kremnice - 24 hod. nonstop: 0914 161 961
mail: pomoc@kremnica.sk
Transparentný účet na pomoc Ukrajine - Mikroregión Kremnica pre Ukrajinu: SK68 0900 0000 0051 8802
3409
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kremnica.sk%2Ftragedia-na-ukrajine-ludi-spojila-mesto-k
remnica-koordinuje-pomoc-v-spolupraci-so-zdruzeniami-a-obcami-mikroregionu-oznam%2Fmid%2F450103%2F.html%3Ffbclid%3DIwAR2_v3qJS46FZWJp66Pm8p5M4AXVuuXyZlsAHV_6Vt7IWid3
k8TFF1UJ3Ow%23m_450103&h=AT2LtFgaGPpZnAPp8FPPc4R_IEgPituAQ-_fMP6m8neE6_42SXxkdli5xXMFPgAEvdYVWw7qy6UwZf5rCWKor609sLleJldpJWT4SRV5s7MueHD8tgrZ4xETBAFsDSJfcpiCYgqLasAmVUQ3g
Výzvu na pomoc pre Ukrajinu zverejnilo aj mesto Žiar nad Hronom:

Vážení priatelia mesta Žiar nad Hronom,
chceli by sme vás požiadať o pomoc pri propagovaní možnosti pomôcť utečencom z Ukrajiny, ktorí budú žiť v
meste Žiar nad Hronom. Zriadili sme na tento účel transparentný bankový účet vo VÚB, kde chceme zbierať
dobrovoľné príspevky. Vyzbierané peniaze použijeme na nákup vecí základnej potreby, ak ich ľudia utekajúci
pred vojnou nemajú so sebou a na "vreckové", aby mali z čoho žiť a za čo si kupovať stravu. Pretože aktuálne sú
bez príjmu.
Tu je link: https://ib.vub.sk/pch/transparentne-ucty?iban=SK3402000000004569202959
Preto vás všetkých chceme požiadať o propagáciu tohto transparentného účtu a možnosť pomôcť konkrétnym
rodinám, ktoré stále prichádzajú do Žiaru nad Hronom medzi vašimi známymi. Každá pomoc sa zíde, aj malý
príspevok je veľkou pomocou pre ľudí, ktorí aktuálne nemajú domov.
Za ochotu vopred ďakujeme a želám všetko dobré
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965 01 Žiar nad Hronom
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