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Zbiórka rzeczy dla ukraińskich uchodźców
Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed
przejściami granicznymi) oraz zasady organizacji pomocy.
Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz udostępnia halę magazynową na potrzeby organizacji pomocy humanitarnej dla
obywateli Ukrainy.
Magazyn jest zlokalizowany przy ulicy Logistycznej 9 w Chęcinach.Samorządy zachęcamy do współpracy i przekazywania
rzeczy. Rzeczy będą przyjmowane w godzianch od 9.00 - 15.00.
Jak zbierać dary?
• Gminy będą prowadziły zbiórkę wśród mieszkańców, a zgromadzone produkty przekażą do starostw powiatowych.
• Starostowie będą sortowali grupy produktów w wolumeny transportowe, a następnie przekazywali je do zbiorczego punktu
prowadzonego przez wojewodę. Takie działanie znacznie usprawni transport.
• Wojewoda zorganizuje transport masowy bezpośrednio na granicę polsko-ukraińską. Następnie transporty będą
transferowane do naszego sąsiada.
• Koordynatorem przekazywania pomocy przez granicę jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.
Wojewoda ustanowił koordynatora do współpracy z NGO odnośnie pomocy humanitarnej dla Ukrainy.
Adres mailowy dla organizacji pozarządowych dotyczący zbiórek: pomocukrainie.swietokrzyskie@kielce.uw.gov.pl

Odzież i okrycie:
Koce zwykłe i termiczne
Śpiwory
Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
Materace
Ubrania (nowe lub używane w dobrym stanie)
Płaszcze przeciwdeszczowe
Środki higieny i czystości:
Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło
Dezodoranty
Pasta do zębów
Szczoteczki do zębów
Grzebienie
Bielizna damska, męska, dziecięca

Podpaski
Pampersy
Pieluchy dla dorosłych
Papier toaletowy i ręczniki papierowe
Ręczniki (w tym z mikroﬁbry)
Worki na śmieci
Środki dezyfekujące/alkohol do dezynfekcji
Maski ﬁltrujące lub jednorazowe
Żywność:
woda
żywność do szybkiego przygotowania (instant)
batony (w tym energetyczne),
bakalie, orzechy,
konserwy,
makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon
spożywczy lub plastik)
Inne:
Zapałki
Baterie, powerbanki
Oświetlenie, w tym latarki
Świece
Zestawy pierwszej pomocy
Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie)

Czego nie wysyłamy w ramach pomocy humanitarnej?
UWAGA: produkty z poniższej listy nie będą przyjmowane! Jeżeli chcesz przekazać coś z poniższej listy
Broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.)
Broń biała
Hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania
Inny sprzęt militarny i paramilitarny
Produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia
Inne produkty, które nie stanowią pomocy humanitarnej.
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