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Veliki dijelovi naše zemlje, osobito Sisačko-moslavačke županije poplavljeni su zbog obilnih
kiša tijekom posljednih dana. Na snazi su izvanredne mjere, postavljeni "zečji nasipi", te
evakuirana najugrožena područja. Poplavljene su brojne obiteljske kuće, a oštećenim
građanima otežana je opskba hranom i vodom. Stanovnici općine Lekenik posebno su
pogođeni i nadaju se da ćete naći razumijevanja i suosjećanja za one kojima je pomoć
najpotrebnija.

      

Općina Lekenik je posljednjih dana vlastitim sredstvima financirala nabavu vode, hrane i ostalih
osnovnih životnih namirnica, no, na žalost, potrebe ugroženih i oštećenih građana znatno su
veće od raspoloživih sredstava.

  

Molimo Vas stoga da Vaše priloge uplatite na posebni žiro-račun, otvoren samo za ovu
namjenu,

  

IBAN: HR4124070001500316357, poziv na broj: HR00, 02-2014

  

U ime svih građana Općine Lekenik zahvaljujem Vam na pomoći.

  

Lekenik.hr

        

Apel za prikupljanje pomoći za poplavljena područja RH

Donacije se mogu uputiti:
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http://www.lekenik.hr/
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•uplatom na broj računa IBAN: HR 6923400091511555516 poziv na broj 02
•pozivom na donatorski telefon broj 060 90 11 (6,25 kn, PDV uključen) *
•on-line donacijama na internetskim stranicama Hrvatskog Crvenog križa

Zbog obilnih kiša koje su uzrokovale poplave na području Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije, Hrvatski Crveni križ je pokrenuo apel za prikupljanje pomoći stanovnicima najugroženijima poplavama.

Služba za pripremu i djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama Hrvatskog Crvenog križa kontinuirano prikuplja informacije iz društava Crvenog križa koja su na najugroženijem području kako bi na vrijeme mogli uputiti potrebnu pomoć.

Volonteri i zaposlenici društava Hrvatskog Crvenog križa aktivno sudjeluju u pružanju pomoći ugroženom stanovništvu. Dosad upućena materijalna pomoć Hrvatskog Crvenog križa na pogođena područja nije dostatna te stoga pokrećemo apel za prikupljanje pomoći.

Hrvatski Crveni križ zahvaljuje na svim donacijama, a sredstvima javnog priopćavanja zahvaljujemo na medijskoj potpori.

HCK.hr

  
      

Vezani sadržaji
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