Pomoc dla dzieci w Syrii
Kochani, większość naszych dzieciaków ma, w zależności od wieku problemy z ulewaniem
bądź matmą, te w Syrii z przetrwaniem. Chcemy zachęcić Was do przekazania darów dla dzieci
w Syrii.
Nie robiąc konkurencji Owsiakowi (np. synowie naszej koleżanki doświadczyli dobrodziejstw
posiadania sprzętu WOŚP w szpitalach) możesz wesprzeć najbardziej potrzebujących daleko
od naszego kraju.
Potrzebne jest wszystko co pozwala przetrwać zimę, przede wszystkim BUTY - mogą być
używane, ale muszą czyste (to pomoc dostarczana przez osoby prywatne więc nie obowiązują
przepisy celne jak przy pomocy rządowej). Potrzebne też zabawki no i pieniądze na leki,
żywność. Sami zobaczcie... (dalsze informacje niżej)
Wszyscy obrastamy w niepotrzebne zabawki, odzież, koce, pościele, tam może komuś
uratować zdrowie, pomóc przetrwać wojnę i zimę.
Podajemy informację gdzie można przywieźć, dosłać, przesłać pomoc:
Akcję zbierania darów ich transport, logistykę, nabywanie produktów w Turcji zapewnia:
Fundacja Wolna Syria – działająca na terenie Polski.
Potrzeby są ogromne i bardzo naglące. Najważniejsze artykuły to: ubrania dziecięce, ciepłe - w
tym przede wszystkim BUTY, inne ubrania dziecięce i dla dorosłych, koce, śpiwory. Rzeczy
mogą być używane ale muszą być CZYSTE. Dzieciom bardzo potrzebne są również zabawki,
niewielkie i łatwe do utrzymania w czystości. Miś, samochodzik czy zwykłe pudełeczko
kolorowej kredy na chwilę oderwą ich myśli od wojny i zniszczenia. Leki i żywność kupujemy
tylko w Turcji (niższe ceny i oszczędność na kosztach transportu).
Zebrane rzeczy prosimy przesyłać na adres:
ul. Chełmska 9/23, 00-724 Warszawa.
Jeśli ktoś ma możliwość przywiezienia rzeczy osobiście, to po godz. 18.00.
Jeśli liczba zebranych rzeczy (w szkole, pracy, wśród znajomych) jest duża, piszcie na:
wolnasyria@gmail.com
lub dzwońcie:
+48 608 29 70 69
przyjedziemy i odbierzemy.
Wstępna data wyjazdu kolejnego transportu to 31.01.2014.
Prosimy też o wpłaty na rachunek Fundacji Wolna Syria na pokrycie kosztów transportu oraz na
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zakup leków Numer konta bankowego podany jest na stronie internetowej Fundacji Wolna Syria
(kliknij).
Dary prosimy pakować w grube kartony i zakleć kilkukrotnie taśmą do pakowania lub zawiązać.
Paczki można wysyłać również na adresy osób i organizacji, które współpracują z Fundacją:
Imad Aldahabi, ul. Bratnia 16A, 05-091 Ząbki (Akcja Pomocy Syrii - inicjatywa
prywatna),
Marcin Walkowiak, ul. Stawowa 40B, 46-280 Lasowice Małe (Komitet Pomoc
Humanitarna dla Syrii zorganizował akcję Zbiórka dla uchodźców syryjskich),
Joanna Przybyło, ul. Lechitów 11, 76-032 Mielno (inicjatywa prywatna w okolicach
Koszalina).
Ponadto, zbiórkę dla uchodźców z Syrii, którzy znajdują się w Bułgarii organizuje Komitet
Warszawa dla uchodźców z Syri oraz Maciej Pastwa w Poznaniu.
Środki pieniężne na projekty pomocowe zbierane są również przez:
Polską Akcję Humanitarną,
Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
Caritas Polska.

Fundacja Wolna Syria
Zrealizowała już kilka projektów pomocy humanitarnej dla Syryjczyków. Wysłali cztery
transporty z pomocą humanitarną (w sumie 33 tony), dostarczyli też dwa ambulanse ze
środkami medycznymi i ponad 1000 opakowań leków do punktów medycznych w Atme, Abu
Duhur i Qalamoun.
Uczestniczyli również w zbiórce środków pieniężnych na różne cele pomocowe - m.in. budowę
szpitala przy granicy turecko-syryjskiej i przeprowadzenie operacji medycznych dla rannych
uchodźców w Libanie.
Pomagają również innym organizacjom w dotarciu z pomocą do Syryjczyków. Prezes Fundacji
Wolna Syria w 2013 r. był członkiem Komisji Konkursowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych
RP oceniającej projekty w ramach konkursu "Polska Pomoc Humanitarna na Rzecz Uchodźców
Syryjskich w Libanie i Jordanii 2013".

Twoja pomoc jest bardzo ważna!

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej:
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Przeglądnij informacje z Syrii
Uwaga! Drastyczne zdjęcia i informacje, pozwolą Ci zapoznać się z sytuacją mieszkańców Syrii.
-> Wiadomości z Syrii
Przygotowano we współpracy z Fundacją Wolna Syria.
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