ДОПОМОГА УКРАЇНІ

ЗАРАДИ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРЕМОГИ

З

перших годин російсько-української війни «Просвіта» працює як мобілізаційний, координаційний
та волонтерський центр.
Команда волонтерів – люди, які ще вчора плянували
історичні лекції і літературні клуби, кінопокази, мовні
курси і філософські диспути, а зараз є активними волонтерами та помічниками як переселенцям, так і мілітарним підрозділам на лінії зіткнення. Розповідає Сергій Тютюнник:
«Ми є однією з найстарших громадських організацій
України (нам майже 170 років), яка створена на патріотичних засадах. У нас дуже гарні стосунки і співпраця
з дніпровськими націоналістичними організаціями «Правий сектор», «Свобода», Центр імені Дмитра Донцова.
Ще до 24 лютого була домовленість з націоналістами з
цих організацій, що «Просвіта», у разі потреби, перетворюється на мобілізаційний центр для 14-ої окремої
резервної сотні та волонтерський і координаційний
штаб, який має задовольняти нагальні потреби, як військових, так і цивільних, які потребують першої допомоги в продуктах харчування, медикаментах, одязі.
Саме так, з 8-ої ранку 24 лютого ми і розпочали волонтерську сторінку нашої організації. Наш день триває
24 години, бо інколи гуманітарні вантажі здалеку зус-
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трічаємо вночі. У нас наразі добра співпраця з волонтерською організацією «Разом» (Умань), волонтерським
рухом «Зимна вода» (Львів). Окремо хочеться підкреслити ролю Української греко-католицької церкви в особі о. Олега Ладнюка, який є справжнім двигуном нашої
волонтерської діяльности і рятівником українських людей, яких обстрілюють московські ворожі сили: він їх вивозить з-під бомб до Дніпра, а ми вже тут ними опікуємося: надаємо речі, продукти, засоби гігієни, медикаменти.
Ми намагаємося допомагати переселенцям і втікачам
з Харкова, Маріюполя, Енерґодара, Сіверодонецька. Є декілька військових підрозділів. Звичайно, не забуваємо і
про місцеву теріторіяльну оборону, регулярно їм відправляємо медицину, маскувальні сітки, продукти харчування й солодощі.
Географія нашої діяльности – від Дніпра до Києва, від
Харкова до Лисичанська і Сіверодонецька. Збираємо замовлення, а потім або закупляємо, якщо є можливість,
або контактуємо з тими, у кого є, і працюємо: розвантажуємо, завантажуємо, доставляємо!
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