ÖSSZEFOGÁS
A HÁBORÚ ELŐL MENEKÜLŐ
EMBERTÁRSAINK MEGSEGÍTÉSÉRE
Kedves Hívek!
A kialakult háborús helyzet sok embert sodort nehéz körülmények közé és nem lehet
kiszámítani, meddig tartanak a harcok. A hívek adományaiból a Keresztelő Szent János
Alapítvány a ferences rend segítségével tartós élelmiszert, tisztálkodási szereket és
gyógyszert küldött Kárpátaljára. Ezúton is köszönjük a nagylelkű adományokat! A gyűjtés
folytatódik, a Facebook-on a Visegrádi plébániaközösség programjai oldalon és a Keresztelő
Szent János Visegrád Alapítvány oldalán folyamatosan tájékoztatjuk a híveket arról, mikor,
mire van szükség. Kérjük kövessék figyelemmel ezeket a felhívásokat!
Nem tudjuk, meddig tart a háború, és hány embernek kell mindenét hátrahagyva
elmenekülnie a háborús övezetből. Plébániánk szeretne felkészülni a háború következtében
előttünk álló humanitárius feladatokra, minél hatékonyabban, szervezetten segíteni
azoknak a családoknak, akik Visegrádon vagy a környékén találnak menedéket, valamint
azoknak is, akik nem tudnak elmenekülni a háború sújtotta területekről. Szeretnénk
létrehozni egy adatbázist, amelyben rögzítjük, szükség esetén ki, mivel tudja támogatni a
rászorulókat. A felajánlásokat emailben, emailt nem használók számára pedig telefonon
lehet megtenni. A felajánlásokat rögzítjük. Amikor valamilyen konkrét kérés, megkeresés
érkezik, az adatbázis alapján megkeressük azt a felajánlót, aki az adott helyzetben segíteni
tud.
Bármilyen felajánlást rögzítünk az adatbázisban. Várunk konkrét tárgyi felajánlásokat pl.:
babakocsi, gyermek- vagy felnőttruha, maradék tápszer, pelenka, takaró stb. Emellett
lehet segítséget felajánlani szállításban, gyerekvigyázásban, iskolai korrepetálásban. Azt is
lehet jelezni, ha valaki alkalmi munkát tud adni az érkezőknek – favágás, fűnyírás – vagy
valakit tartósan tud foglalkoztatni valamilyen területen. Fel lehet ajánlani ingyenes
hajvágást, kozmetikai kezelést, jogi tanácsadást. Várjuk azok jelentkezését is, akik
szálláshelyet, albérletet tudnak biztosítani. A tárgyi felajánlásokat nem gyűjtjük össze,
csak akkor hozzuk el, amikor szükség lesz rájuk.
A felajánlásokat a felajánlott dolog vagy szolgáltatás pontos leírásával, névvel
telefonszámmal az alábbi emailcímre várjuk:
Kérjük, telefonon csak azok jelentkezzenek, akik nem használnak emailt. Telefonos
jelentkezési lehetőség:

A beérkezett adatokat bizalmasan és az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeljük.
Előre is köszönjük a hívek segítségét!
Keresztelő Szent János Plébánia és Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány

