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Дорогі подруги і друзі,

Звертаємося до вас у цей важкий час, де кожну хвилину наші співвітчизники у загрозі, де ракети
розбивають житлові будинки, лікарні, де гинуть наші вояки та мами з дітьми у розпачі лишають
своїх чоловіків та втікають від війни.

Пластова спільнота  в Німеччині  та  у всіх  інших краях  та осередках  активно  долучається  до
організації  підтримки  пластунам  в  Україні  як  і  всім  громадянам  України.  Ми  працюємо  в
координаційних  центрах  у  Берліні,  Франкфурті  та  Мюнхені  як  і  на  місцях  разом  з  іншими
українськими  громадськими  організаціями.  Ми  активно  працюємо  з  нашими  партнерами  у
організації гуманітарної та медичної допомоги в Україні як і допомозі біженцям, які приїдуть до
Німеччини.

Для координації всіх запитів від пластунів, інших громадян України та наших німецьких друзів,
КПС Німеччини створила поштову скриньку: 

sos@plastde.org
Будь  ласка  направляйте  сюди  конкретні  запити  про  допомогу  й  також  контакти  осіб  та
організацій, які можуть надати ресурси напрямкам гуманітарка, медицина та біженці.

Дуже  потрібними  зараз  є  транспортні  засоби  з  водіями,  щоб  забирати  людей  з  українсько-
польського та україно-словацького кордону  до Німеччини.

Ті, хто можуть приймати біженців, будь ласка заповнюйте анкету за цим посиланням:

 https://forms.gle/rNS4JVpbfsFXg5Py9
Це дасть нам можливість скерувати біженців туди, де ми їх можемо поселити. Передавайте це
посилання  теж  в  німецькі  громадські  організації,  які  могли  би  в  більшій  кількості  приймати
біженців.

Як Пласт Німеччина, ми багато років збираємо та використовуємо фонди на різні гуманітарні
потреби.  Тому  закликаємо  вас  поширити  флаєр  німецькою  мовою  у  додатку   серед  ваших
рідних, друзів та знайомих. Грошовими датками ми зможемо цілеспрямовано закуповувати все
необхідне згідно конкретних запитів, які нам уже надійшли та будуть надходити.

Речові  пожертви ми просимо вас  на даний момент на Пласт не передавати,  оскільки  ми не
маємо  складів  та  ресурсів  ці  речі  приймати  та  розповсюдити.  Ці  пожертви  будь  ласка
передавайте локально українським та німецьким громадським організаціям згідно їх закликів.

Закликаємо всіх далі активно брати участь у мітингах, показувати вашу громадську позицію.

Разом переможемо!

Слава Україні!

СКОБ!
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