ПОМОЋ ОПШТИНЕ ВРАЧАР СТАНОВНИШТВУ ИЗ ПОПЛАВЉЕНИХ ПОДРУЧЈА
У Центар за прикупљање помоћи општине Врачар, који се налази у згради општине у
Његошевој 77, током претходнa четири дана, више од хиљаду грађана Врачара донело
је помоћ за угрожене у катастрофалним поплавама: храну, воду, одећу, обућу, средства
за хигијену, храну и опрему за бебе, у вредности од око 15 хиљада евра. Грађани помоћ
могу да доносе 24 сата дневно. У исто време више од 800 волонтера током читавог
дана ради на сортирању и припреми за даљу дистрибуцију помоћи свуда где је
потребно.
Градска општина Врачар организовала је и прихват и смештај у два центра
(одмаралиште Шупља стена и СЦ Врачар) за више од 200 евакуисаних људи из
Обреновца. Ова два центра су потпуно снабдевена свим што је потребно за наредна 3
дана за пристојан и безбедан боравак људи из Обреновца.
Позивамо грађане Врачара да наставе са прикупљањем хуманитарне помоћи, како
бисмо били у могућности да обезбедимо даљи боравак људи у одмаралишту Шупља
стена и СЦ Врачар, али и били у могућности да шаљемо помоћ у друге угрожене
градове и за друге прихватне центре у Београду.
Штаб за ванредне ситуације општине Врачар је захваљујући Врачарцима послао
хуманитарну помоћ у Параћин, Крупањ, Смедеревску Паланку, Свилајнац, у београдске
општине Палилула, Гроцка, Сурчин, у прихватне центре у Београдској арени, хотелу
Славија, у хале ФМП и Пионир. Врачарска добровољачка бригада је у ноћи између
петка и суботе ишла у Шабац и Сремску Митровицу у којој су Врачарци поставили више
од 1500 метара насипа у Мачванској Митровици и на тај начин обезбедили да
Мачванска Митровица не буде поплављена.
Прихватним центрима је и даље хитно потребна ВОДА у паковањима од 5 литара,
средства за личну хигијену (улошци, хируршке рукавице, медицинске маске, асепсол),
средства за чишћење просторија у којима су смештена евакуисана лица: велике кесе
за ђубре, доместос и слични препарати за чишћење подова, санитарних просторија,
детерџенти за прање веша, конзервисана храна, пластичне чаше, тањири, прибор за
јело.
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