Pomoc Ukrajině
Vážení kamarádi, občané a obchodní partneři,
naše společnost se rozhodla pomoci lidem na Ukrajině formou sbírky věcných darů, včetně odvozu
našimi dodávkovými vozy a výběru finančních prostředků na transparentní účet pro nákup
potřebných věcí o kterých neslyšíme v médiích, že jsou nyní potřeba.
V naší společnosti pracují lidé z Ukrajiny, kteří na přímý dotaz, ke kamarádům a zároveň obráncům
Charkova, jaká by mohla být naše pomoc, dostali seznam potřebných věcí, které níže předkládáme.
Prosíme tedy všechny, kteří chtějí přispět, aby případné věcné dary dodali na příslušná sběrná místa
do 7.3. 2022 v Kovářské, Loučné, Kryštofových Hamrech a Měděnci, zajištěné příslušnými úřady,
odkud budou sváženy do naší firmy.
Za vybrané finanční prostředky nakoupíme potřebné věci uvedené v seznamu.
Pro zakoupené a darované věci bude zajištěn odvoz na místo určení.
Všem, kdo se zapojí do pomoci lidem na Ukrajině děkujeme.
Naše firma se zapojuje pomocí pro Ukrajinu i jako výrobce. Vyrábíme přepravní bedny pro
nashromážděné věcné dary. Ke každé přepravní bedně bude dodána i polní lopatka rovněž naší
výroby. Výrobu zajišťují naši ukrajinští pracovníci a je radost vidět, jak se snaží pomáhat své vlasti.
Za společnost PPI protipožární dveře s.r.o.
Petr Čekal – jednatel společnosti
FIO banka
Transparentní účet pro pomoc Ukrajině od 1.3. 2022
Číslo účtu: 2402132101/2010
Majitel účtu: PPI – protipožární dveře s.r.o.
Pro kontrolu a zobrazení transparentního účtů můžete využít vyhledávání podle názvu majitele nebo
čísla transparentního účtu viz foto.

Seznam potřebných věcí na pomoc Ukrajině
1) Baterky na svícení a náhradní baterie
2) Chrániče kolen a loktů
3) Dalekohled
4) Sirky, zapalovače a suchý podpalovač PEPO
5) Lékárničky
6) Malé vařiče
7) Nerezové nádobí, lžíce
8) Nerezové ešusy
9) Termosky
10) Široká stavební páska nejlépe textilní
11) Holící prostředky
12) Vysoké pánské boty
13) Malé nožíky, otvírače konzerv
14) Malé plynové vařiče
15) Termoprádlo
16) Ponožky
17) Nákrčníky
18) Tmavé zimní čepice
19) Zimní bundy tmavé pánské

