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Вельмишановна пані Анно!

            Ми,  ГО «Українці Донбасу і Криму», від свого імені та від імені всіх вимушених
переселенців Івано-Франківської області, висловлюєм Вам щиру людську подяку, а також усім
тим, хто долучився до благородної справи, не стояв осторонь біди інших людей, за надану нам
гуманітарну допомогу, яка так була необхідна для забезпечення наших елементарних потреб, як
дорослих, так і дітей, а також пенсіонерів та інвалідів. 
          На землях Донеччини та Луганщини тривають бої, і під обстріли потрапляють не лише
військовослужбовці,  а  й  мирні  жителі  цих  областей.  Тисячі  людей  потерпають  від  голоду,
безгрошів'я  та  неможливості  придбати  необхідні  речі  в  магазинах.  Саме  через  ці  важкі
обставини сотні тисяч мирних жителів Донбасу змушені покинути свої домівки, своє майно і
шукати прихистку в чужих оселях інших областей України.
          Так в Департаменті соціальної політики Івано-Франківської ОДА перебуває на обліку
більше  трьох  тисяч  переселенців,  в  тому  числі  дітей  -  близько  одної  тисячі,  інвалідів  і
пенсіонерів - близько півтисячі. 
          Ці люди постраждали внаслідок російської агресії на Донбасі, втративши житло, роботу і
засоби до існування.
          Дані особи потребують допомоги у вигляді продуктів харчування, посуду,  побутової
техніки,  електроприладів, дитячого харчування, постільної білизни, засобів особистої гігієни,
фінансової допомоги на оплату найманих квартир.
          Дуже важливо, що в такий нелегкий для нас час в дружній нам країні Польщі живуть
небайдужі люди, які готові прийти на допомогу іншим і роблять це безкорисливо, доброзичливо
та від щирого серця, власними силами допомагають вимушеним переселенцям в Україні. А саме
- зібрали і передали нам такий необхідний для нас, біженців з Донбасу і Криму, одяг, продукти
харчування  та  засоби  гігієни.  Кажуть,  що  добро обов'язково  повертається  до того,  хто  його
робить. 
          Надаючи нам допомогу, Ви даруєте не просто матеріальні цінності, а даруєте радість та
надію  знедоленим  людям,  що  шукають  прихистку,  поневіряючись  в  пошуках  втраченого
родинного  затишку,  спокою  та  миру.  Ви,  як  ніхто  інший,  розумієте  становище,  в  якому
опинились  ми,  вимушені  переселенці,  і  ми  високо  цінуєм  Вашу  доброту,  милосердя,
благодійність.
          Дякуємо Богові, що є такі люди!
          Хай Господь Бог благословляє Вас за Вашу доброту  та любов до ближнього, хай воздасть
в сто крат за те, що Ви для нас зробили і надалі благословляє на добрі справи!
          Земний уклін Вам  за підтримку, співчуття і конкретну допомогу.

За дорученням Організації

З повагою до Вас

        Керівник Організації   Л.Я.Пантелюк. 

  


