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Polskie Radio świadome ogromu strat jakie w wyniku powodzi poniosło wiele polskich rodzin,
wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem zainicjowało zbiórkę pieniędzy na wakacyjny wypoczynek i
wyprawki szkolne dla dzieci z zalanych terenów.
 
Polskie Radio i PCK dla powodzian
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Polskie Radio świadome ogromu strat jakie w wyniku powodzi poniosło wiele polskich rodzin, wspólnie z
Polskim Czerwonym Krzyżem zainicjowało zbiórkę pieniędzy na wakacyjny wypoczynek i wyprawki
szkolne dla dzieci z zalanych terenów.
- Jest wiele organizacji, które obecnie w sposób doraźny pomagają poszkodowanym. Mając w pamięci
powódź, która dotknęła nasz kraj w 1997 roku i jej skutki, chcemy, aby nasza pomoc była długofalowa i
skierowana gównie do najmłodszych ofiar tragedii - mówi Paweł Majcher, członek Zarządu Polskiego
Radia. - Akcję mające na celu niesienie pomocy powodzianom prowadzić będziemy przez całe lato.
Pierwsza kwesta na rzecz dzieci z zalanych terenów, zostanie przeprowadzona 12 czerwca, podczas
Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Kolejne zbiórki pieniędzy będą miały
miejsce podczas koncertów tegorocznego "Lata z radiem". Mamy także nadzieję, iż koncerty "Lata z
radiem" zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom, choć na chwilę pozwolą oderwać się od trosk związanych
z tragedią jaka ich dotknęła - dodaje.
 
Wkrótce, na wszystkich antenach Polskiego Radia pojawią się spoty promujące akcję. Znajdą się w nich
informacje, w jaki sposób można przekazywać wsparcie finansowe powodzianom.
 
Polski Czerwony Krzyż, poza bezpośrednią zbiórką pieniędzy podczas plenerowych imprez Polskiego
Radia, uruchomił dwa sposoby niesienia pomocy, poprzez: wysłanie wiadomość SMS o treści POMOC
pod numer 7364 (koszt 3 zł + VAT) oraz wpłatę dowolnej sumy pieniędzy na konto nr: 93 1160 2202
0000 0001 6233 5614 z dopiskiem "Powódź 2010".
 
- Bardzo się cieszymy ze wsparcia Polskiego Radia, bo to oznacza, że Polacy usłyszą jak ogromna pomoc
jest potrzebna dla ludzi dotkniętych powodzią. Polski Czerwony Krzyż od początku przystąpił do
działania. Pomagają nasi wolontariusze, pracownicy i wyspecjalizowane grupy ratownictwa. Prowadzimy
zbiórkę darów i prosimy o wsparcie finansowe na konto i za pomocą sms-a. W tej chwili przekazujemy
wodę, żywność, środki czystości, współpracujemy z centrami zarządzania kryzysowego, ale docelowo
będzie to pomoc długofalowa - pomoc w sprzątaniu po powodzi, w odbudowie domów i w opiece nad
dziećmi z terenów popowodziowych. Chcemy zorganizować dla tych dzieci kolonie i przygotować
wyprawki na nowy rok szkolny - mówi Elżbieta Śmietanka, p. o. Dyrektora Generalnego Zarządu
Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.
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