
 

 

 

 

 

 Brusel/Gdansk dátum úradnej registrácie  

 PCAB/BT/BK/dg (2022) D463 

 

Členom a členkám VR 

 

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

 

všetkých nás šokuje vojna, ktorú vedie Rusko proti Ukrajine. Členovia a členky Európskeho výboru 

regiónov dôrazne odsúdili ruskú vojenskú agresiu proti Ukrajine a vo vyhlásení o solidarite 

s Ukrajinou, ktoré bolo prijaté na samite v Marseille 3. marca, vyjadrili svoju neochvejnú podporu 

ukrajinskému ľudu, jeho zvrchovanosti a slobode.  

 

Mnohí z Vás sa už obrátili na VR s otázkou, ako pomôcť našim ukrajinským partnerom. Schôdza 

pracovnej skupiny VR pre Ukrajinu, ktorá sa uskutoční 30. marca, sa zameria na humanitárnu pomoc 

a utečencov. Tieto otázky sú v súčasnosti najpríhodnejšími témami do diskusie. 

 

Zároveň sú potreby ukrajinských partnerov naliehavé a musia sa splniť čo najrýchlejšie. Relevantné 

informácie o rôznych iniciatívach a spôsoboch pomoci našim ukrajinským partnerom nájdete na 

webovej stránke VR o pomoci Ukrajine (https://cor.europa.eu/sk/engage/Pages/cor-stands-in-

solidarity-with-Ukraine.aspx), kde sa zhromažďujú a pravidelne aktualizujú žiadosti ukrajinských 

združení miestnych a regionálnych samospráv o konkrétnu pomoc vrátane najnovšieho a komplexného 

zoznamu potrieb ukrajinského združenia regionálnych a okresných zastupiteľstiev. 

 

Na tomto odkaze nájdete kontakty krízových centier orgánov civilnej ochrany členských štátov 

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/national-disaster-management-system_en. 

Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie (ERCC) koordinuje reakciu EÚ na žiadosti 

o materiálnu pomoc predložené ukrajinskými orgánmi v rámci mechanizmu EÚ v oblasti civilnej 

ochrany.  

 

Chceme sa s Vami podeliť o niektoré z iniciatív, ktoré plne podporujeme a ktoré sú uvedené aj na 

našej osobitnej webovej stránke nášho webového sídla.  

 

Spolu s predsedom regiónu Provence-Alpes-Côte d’Azur Renaudom Muselierom sme 3. marca 

v Marseille vyhlásili výzvu na podporu najväčšej organizácie humanitárnej pomoci, ktorá pôsobí na 

Ukrajine, ACTED (www.acted.org/en/humanitarian-convoys-for-ukraine): ich výzva je adresovaná 

všetkým miestnym a regionálnym samosprávam v Európe, ktoré sú ochotné prispieť. Vítame aj 

niekoľko iniciatív našich členov, ako napríklad iniciatívu mesta Gdansk, ktorá zhromažďuje žiadosti 
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o pomoc a spája ich s ponukami od jednotlivcov a organizácií prostredníctvom osobitnej webovej 

stránky https://ukraina.gdanskpomaga.pl. 

Okrem toho bolo v poľskom Rzeszowe zorganizované zberné miesto s podporou nášho člena 

Władysława Ortyla, maršálka Podkarpatského vojvodstva (pomoc.ukraina@podkarpackie.pl).  

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že existuje mnoho ďalších príležitostí ako pomôcť: vo viacerých 

regiónoch hraničiacich s Ukrajinou boli zriadené humanitárne centrá, a to buď ich miestnymi 

a regionálnymi samosprávami, alebo medzinárodnými organizáciami, ako je Červený kríž. V prílohe 

Vám zasielame zoznam takýchto centier a centralizovaných zahraničných skladov na prepravu 

humanitárnej pomoci na Ukrajinu.  

 

Na záver by sme Vám chceli pripomenúť, že VR podporuje aj iniciatívu, ktorú navrhol starosta 

Florencie Dario Nardella, s cieľom preukázať našu solidaritu s Ukrajinou v sobotu 12. marca tým, že 

usporiadame stretnutia pred našimi radnicami a vyzveme na mier v Európe.  

 

Veríme, že spolu dokážeme dosiahnuť zmenu.  

 

S pozdravom 

 

podpísaný 

Apostolos TZITZIKOSTAS 

predseda 

Európskeho výboru regiónov 

podpísaná 

Aleksandra DULKIEWICZ  

primátorka Gdanska 

predsedníčka pracovnej skupiny VR pre Ukrajinu 
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