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S.O.S. – Apel la solidaritate cu refugiații ucraineni și răniții de război din Raionul Teceu 
(Tyachiv) 

În momentul de față în regiunile Transcarpatia, Cernivtsi, Ivano-Frankivsk și Lviv s-au retras în 
jur de patru milioane de refugiați, care încă nu s-au decis să părăsească teritoriul Ucrainei, sperând la 
pace și normalitate în cel mai scurt timp. În regiunea Transcarpatia în acest moment sunt refugiați în 
jur de 200.000 de cetățeni, iar în raionul Teceu (Tyachiv) s-au refugiat aproximativ 12.000 de cetățeni. 
Raionul Teceu este cel mai mare raion rural din Ucraina cu o populație de 171,9 mii de locuitori, unde 
trăiește și o parte importantă a minorității de origine română. Raionul este în imediata vecinătate cu 
județul Maramureș, fiind conectat cu acesta prin Punctul de Trecere a Frontierei Solotvino (Ucraina) 
– Sighetu Marmației (România). 

 Refugiații sunt cazați la centre speciale, la localnici sau în alte locații puse la dispoziție de 
mediul privat. Celor de la centre li se asigură trei mese pe zi, iar celor cazați la localnici li se oferă 
alimente cu care să-și gătească singuri. Aceștia din urmă necesită ajutor constant, sprijin constând în 
alimente, medicamente și produse de igienă.  

Resursele alimentare colectate inițial prin donații (pentru care vă mulțumim) încep să se 
epuizeze, de aceea există o necesitate de susținere continuă a comunelor și regiunilor care au primit 
refugiații interni, pentru ca să nu se ajungă la epuizarea posibilităților localnicilor și agravarea crizei 
refugiaților.  

De asemenea, o parte din spitalele din regiune au fost transformate în spitale pentru răniții 
de război, aceste spitale însă nu au fost specializate în așa ceva și ca urmare nu sunt dotate cu 
echipamentele, materialele și medicamentele necesare tratării acestora. Spre exemplu Spitalul din 
Slatina (Solotvino) era specializat în pneumologie iar în prezent asigură tratament pentru răniții de 
război.  

Facem un apel la solidaritate și vă rugăm să faceți un nou efort pentru a suplimenta donațiile 
pentru refugiați în cât mai scurt timp. Este nevoie de sprijin constant și orice sincopă poate agrava 
situația refugiaților care oricum sunt traumatizați din cauza războiului.   Românii ajută Ucraina! 
 

ALIMENTE CU TERMEN LUNG DE VALIBILITATE (NEPERISABILE)  
Ulei, făină, orez, paste(macaroane), fasole, linte 
Conserve de carne și pește 
Conserve de legume și fructe 
Supe conservate/ la plic 
Lapte UHT / lapte praf, batoane proteice 
PRODUSE DE IGIENĂ 
MEDICAMENTE ȘI MATERIALE DE PRIM AJUTOR PENTRU RĂNIȚI 
 


