Чому трускавецькі волонтери заваджають в першій санітарній зоні, а заїзджі (гастролери/волонтер
Понеділок, 13 липня 2015, 21:42

У понеділок 13-07-2015р. в Трускавецькій міській раді відбулось неформальне
спілкування трускавецького міського голови та волонтерів, що займаються збором коштів
для допомоги воїнам АТО.
Причиною зустрічі став недільний конфлікт з залученням міліції, СБУ, охорони, для
недопуску волонтерів під кафе "На здоров'я" для проведення традиційної благодійної
акції "Дрогобиччина SOS" по збору коштів на потреби АТО. Представники охорони
відмовились піднімати шлагбаум для проїзду волонтерської техніки для проведення акції,
нібито через відсутність дозволу з міської ради.Як вияснилось, справді, представники
трускавецької міської ради відмовились надавати дозвіл на проведення волонтерської
акції, попри те, що ця акція вже кілька неділь поспіль успішно проходила і збирала понад
20тис. гривень допомоги для потреб АТО.
Коли міський голова організовува це
спілкування через "свою" активістку Лесю Дідик, то було прохання не запрошувати на
обговорення волонтера Сергія Розору, але інші волонтери не погодились і Сергій Розора
прийшов на цей захід у стінах "мерії".

Міський голова наполягав на тому, що ніяких господарсько-діяльних заходів у першій
санітарній зоні проводити не можна, бо цього не дозволяє Закон. На заперечення
волонтерів, що допомога армії це не господарська діяльність і парк-це прохідне місце де
справді багато людей можуть допомогти армії, присутні там працівники міської ради
сказали, що збирайте допомогу в іншому місці, але не в першій санітарній зоні.
{youtube}zQLxKGgiTx0{/youtube}
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На запитання Сергія Розори, чому ж тоді у Трускавецькій міській раді видають протягом
ОДНІЄЇ години якісь документи для немісцевих (волонтерівгастролерів) і вони збирають
кошти не маючи ніяких підтверджень, що вони для армії це роблять і не є шахраями, то
міський голова відповів, що і самі волонтери "Дрогобиччина SOS" йому не представили
ніяких підтверджуючих документів також. Правда, Лесі Дідик і її "волонтерам", які також
не мають документів дали дозвіл розмістити їх скриньку в фойє міської ради, тобто
сприяють в діяльності "чемних" до міського голови активістів. Чи можна буде розмістити
скриньки для збору коштів для "Дрогобиччина SOS" - подивимось.
{youtube}SkSaiKJPHYA{/youtube}

Після гарячих дискусій, які тривали близько години, міським головою була висловлена
пропозиція проводити волонтерські акції на центральній сцені міста, або біля неї.

Як усе відбувалось можна буде побачити на відео..

{youtube}wuJfUA4cr3A{/youtube}
{youtube}WEb5TWbZLn0{/youtube}
{youtube}za-hBAtk57A{/youtube}
{youtube}ESv-RurUGgA{/youtube}
{youtube}nWE_qTZS0-k{/youtube}
{youtube}KZSNP0mBS4w{/youtube}
{youtube}1eDBzinfLUc{/youtube}
{youtube}IvzbYEYO_SM{/youtube}
{youtube}GJDFwy2Mkz8{/youtube}
{youtube}pWC4KGmAEfU{/youtube}
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