Позив уметницима да се укључе
у хуманитарну акцију галерије
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аукцију слика и графика, које би
донирали уметници из целе земље.
Пикупљена средства наменњена су помоћи
породицама угроженим поплавама.
У недељу 8. јуна у 19 сати у Галерији “Србија” ГСЛУ Ниш –
Установа културе од националног значаја организује хуманитарну
аукцију уметничких дела. Прикупљена средства од продаје биће
уплаћена за помоћ породицама која су услед катастрофалне
поплаве остале без својих домова.
Позивамо уметнике из Ниша и целе земље да од 23. маја до 1.
јуна донирају своја дела, како би помогли онима којима је
помоћ неопходна. Слике и графике се могу оставити у Галерији
“Србија” сваког дана од 10 до 20 сати.
Надамо се да ћемо уз помоћ уметника и свих људи добре воље
успети да дамо скроман допринос и макар мало помогнемо огомном
броју грађана који су погођени поплавама.

Помоћ из Ниша за поплављена
подручја
Kонвој хуманитарне помоћи из Ниша са преко 60 тона
неопходних средстава и воде кренуо је пут поплављених

подручја где ће ова помоћ бити испоручена. Градоначелник Ниша
проф. др Зоран Перишић захвалио се пре поласка камиона свим
грађанима Ниша који су показали солидарност, али и свим
волонтерима који су до раних јутарњих сати радили на нишком
сајмишту.
“Помоћ ће убудуће бити сакупљана према потребама угрожених
грађана, за сада су највеће потребе за хемијским и средствима
за дезинфекцију и пијаћом водом” рекао је градоначелник. Помоћ
из Ниша са 11 камиона кренула је пут Ражња, Рековца, Ћићевца,
Варварина, Трстеника, Деспотовца, Параћина, Јагодине,
Свилајнца, Шапца, Вреоца и Колубаре. 9 камиона је обезбедило
јавно предузеће Пошта Србије, а по један Институт Нишка бања и
МД градња. Нешто после поднева конвој који је кренуо из Ниша
стигао је на своја одредишта. Градоначелник Ниша предводио је
колону камиона и помоћ допремио угроженим мештанима Параћина,
Ћићевца и Варварина, где је у разговору са представницима
локалних самоуправа и грађанима добио информације о размерама
ове природне непогоде која је задесила Србију.
Према најавама градоначелника очекује се да и следећег петка
буде организован сличан конвој помоћи, а очекују се и упутства
Владе Србије о томе како ће бити извршен трансфер новчане
помоћи који су сакупили радници градске управе и бројних
јавних предузећа у Нишу.

