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MiHicTepcTBo соцiальноi полiтики повiдомляе.
.I[o Мiнсоцполiтики надiйшов лист MiHicTepcTBa культ}ри та iнформацiйноi

полiтики про проведення комунiкацiЙноi компанii соцiального проекту
,,Прихисток", якиiI здiйснюсться пiд патронатом Президента Украiни
Володимира Зеленського.

Iнформацiйна компанiя спрямована на пiдвищення свiдомостi громадян
центральноi та захiдноi частин Украiни щодо необхiдностi допомоги вимушениN{
переселенцям. а саме в iх розмiщеннi у власних житлових помешканнях.

Мiнсоцполiтики просить взяти iнформацiю до вiдома та врахування у
подальшiЙ роботi.

.Щодаток: на 7 арк.
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Здiйснення прямоi вiйськовою агресi€ю pocii проти Украiни призвело
до руЙнацii цивiльноi iнфраструктури, помешкань та загибелi украiнських
громадян, що спричинило ситуацiю ryMaнiTapнoi катастрофи в краiнi.

Бiльшiсть громадян Украiни, якi опинилися на лiнii зiткнення та
окулацii загарбникiв, опинилися в скрутному становищi та вимушенi покидати
мiсця свого постiЙного проживання.

Станом на сьогоднi в нашiй Kpaiнi нараховусться понад l0 мiльйонiв
громадян, якi стали вимушеними переселенrцми.

У зв'язку iз зазначеним, а також з метою об'сднання сtliльних зусиль у
забезпеченнi громадян Украiни безпечним прихистком, MiHicTepcTBo
культури та iнформацiЙноi полiтики Украiни розлочато проведення
комунiкацiЙноi компанii соцiального проекту <Прихисток>, якиЙ
здiЙснюеться пiд патронатом Президента Украiни Володимира Зеленського.

Iнформачiйна компанiя спрямована на пiдвишення свiдомостi
громадянами центраJIьноi та захiдноi частин Украiни у необхiдностi допомоги
вимушеним переселенцям, а саме у розмiщеннi власних житлових помешкань.

Просимо сприяти поширенню iнформачii про заходи комунiкацiйноi
компанii та сприяти ii реалiзаuii.

Контактна особа вiд МКIП: Володимир Бартко, тел. 0996755516,
wk,baгtko@gmail.com.

lнформацiйнi матерiали додаються.


