
#StandWithUkraine

Кои сме ние?
MitOst е асоциация с нестопанска цел, базирана в Берлин, която се 
занимава с културен обмен, активно гражданство, сближаване на 
граждани от различни социални групи и устойчиво градско и селско 
развитие – отвъд културните, отраслови или езикови граници. Имаме 
над 1500 членa в 40 държави, много от които се намират в Германия, 
Русия, Украйна и държавите им в съседство. Екипът ни от 35 души 
в Берлин работи по различни програми и проекти с партньорски 
организации в Европа, Северна Африка, Западна, Централна и 
Източна. Тези дейности са финансирани от частни фондации (Bosch 
Foundation, European Cultural Foundation, Stiftung Mercator), както и 
от институции и правителства (European Commission, German Federal 
Foreign Office). Годишният ни бюджет е около 5 милиона евро.

Дари веднага!

https://www.mitost.org/ukraine/donate/

https://www.mitost.org/
https://www.mitost.org/ukraine/donate/


Какво правим в Украйна? 

MitOst работи активно в Украйна и региона вече повече от две 
десетилетия и е част от солидна, децентрализирана мрежа от 
независими инициативи, отдадени професионалисти и заинтересовани 
страни, работещи в областта на демокрацията и човешките 
права, изкуствата и културата, образованието (неформално), 
медиите и др. Понастоящем в тази мрежа участват активно над 80 
организации и 400 души. Сред тях са политици, държавни служители, 
активисти, художници, преподаватели, фасилитатори, журналисти и 
предприемачи.

 
Покдрепете международния отговор на 
MitOst!

В момента MitOst предоставя подкрепа по два начина - директно или 
чрез нашите партньори в Украйна и държавите в съседство.

Инициираме акции в международната мрежа на MitOst, за да свържем 
конкретните нужди с помощта, свързана с приемането на бежанци от 
Украйна в цяла Европа и подкрепяме членовете на нашата общност 
по целия свят в подготовката на транспорт и хуманитарна помощ. 
Помагаме да бъдат закупени продуктите, от които се нуждаят най-
много от нашите партньори в Украйна – медицински консумативи 
(включително спешни превръзки, болкоуспокояващи и комплекти 
за първа помощ), техническо оборудване като слънчеви батерии и 
уоки-токита, както и защитно оборудване (каски и бронежилетки за 
цивилните граждани), които продължават да предоставят услуги от 
спешна помощ във военните зони. Пособия за къмпинг, включително 
спални чували, палатки, одеяла и сухи храни, също са много търсени.

https://www.mitost.org/ukraine/


В същото време, засилваме усислията си да предоставим финансова 
и материална помощ на партньорите си в Украйна - Insha Osvita, 
protoprodukciia и Asortymentna kimnata, които работят на терен, за да 
осигурят безопасност за хората и помощ при евакуация и временно 
настаняване. Сътрудничим си с партньори от държавите в близост – 
Полша, Словакия, Унгария, Молдова, Румъния и Литва, за да разберем 
какви са спешните нужди на приемащите страни и да организираме 
дарения. Вече направихме дарение за спешните услуги за настаняване, 
предоставени от EcoVisio и продължаваме да подготвяме още

Дари веднага!

Допринесете към нашия Фонд за 
солидарност в Украйна!

Нашата дарителска кампания вече е събрала над 300 000 евро за 
финансиране на дейностите, упоменати по-горе. Въпреки това се 
нуждаем от повече средства. Все повече хора се опитват да напуснат 
военните зони и пресичат границите на Украйна всеки ден, с което 
нуждите нарастват. Заедно с нашите партньори, ние се стремим да 
продължим да предоставяме настаняване, транспорт и психологическа 
подкрепа за бежанци, както и спешна помощ на място за хората, които 
остават в регионите с повишена опасност. Трябва да погледнем и напред 
– конфликтът и неговите последици върху обществата ще продължат да 
ни засягат и в бъдеще.

https://www.facebook.com/inshaosvita
https://www.facebook.com/protoprodukciia
https://www.facebook.com/asortymentna.kimnata
https://www.ecovisio.org
https://www.mitost.org/ukraine/donate/

