
#StandWithUkraine

Kdo jsme? 

MitOst e.V. je neziskové sdružení se sídlem v Berlíně, které podporuje 
kulturní výměnu, aktivní občanství, sociální soudržnost a udržitelný rozvoj 
měst a venkova napříč kulturními, sektorovými či jazykovými hranicemi. 
Máme více než 1500 členů ve 40 zemích, z nichž mnozí sídlí v Německu, 
Rusku, na Ukrajině a v sousedních zemích. Našich 35 zaměstnanců 
spolupracuje z Berlína s místními a regionálními partnerskými 
organizacemi v celé Evropě, severní Africe a západní, střední a východní 
Asii na implementaci různých programů a projektů. Tyto aktivity jsou 
financovány soukromými nadacemi (např. Bosch Foundation, European 
Cultural Foundation, Stiftung Mercator) a vládními orgány (např. 
Evropská komise a Ministerstvo zahraničí Německé spolkové republiky). 
Náš roční rozpočet činí přibližně 5 milionů eur.

Přispějte nyní!

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

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


Co děláme na Ukrajině?

MitOst působí na Ukrajině již více jak dvacet let a je součástí silné, 
decentralizované sítě nezávislých iniciativ, specializovaných odborníků a 
meziodvětvových subjektů působících v oblasti demokracie a lidských práv, 
umění a kultury, (neformálního) vzdělávání, médií atd. V současné době je 
v této síti aktivních více než 80 organizací a 400 jednotlivců. Patří mezi ně 
politici, státní úředníci, aktivisté, umělci, vzdělavatelé, facilitátoři, novináři a 
podnikatelé.

 
Podpořte mezinárodní reakci MitOst!

MitOst v současné době poskytuje podporu ve dvou směrech - přímo a 
prostřednictvím našich partnerů na Ukrajině a v sousedních zemích. 

Pokračujeme v aktivaci mezinárodní sítě MitOst, abychom propojili nabídky 
a potřeby související s ubytováním vyhnaných Ukrajinců napříč Evropou a 
podporujeme členy naší komunity po celém světě při přípravě transportů 
humanitární pomoci. Nakupujeme to, co naši partneři na Ukrajině nejvíce 
požadují - zdravotnický materiál, včetně nouzových obvazů, léků proti 
bolesti a lékárniček, technické vybavení, jako jsou solární powerbanky a 
vysílačky, a také ochranné vybavení, jako jsou helmy a neprůstřelné vesty 
pro civilisty, kteří nadále poskytují záchranné služby ve válečné zóně. 
Poptávka je také po kempinkových pomůckách, včetně spacích pytlů, 
stanů, přikrývek a suchých potravinách.

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


Současně urychlujeme naše úsilí o poskytování finanční a materiální 
podpory našim partnerům na Ukrajině, společnostem Insha Osvita, 
protoprodukciia a Asortymentna kimnata, které pracují v terénu na 
zajištění lidí a poskytování evakuačních a dočasných ubytovacích služeb. 
Úzce spolupracujeme s partnery a členy v sousedních zemích - Polsku, 
Slovensku, Maďarsku, Moldavsku, Rumunsku a Litvě, abychom pochopili, 
jaké jsou naléhavé potřeby hostitelských společností a přispěli na jejich 
řešení. Již jsme přispěli na nouzové ubytovací služby poskytované 
organizací EcoVisio v Moldavsku a jak jsme řekli, v tuto chvíli  
připravujeme další transfery!

Přispějte nyní!

Přispějte nyní do našeho Fondu  
solidarity s Ukrajinou!

V rámci naší dárcovské kampaně se dosud podařilo shromáždit více než 
300 000 eur na financování výše uvedených aktivit. Potřebujeme však 
více. Potřeby rostou, protože z válečných zón utíká stále více lidí a každý 
den překračují ukrajinské hranice. Společně s našimi partnery se snažíme 
pokračovat v poskytování nouzového ubytování, dopravy a psychologické 
podpory uprchlíkům a pomoci na místě lidem, kteří v nebezpečných 
oblastech uvízli. Musíme se také dívat do budoucnosti - konflikt a jeho 
důsledky pro společnost nás budou ovlivňovat ještě dlouho. 

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/

