
#StandWithUkraine

Kik vagyunk mi?

A MitOst e.V. egy berlini székhelyű non-profit szervezet, amely a 
kulturális kapcsolatokat, az aktív állampolgárságot, a társadalmi 
kohéziót, valamint a fenntartható város- és vidékfejlesztést 
támogatja – a kulturális, ágazati és nyelvi határokon is túl. 
Több mint 1500 tagunk van 40 országban, akik közül sokan 
Németországban, Oroszországban, Ukrajnában és ezek 
szomszédos országaiban találhatók. 35 berlini munkatársunk 
helyi és regionális partnerszervezetekkel dolgozik Európa-szerte, 
Észak-Afrikában és Nyugat-, Közép- és Kelet-Ázsiában különböző 
programok és projektek megvalósításán. Ezeket a tevékenységeket 
magánalapítványok (pl. Bosch Alapítvány, Európai Kulturális 
Alapítvány, Mercator Alapítvány) és kormányzati szervek (pl. Európai 
Bizottság, Német Szövetségi Külügyminisztérium) finanszírozzák. 
Éves költségvetésünk körülbelül 5 millió euró.

Adományozz 
most!

https://www.mitost.org/ukraine/donate/
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Mit csinálunk Ukrajnában? 

A MitOst több mint két évtizede működik Ukrajnában, és része egy 
erős, decentralizált, független kezdeményezésekből, elkötelezett 
szakemberekből és ágazatokon átívelő érdekelt felekből álló 
hálózatnak, amely a demokratikus és emberi jogok, a művészetek 
és a kultúra, valamint a (nem formális) oktatás, média stb. 
területén tevékenykedik. Jelenleg több mint 80 szervezet és 400 
magánszemély része ennek a hálózatnak. Vannak köztük politikusok, 
köztisztviselők, aktivisták, művészek, oktatók, facilitátorok, újságírók 
és üzletemberek. 

 

Támogasd a MitOst nemzetközi akcióját! 

A MitOst jelenleg két módon nyújt támogatást: közvetlenül és 
ukrajnai illetve szomszédos országokbeli partnerein keresztül.

Továbbra is szervezzük a nemzetközi MitOst hálózatot, annak 
érdekében, hogy Európa-szerte összekapcsoljuk a felajánlásokat 
és igényeket a lakóhelyüket elhagyni kényszerült ukránok 
fogadásával kapcsolatban, és világszerte támogatjuk közösségeink 
tagjait a humanitárius segélyszállítmányok előkészítésében. Azt 
vásároljuk meg, amit partnereink leginkább keresnek Ukrajnában 
– orvosi felszereléseket, beleértve a sürgősségi kötszereket, 
fájdalomcsillapítókat és elsősegélynyújtó készleteket, technikai 
felszereléseket, például napelemes akkutöltőket és walkie-talkie 
rádiós adóvevőket, valamint védőfelszereléseket, például sisakokat és 
golyóálló mellényeket civileknek, akik segélyszolgálatot nyújtanak a 
háborús övezetekben. A kempingeszközök, köztük hálózsákok, sátrak, 
takarók, valamint szárazeledel is keresettek.
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Ugyanakkor felgyorsítjuk erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy 
pénzügyi és anyagi támogatást nyújtsunk ukrajnai partnereinknek, 
az Insha Osvita, proto produkciia-nak és az Asortymentna kimnata, 
akik a helyszínen dolgoznak az emberek biztonságáért, valamint 
evakuálási és ideiglenes szállásszolgáltatásokat nyújtanak. Szorosan 
együttműködünk partnereinkkel és tagjainkkal a szomszédos 
országokban – Lengyelországban, Szlovákiában, Magyarországon, 
Moldovában, Romániában és Litvániában, hogy lássuk, hogy mik a 
fogadó szervezetek legfontosabb szükségletei, és hogy reagáljunk 
igényeikre, támogassuk tevékenységüket. Már adakoztunk a moldovai 
Ecovisio által nyújtott sürgősségi szálláshely-szolgáltatások számára, 
és további utalásokat készítünk elő a megbeszéléseinkre reagálva!
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Támogasd te is az Ukrajna  
Szolidaritási Alapot!

Adományozási kampányunk eddig több mint 300 000 eurót gyűjtött 
a fent említett tevékenységek finanszírozására. Azonban többre 
van szükség! Az igények folyamatosan nőnek, mivel napról napra 
egyre többen menekülnek el a háborús övezetekből és lépik át az 
ukrán határt. Partnereinkkel együtt arra törekszünk, hogy továbbra is 
sürgősségi elhelyezést, utazási, szállítási és pszichológiai támogatást 
biztosítsunk a menekülteknek, valamint helyszíni segítséget a nem 
biztonságos területeken rekedt embereknek. A jövőbe is tekintenünk 
kell – a konfliktus és annak társadalmakra gyakorolt   hatásai még 
sokáig itt lesznek velünk és érintenek bennünket.
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