
#StandWithUkraine

Kas mes esame?

MitOst e.V. yra Berlyne įsikūrusi ne pelno siekianti asociacija, 
skatinanti kultūrinius mainus, aktyvų pilietiškumą, socialinę 
sanglaudą ir tvarų miestų bei kaimo vietovių vystymąsi – paliekant 
užnugaryje kalbines, kultūrines ir sektorines sienas. Turime daugiau 
nei 1500 narių iš 40 šalių, iš kurių daugelis yra Vokietijoje, Rusijoje, 
Ukrainoje ir kaimyninėse šalyse. 35 organizacijos darbuotojai 
Berlyne dirba su vietos ir regionų partnerių organizacijomis visoje 
Europoje, Šiaurės Afrikoje ir Vakarų, Vidurio ir Rytų Azijoje, siekiant 
įgyvendinti įvairias programas ir projektus. Šią veiklą finansuoja 
privatūs fondai (pvz., Bosch fondas, European Cultural Foudation, 
Stiftung Mercator) ir vyriausybinės institucijos (pvz., Europos 
Komisija, Vokietijos Užsienio Reikalų Ministerija). Mūsų metinis 
biudžetas siekia apie 5 milijonus eurų.

Paaukok dabar!

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

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


Ką mes darome Ukrainoje? 

MitOst Ukrainoje veikia daugiau nei du dešimtmečius ir yra dalis 
stipraus, decentralizuoto nepriklausomų iniciatyvų tinklo, vienija 
atsidavusius profesionalus ir tarpsektorinių instituticijų atstovus, 
dirbančius demokratinių ir žmogaus teisių, meno ir kultūros, 
(neformaliojo) švietimo srityse,taip pat su žiniasklaida ir kt. Šiuo metu 
šiame tinkle veikia daugiau nei 80 organizacijų ir 400 individų. Tai 
politikai, valstybės tarnautojai, aktyvistai, menininkai, pedagogai, 
fasilitatoriai, žurnalistai ir verslo atstovai.

 

Palaikykite MitOst tarptautinį atsaką! 

Šiuo metu MitOst teikia paramą dviem srautais: tiesiogiai ir per savo 
partnerius Ukrainoje ir kaimyninėse šalyse.

Mes aktyvuojame tarptautinį MitOst tinklą, kad galėtume atliepti 
poreikius, susijusius su perkeltų jų ukrainiečių priėmimu visoje 
Europoje, ir remiame savo bendruomenės narius visame pasaulyje 
ruošiant humanitarinės pagalbos gabenimą. Perkame tai, ko 
labiausiai prašo mūsų partneriai Ukrainoje – medicinos priemones, 
įskaitant skubios pagalbos tvarsčius, skausmą malšinančius vaistus 
ir pirmosios pagalbos vaistinėlės, techninę įrangą, tokią kaip saulės 
energijos išorines baterijas ir racijos, taip pat apsaugos priemones, 
tokias kaip šalmai ir neperšaunamos liemenės civiliams, kurie karo 
zonoje toliau teikia skubią ją pagalbą. Stovyklavimo įranga, įskaitant 
miegmaišius, palapines ir antklodes bei sausą maistą, taip pat yra 
labai reikalingi.

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


Paraleliai mes taip pat paspartiname savo pastangas teikti 
finansinę ir materialinę paramą mūsų partneriams Ukrainoje  
Insha Osvita, proto produkciia ir Asortymentna kimnata, kurie 
dirba vietoje, siekdami apsaugoti žmones, teikti evakuacijos ir 
laikino apgyvendinimo pagalbą. Glaudžiai bendradarbiaujame 
su partneriais ir nariais kaimyninėse šalyse – Lenkijoje, Slovakijoje, 
Vengrijoje, Moldovoje, Rumunijoje ir Lietuvoje, kad suprastume, 
kokie yra neatidėliotini priimančių jų organizacijų poreikiai 
ir skirtume tam reikiamas lėšas. Jau paaukojome Ecovisio 
teikiamoms skubios apgyvendinimo paslaugoms Moldovoje  
ir ruošiame dar daugiau lėšų pervedimų.

Paaukok dabar!

Prisidėkite prie mūsų Ukrainos 
Solidarumo Fondo dabar! 

Mūsų organizacija iki šiol surinko daugiau nei 300 000 EUR minėtų 
veiksmų finansavimui. Tačiau mums reikia daugiau. Poreikiai 
auga, kasdien vis daugiau žmonių bėga iš karo zonų ir kerta 
Ukrainos sienas. Kartu su partneriais siekiame ir toliau teikti skubią 
apgyvendinimo, transportavimo ir psichologinę pagalbą karo 
pabėgėliams bei reikalingą pagalbą žmonėms vietoje, įstrigusiems 
nesaugiose vietose. Taip pat turime žvelgti ir į ateitį – konfliktas 
turės didelių, reikšmingų ir skaudžių pasėkmių mūsų visuomenėms 
dar ilgą laiką.

https://www.facebook.com/inshaosvita
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