
#StandWithUkraine

Kim jesteśmy?

MitOst e.V. to stowarzyszenie non-profit z siedzibą w Berlinie, 
które wspiera wymianę kulturalną, aktywne społeczeństwo 
obywatelskie, spójność społeczną oraz zrównoważony rozwój 
obszarów miejskich i wiejskich – ponad granicami kulturowymi, 
społecznymi lub językowymi. Stowarzyszenie zrzesza ponad 
1500 członków w 40 krajach. Wielu z nich mieszka w Niemczech, 
Rosji, Ukrainie oraz krajach sąsiednich. Nasz 35-osobowy zespół 
w Berlinie współpracuje z lokalnymi i regionalnymi organizacjami 
partnerskimi w całej Europie, Afryce Północnej oraz Azji Zachodniej, 
Środkowej i Wschodniej przy realizacji wspólnych programów i 
projektów. Działania te są finansowane przez prywatne fundacje 
(np. Fundacja im. Roberta Boscha, European Cultural Foundation, 
fundacja Mercator) oraz instytucje publiczne (np. Komisja 
Europejska, czy niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych). 
Nasz roczny budżet to około 5 milionów euro.

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

Przekaż 
darowiznę 
teraz!

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


Co robimy w Ukrainie?

MitOst działa w Ukrainie od ponad dwóch dekad i jest częścią silnej, 
zdecentralizowanej sieci niezależnych inicjatyw, zaangażowanych 
ekspertów i organizacji z różnych sektorów działających w obszarach 
demokracji i praw człowieka, sztuki i kultury, (nieformalnej) edukacji, 
mediów itp. Obecnie w ramach tej sieci aktywnie działa ponad 80 
organizacji i 400 osób. Są wśród nich politycy, urzędnicy, aktywiści, 
artyści, edukatorzy, facylitatorzy, dziennikarze i ludzie biznesu.

 

Wesprzyj międzynarodowe działania MitOst!

MitOst zapewnia obecnie wsparcie na dwa sposoby: bezpośrednio i za 
pośrednictwem naszych partnerów w Ukrainie i krajach sąsiednich.

Kontynuujemy działania w ramach międzynarodowej sieci MitOst, 
aby łączyć oferty pomocy z  potrzebami przesiedlonych Ukraińców 
i Ukrainek (np. zakwaterowanie) oraz wspieramy członków naszej 
społeczności na całym świecie w niesieniu pomocy humanitarnej. 
Kupujemy to, czego najbardziej potrzebują nasi partnerzy na 
Ukrainie – artykuły medyczne, w tym bandaże ratunkowe, środki 
przeciwbólowe i apteczki, sprzęt techniczny, takie jak banki energii 
słonecznej i krótkofalówki, a także sprzęt ochronny, takie jak hełmy i 
kamizelki kuloodporne dla ludności cywilnej, która kontynuuje niesienie 
pomocy w strefie działań wojennych. Potrzebny jest również sprzęt 
kempingowy, w tym śpiwory, namioty i koce oraz sucha żywność.

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


Jednocześnie potęgujemy nasze wysiłki, aby zapewnić wsparcie 
finansowe i materialne naszym partnerom na Ukrainie – organizacjom  
Insha Osvita, proto produkciia-nak a Asortymentna kimnata, które 
pracują na miejscu zapewniając schronienie, pomagając w ewakuacji 
oraz oferując tymczasowe zakwaterowanie. Współpracujemy ściśle 
z partnerami i członkami naszej sieci w krajach sąsiednich – z Polski, 
Słowacji, Węgier, Mołdawii, Rumunii i Litwy, aby dowiedzieć się, jakimi 
darowiznami możemy wesprzeć ich działania w zależności od pilnych 
potrzeb na miejscu. Dotychczas przekazaliśmy niezbędne darowizny 
organizacji Ecovisio w Mołdawii, aby mogła ona zapewnić w nagłych 
wypadkach zakwaterowanie potrzebującym osobom, a w tej chwili 
przygotowujemy dalsze transporty!

Przekaż darowiznę teraz!

Wspomóż teraz nasz Fundusz 
Solidarności z Ukrainą!

Dzięki naszej kampanii zebraliśmy do tej pory ponad 300 000 euro 
na sfinansowanie wyżej wymienionych działań. Potrzebujemy jednak 
jeszcze więcej. Potrzeby nieustannie rosną, ponieważ coraz więcej 
ludzi codziennie ucieka ze stref wojennych i przekracza granice 
Ukrainy. Razem z naszymi partnerami staramy się nadal zapewniać 
tymczasowe zakwaterowanie, transport i wsparcie psychologiczne 
dla uchodźców oraz pomoc na miejscu dla osób wciąż znajdujących 
się w obszarach objętych konfliktem zbrojnym. Musimy też spojrzeć 
w przyszłość – obecny konflikt i jego konsekwencje dla społeczeństwa 
będą oddziaływać na nas jeszcze przez długi czas.

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/
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