
#StandWithUkraine

Quem somos nós?

MitOst e.V. é uma associação sem fins lucrativos baseada em 
Berlim que promove o intercâmbio cultural, a cidadania ativa, a 
coesão social e o desenvolvimento urbano e rural sustentável - 
além das fronteiras culturais, setoriais ou linguísticas. Temos mais 
de 1500 membros em 40 países, muitos dos quais estão sediados 
na Alemanha, Rússia, Ucrânia e seus países vizinhos. Nossos 35 
funcionários trabalham em Berlim com organizações parceiras 
locais e regionais em toda a Europa, Norte da África e Ásia 
Ocidental, Central e Oriental para implementar vários programas e 
projetos. Estas atividades são financiadas por fundações privadas 
(por exemplo, Fundação Bosch, Fundação Cultural Europeia, 
Stiftung Mercator) e órgãos governamentais (por exemplo, 
Comissão Europeia, Ministério Federal das Relações Exteriores da 
Alemanha). Nosso orçamento anual é de cerca de 5 milhões de 
euros.

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

Doe agora!

https://www.mitost.org/
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O que estamos fazendo na Ucrânia? 

A MitOst está ativa na Ucrânia há mais de duas décadas e faz parte 
de uma rede forte e descentralizada de iniciativas independentes, 
profissionais dedicados e partes interessadas intersetoriais que 
trabalham nas áreas de direitos democráticos e humanos, artes e 
cultura, educação (não-formal), mídia, entre outros. Atualmente, 
há mais de 80 organizações e 400 indivíduos ativos em toda esta 
rede. Eles incluem políticos, funcionários públicos, ativistas, artistas, 
educadores, facilitadores, jornalistas e empresários.

 
Apoie a campanha internacional da MitOst!

 A MitOst está atualmente fornecendo apoio de duas maneiras: 
diretamente e através de nossos parceiros na Ucrânia e em países 
vizinhos. 

Continuamos a ativar a rede internacional MitOst para conectar 
ofertas e necessidades relacionadas com a hospedagem de 
ucranianos deslocados em toda a Europa; ao mesmo tempo, temos 
apoiado nossos membros da comunidade em todo o mundo na 
preparação de transportes de ajuda humanitária. Compramos o 
que é mais solicitado por nossos parceiros na Ucrânia - suprimentos 
médicos, incluindo curativos, analgésicos e kits de primeiros socorros, 
equipamentos técnicos como bancos de energia solar e walkie-
talkies, assim como equipamentos de proteção como capacetes e 
coletes à prova de balas para civis que continuam a prestar serviços 
de emergência na zona de guerra. Ferramentas de acampamento, 
incluindo sacos de dormir, barracas e cobertores, juntamente com 
alimentos secos, também são procurados.

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


Ao mesmo tempo, aceleramos nossos esforços para fornecer 
apoio financeiro e material a nossos parceiros na Ucrânia, 
Insha Osvita, proto produkciia e Asortymentna kimnata, que 
estão trabalhando dentro do país para garantir a segurança das 
pessoas e para fornecer serviços de evacuação e acomodação 
temporária. Colaboramos estreitamente com parceiros e 
membros em países vizinhos - Polônia, Eslováquia, Hungria, 
Moldávia, Romênia e Lituânia - para compreender quais são suas 
necessidades urgentes quanto à hospedagem de refugiados, e 
para doar para suas atividades emergenciais. Já doamos para 
serviços de hospedagem de emergência prestados pela Ecovisio 
na Moldávia, e estamos preparando mais transferências agora 
mesmo!

Doe agora!

Contribua agora para nosso Fundo de 
Solidariedade para a Ucrânia!

Nossa campanha de doação já arrecadou até agora mais de 
300.000 euros para financiar os esforços acima mencionados. 
Entretanto, precisamos de mais. As necessidades estão crescendo à 
medida que mais pessoas fogem das zonas de guerra e atravessam 
as fronteiras ucranianas todos os dias. Juntamente com nossos 
parceiros, nos esforçamos para continuar a fornecer alojamento de 
emergência, transporte e apoio psicológico aos refugiados e ajuda 
no local para as pessoas presas em zonas de conflito. Também 
precisamos olhar para o futuro - o conflito e suas implicações em 
nossas comunidades nos afetarão ainda por muito tempo. 

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

