
#StandWithUkraine

Cine suntem?

MitOst e.V. este o asociație non-profit cu sediul în Berlin care 
promovează schimburile culturale, cetățenia activă, coeziunea 
socială și dezvoltarea durabilă urbană și rurală – dincolo de 
granițele culturale, sectoriale sau lingvistice. Avem peste 1500 de 
membri în 40 de țări, dintre care mulți au sediul în Germania, Rusia, 
Ucraina și țările învecinate. Cei 35 de angajați ai noștri lucrează din 
Berlin cu organizații partenere locale și regionale din Europa, Africa 
de Nord și Asia de Vest, Centrală și de Est pentru a implementa 
diverse programe și proiecte. Aceste activități sunt finanțate de 
fundații private (de exemplu, Fundația Bosch, Fundația Culturală 
Europeană, Stiftung Mercator) și organisme guvernamentale (de 
exemplu, Comisia Europeană, Ministerul Federal de Externe al 
Germaniei). Bugetul nostru anual este de aproximativ 5 milioane  
de euro.

Donează acum!

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

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


Ce facem în Ucraina? 

MitOst activează în Ucraina mai mult de două decenii și face parte 
dintr-o rețea puternică și descentralizată de inițiative independente, 
profesioniști dedicați și părți interesate transsectoriale care lucrează 
în domeniile drepturilor democratice și ale omului, arte și cultură, 
educație (non-formală), media etc. În prezent există peste 80 de 
organizații și 400 de persoane active în această rețea. Aceștia includ 
politicieni, funcționari publici, activiști, artiști, educatori, facilitatori, 
jurnaliști și oameni de afaceri.

 
MitOst sprijină suportul internațional  
pentru ucraineni! 

MitOst oferă în prezent asistență în două fluxuri, direct și prin 
partenerii noștri din Ucraina și din țările vecine.

Continuăm să activăm rețeaua internațională MitOst pentru 
a conecta ofertele și nevoile legate de găzduirea ucrainenilor 
strămutați în întreaga Europă și am sprijinit membrii comunității 
noastre de pe tot globul în pregătirea transporturilor de ajutor 
umanitar. Cumpărăm ceea ce este cel mai solicitat de partenerii 
noștri din Ucraina – echipamente medicale, inclusiv bandaje de 
urgență, calmante și truse de prim ajutor, echipamente tehnice 
precum bănci de energie solară și walkie-talkie, precum și 
echipamente de protecție, cum ar fi căști și veste antiglonț pentru 
civili care continuă să presteze servicii de urgență în zona de război. 
De asemenea, sunt solicitate echipamentele de camping, inclusiv 
sacii de dormit, corturi și pături, împreună cu alimente uscate.

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


În același timp, ne accelerăm eforturile de a oferi sprijin financiar și 
material partenerilor noștri din Ucraina, Insha Osvita, proto produkciia 
and Asortymentna kimnata, care lucrează pe teren pentru asigurarea 
persoanelor și pentru a oferi servicii de evacuare și cazare temporară. 
Colaborăm îndeaproape cu partenerii și membrii MitOst din țările 
vecine – Polonia, Slovacia, Ungaria, Moldova, România și Lituania 
pentru a înțelege care sunt nevoile urgente ale societăților gazdă 
și pentru a a-i sprijini cu donații. Am oferit deja serviciilor de cazare 
de urgență oferite de EcoVisio în Moldova și pregătim mai multe 
transferuri!  

Donează acum!

Contribuiți acum la Fondul nostru de 
solidaritate pentru Ucraina! 

Campania noastră de donații a strâns până acum peste 300.000 EURO 
pentru a finanța eforturile menționate mai sus. Totuși, avem nevoie de 
mai mult. Nevoile cresc pe măsură ce mai mulți oameni fug din zonele 
de război și traversează granițele ucrainene în fiecare zi. Împreună cu 
partenerii noștri, ne străduim să continuăm să oferim cazare de urgență, 
transport și sprijin psihologic pentru refugiați și ajutor la fața locului 
pentru persoanele blocate în zone nesigure. De asemenea, trebuie să 
ne uităm în viitor - conflictul și implicațiile sale asupra societăților ne vor 
afecta mult timp.
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