
#StandWithUkraine

Kto sme?

MitOst e.V. je neziskové združenie so sídlom v Berlíne, ktoré 
podporuje kultúrnu výmenu, aktívne občianstvo, sociálnu 
súdržnosť a udržateľný rozvoj miest a vidieka - mimo kultúrnych, 
odvetvových alebo jazykových hraníc. Máme viac ako 1500 členov 
v 40 krajinách, z ktorých mnohí majú sídlo v Nemecku, Rusku, na 
Ukrajine a v susedných krajinách. Našich 35 zamestnancov pracuje 
z Berlína s miestnymi a regionálnymi partnerskými organizáciami 
v celej Európe, severnej Afrike a západnej, strednej a východnej 
Ázii na realizácii rôznych programov a projektov. Tieto aktivity 
sú financované súkromnými nadáciami (napr. Bosch Foundation, 
European Cultural Foundation, Stiftung Mercator) a vládnymi 
orgánmi (napr. Európska komisia, nemecké spolkové ministerstvo 
zahraničných vecí). Náš ročný rozpočet je približne 5 miliónov Eur.

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

Darujte zdaj!

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


Čo robíme na Ukrajine? 

MitOst pôsobí na Ukrajine už viac ako dve desaťročia a je súčasťou 
silnej decentralizovanej siete nezávislých iniciatív, špecializovaných 
odborníkov a medzisektorových zainteresovaných strán, ktoré 
pracujú v oblasti demokracie a ľudských práv, umenia a kultúry, 
(neformálneho) vzdelávania, médií atď. V súčasnosti je v tejto 
sieti aktívnych viac ako 80 organizácií a 400 jednotlivcov. Patria 
medzi nich politici, štátni úradníci, aktivisti, umelci, pedagógovia, 
sprostredkovatelia, novinári a podnikatelia.

 

Podporte medzinárodnú reakciu MitOst!

MitOst v súčasnosti poskytuje podporu v dvoch prúdoch, priamo a 
prostredníctvom našich partnerov na Ukrajine a v susedných krajinách.

Naďalej aktivizujeme medzinárodnú sieť MitOst s cieľom prepojiť 
ponuky a potreby súvisiace s ubytovaním vysídlených Ukrajincov v 
celej Európe a podporujeme členov našej komunity po celom svete 
pri príprave transportov humanitárnej pomoci. Nakupujeme to, čo 
naši partneri na Ukrajine najviac požadujú - zdravotnícky materiál 
vrátane núdzových obväzov, liekov proti bolesti a lekárničiek, technické 
vybavenie ako napr. solárne powerbanky a vysielačky, taktiež 
ochranné vybavenie ako sú prilby a nepriestrelné vesty pre civilistov, 
ktorí naďalej poskytujú záchranné služby vo vojnovej zóne. Žiadané 
sú aj kempingové pomôcky vrátane spacích vakov, stanov a prikrývok 
spolu so suchými potravinami.

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


Zároveň urýchľujeme naše úsilie o poskytovanie finančnej a materiálnej 
podpory našim partnerom na Ukrajine, spoločnostiam Insha Osvita, 
proto produkciia-nak a Asortymentna kimnata, ktoré pracujú na mieste 
na zabezpečení ľudí a na poskytovaní evakuačných a dočasných 
ubytovacích služieb. Úzko spolupracujeme s partnermi a členmi v 
susedných krajinách - v Poľsku, na Slovensku, v Maďarsku, Moldavsku, 
Rumunsku a Litve, aby sme pochopili, aké sú naliehavé potreby 
hostiteľských spoločností, a prispeli na ich reakciu. Už sme prispeli na 
služby núdzového ubytovania poskytované organizáciou Ecovisio v 
Moldavsku a v priebehu rozhovoru pripravujeme ďalšie presuny.

Darujte zdaj!

Prispievajte teraz do nášho Fondu 
solidarity s Ukrajinou!

V rámci našej darcovskej kampane sa doteraz vyzbieralo viac ako 300 
000 EUR na financovanie vyššie uvedeného úsilia. Potrebujeme však 
viac. Potreby rastú, pretože z vojnových zón uteká stále viac ľudí a 
každý deň prekračujú ukrajinské hranice. Spolu s našimi partnermi sa 
snažíme pokračovať v poskytovaní núdzového ubytovania, dopravy 
a psychologickej podpory pre utečencov a pomoci na mieste pre 
ľudí uviaznutých v nebezpečných oblastiach. Musíme sa pozerať 
aj do budúcnosti - konflikt a jeho dôsledky na spoločnosť nás budú 
ovplyvňovať ešte dlho.

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/

