
#StandWithUkraine

MitOst e.V. kültürel, sektörel veya dilsel sınırların ötesinde, kültürel 
alışverişi, aktif vatandaşlığı, sosyal uyumu ve sürdürülebilir kentsel 
ve kırsal kalkınmayı teşvik eden Berlin merkezli kâr amacı gütmeyen 
bir dernektir. Çoğu; Almanya, Rusya, Ukrayna ve komşu ülkelerde 
bulunan toplamda 40 ülkede 1500’den fazla üyemiz bulunmakta. 
Berlindeki 35 personelimiz, çeşitli programlar ve projeler uygulamak 
amacıyla Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı, Orta ve Doğu Asya’daki yerel 
ve bölgesel ortak kuruluşlarla birlikte çalışmaktadır. Bu faaliyetler 
özel vakıflar (örn. Bosch Vakfı, Avrupa Kültür Vakfı, Stiftung Mercator) 
ve devlet kurumları (örn. Avrupa Komisyonu, Alman Federal Dışişleri 
Bakanlığı) tarafından finanse edilmektedir. Yıllık bütçemiz 5 Milyon 
Euro civarındadır.

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

Şimdi 
Bağış yap!

Biz Kimiz?
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Ukrayna’da ne yapıyoruz?

MitOst, yirmi yılı aşkın bir süredir Ukrayna’da aktiftir ve demokrasi, 
insan hakları, kültür-sanat, yaygın eğitim, medya vb. alanlarda 
çalışan profesyonellerin, bağımsız girişimlerin ve sektörler arası 
paydaşların dahil olduğu güçlü ve merkezi olmayan ağın bir 
parçasıdır. Şu anda bu ağda 80’den fazla kuruluş ve 400 birey aktif 
durumdadır. Bunlar arasında politikacılar, memurlar, aktivistler, 
sanatçılar, eğitimciler, gazeteciler ve iş adamları bulunmaktadır.

 
MitOst’un uluslararası kampanyasını 
destekleyin!

MitOst şu anda Ukrayna’ya doğrudan, Ukrayna’daki ve komşu 
ülkelerdeki ortakları aracılığıyla da dolaylı olarak iki akışta destek 
sağlıyor.

Avrupa genelinde yurdundan edilmiş Ukraynalılara ev sahipliği 
yapmayı teklif edenler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmak için 
uluslararası MitOst ağını etkinleştirmeye devam ediyoruz ve insani 
yardım nakillerini hazırlamada dünya çapındaki tüm topluluk 
üyelerimizi destekliyoruz. Ukrayna’daki ortaklarımız tarafından en 
çok talep edilen, acil durum bandajları, ağrı kesiciler ve ilk yardım 
kitleri dahil tıbbi malzemeler; güneş enerjisi bankları ve telsizler gibi 
teknik ekipmanların yanı sıra savaş bölgesinde acil servis sunmaya 
devam edenler siviller için kask ve kurşun geçirmez yelek gibi koruyucu 
ekipmanlar da satın alıyoruz. Uyku tulumları, çadırlar, battaniyeler  
gibi kamp malzemeleri ve kuru gıdalar da yoğun talep görmektedir.

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


Aynı zamanda, sahada sivilleri güvence altına almak, tahliye etmek 
ve onlara geçici konaklama sağlamak için çalışan Ukrayna’daki 
ortaklarımız Insha Osvita, proto produkciia-nak a Asortymentna 
kimnata’ya materyal desteği ve maddi destek sağlamak amacıyla 
çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Ev sahibi toplumların acil ihtiyaçlarını 
anlamak ve o yönde bağış yapmak adına Polonya, Slovakya, 
Macaristan, Moldova, Romanya, Litvanya gibi komşu ülkelerdeki 
ortaklarımız ve üyelerimiz ile yakın iş birliği içerisindeyiz. Moldova’da 
Ecovisio tarafından sağlanan acil konaklama hizmetlerine şimdiden 
bağışta bulunduk ve siz bu satırları okurken daha da fazlasını transfer 
etmek için çalışmalara devam ediyoruz! 

Şimdi Bağış yap!

Ukrayna Dayanışma Fonumuza şimdi 
katkıda bulunun!

Bağış kampanyamız dahilinde, yukarıda belirtilen yardım girişimlerini 
finanse etmek için şimdiye kadar 300.000 €’dan fazla toplanmıştır. 
Ancak, daha fazlasına ihtiyacımız var. Her gün daha fazla insan 
savaş bölgelerinden kaçıp Ukrayna sınırlarını geçtikçe ihtiyaçlar da 
artmakta. Ortaklarımızla birlikte, mülteciler için acil barınma, ulaşım, 
psikolojik destek ve güvenli olmayan bölgelerde mahsur kalan insanlar 
için ise yerinde yardım sağlamaya devam etmek üzere çalışıyoruz. 
Tüm bunların yanı sıra geleceğimizi de düşünmemiz gerekiyor, zira bu 
çatışma ve çatışmanın toplumlar üzerindeki tesirleri hepimizi uzun süre 
etkileyecektir.
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