
#StandWithUkraine

Хто ми?

MitOst e.V — це неприбуткова організація в Берліні, яка сприяє 
культурному обміну, розвитку активного громадянства, соціальній 
згуртованості та сталому розвитку міст і громад поза межами 
культурних, галузевих та мовних кордонів. Понад 1500 людей із 40 
країн є членами нашої асоціації, у тому числі з Німеччини, Росії, 
України та сусідніх країн. 35 наших співробітників з Берліна працюють 
із місцевими та регіональними партнерськими організаціями в Європі, 
Північній Африці, Західній, Центральній та Східній Азії для реалізації 
різних програм та проєктів. Ця діяльність фінансується приватними 
фондами (Фонд імені Роберта Боша, Європейський Культурний 
Фонд, Stiftung Mercator) та урядові органи (Європейська комісія, 
Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини). Наш річний 
бюджет становить близько 5 млн євро.

Пожертвуй зараз!

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

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


Що ми робимо в Україні? 

MitOst працює в Україні вже понад двадцять років і є частиною 
потужної децентралізованої мережі незалежних ініціатив, відданих 
професіоналів і міжсекторальних акторів, які працюють у сфері 
демократії та прав людини, мистецтва та культури, (неформальної) 
освіти, ЗМІ тощо. Наразі мережа включає в себе 80 активних 
організацій та 400 осіб, серед яких державні службовці, активісти, 
художники, освітяни, фасилітатори, журналісти та бізнесмени.

 
Підтримай міжнародну відповідь MitOst!

Сьогодні MitOst надає підтримку у двох напрямках безпосередньо та 
через наших партнерів в Україні та сусідніх країнах.

Ми продовжуємо активно залучати міжнародну мережу MitOst для 
того, щоб допомогти налагодити зв’язок між запитом і пропозицією, 
пов’язаними з прийомом українських переселенців по всій Європі, а 
також підтримуємо членів нашої громади по всьому світу в підготовці 
перевезення гуманітарної допомоги. Ми закуповуємо те, що найбільше 
необхідно нашим партнерам в Україні: медичні товари, в тому числі 
індивідуальні перев’язувальні пакети, знеболювальні, аптечки першої 
допомоги; технічне обладнання, а саме портативні акумулятори на 
сонячній батареї та рації;  а також захисні засоби, такі як шоломи та 
бронежилети для цивільних, які продовжують надавати невідкладну 
допомогу в зоні бойових дій. Окрім того, часто необхідними є спальні 
мішки, намети, ковдри та сухі пайки. 

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


Водночас ми активізуємо наші зусилля з надання фінансової та 
матеріальної допомоги нашим партнерам в Україні, зокрема Insha Osvita, 
protoprodukciia та Asortymentna kimnata, які працюють на місцях для того, 
щоб убезпечити людей і допомогти з евакуацією та тимчасовим житлом. 
Ми тісно співпрацюємо з партнерами та членами організації в сусідніх 
країнах – Польщі, Словаччині, Угорщині, Молдові, Румунії та Литві, щоб 
зрозуміти нагальні потреби приймаючих країн і передати кошти для них. 
Ми вже зробили пожертви на послуги тимчасового поселення, які надає 
EcoVisio в Молдові, і готуємося здійснити більше грошових переказів 
просто зараз!

Пожертвуй зараз!

Зробіть свій внесок у наш Фонд 
солідарності з Україною!

Завдяки нашій благодійній кампанії наразі зібрано понад 300 000 євро для 
фінансування вищезгаданих потреб. Проте нам потрібно більше. Запити 
зростають, оскільки щодня все більше людей тікають із зон бойових дій та 
перетинають кордони України. Разом із нашими партнерами ми прагнемо 
й надалі надавати можливість тимчасового поселення, перевезення та 
психологічну підтримку біженцям, а також допомогу на місці для людей, 
які опинилися в небезпечних зонах. Ми маємо думати про майбутнє — 
конфлікт і його наслідки для суспільства матимуть довготривалий вплив 
на нас. 

https://www.facebook.com/inshaosvita
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https://www.facebook.com/asortymentna.kimnata
https://www.ecovisio.org
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