
#StandWithUkraine

Keitä me olemme?

MitOst e.V. on Berliinissä toimiva voittoa tavoittelematon 
yhdistys, joka edistää kulttuurien välistä vaihtoa, aktiivista 
kansalaistoimintaa, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja kestävää 
kaupunki- ja maaseutukehitystä – yli kulttuuristen, alakohtaisten 
tai kielellisten rajojen. Meillä on yli 1 500 jäsentä 40 maassa 
ja heistä monet sijaitsevat Saksassa, Venäjällä, Ukrainassa ja 
sen naapurimaissa. Meidän 35 työntekijäämme työskentelevät 
Berliinissä paikallisten ja alueellisten kumppanijärjestöjen kanssa 
kaikkialla Euroopassa, Pohjois-Afrikassa ja Länsi-, Keski- ja Itä-
Aasiassa toteuttan erilaisia   ohjelmia ja hankkeita. Näitä toimintoja 
rahoittavat yksityiset säätiöt (esim. Bosch Foundation, European 
Cultural Foundation, Stiftung Mercator) ja valtion elimet (esim. 
Euroopan Komissio, Saksan ulkoministeriö). Vuosibudjettimme on 
noin 5 miljoonaa euroa.

Lahjoita nyt!

https://www.mitost.org/ukraine/donate/
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Mitä teemme Ukrainassa?

MitOst on toiminut aktiivisesti Ukrainassa yli kaksi vuosikymmentä 
ja on osa vahvoja, hajautettuja ja riippumattomia aloitteita, 
omistautuneita ammattilaisia ja eri alojen sidosryhmiä, jotka 
työskentelevät mm. demokraattisten oikeuksien ja ihmisoikeuksien, 
sekä taiteen ja kulttuurin, (ei-muodollisen) koulutuksen ja media 
aloilla. Tällä hetkellä tämän verkoston toiminnassa on mukana 
yli 80 organisaatiota ja 400 henkilöä. Heihin kuuluu poliitikkoja, 
virkamiehiä, aktivisteja, taiteilijoita, kouluttajia, toimittajia ja 
liiketoiminnan edustajia.

 

Tue MitOstin kansainvälistä toimintaa! 

itOst tarjoaa tällä hetkellä tukea kahden väylän kautta, suoraan ja 
kumppaneidemme kautta Ukrainassa ja sen naapurimaissa.

Jatkamme kansainvälisen MitOst-verkoston aktivointia ja 
yhdistämme majoitusta tarvitsevia ja sitä tarjoavia mitä tulee 
kotiseudultaan siirtymään joutuneihin ukrainalaisiin   ympäri 
Eurooppaa, ja olemme tukeneet yhteisömme jäseniä ympäri 
maailmaa humanitaarisen kuljetusavun valmistelussa. Ostamme 
sitä, mitä Ukrainan kumppanimme eniten kysyvät – lääketieteellisiä 
tarvikkeita, kuten hätäsiteitä, kipulääkkeitä ja ensiapulaukkuja, 
teknisiä laitteita, kuten aurinkolatureita ja radiopuhelimia, sekä 
suojavarusteita, kuten kypäriä ja luodinkestäviä liivejä siviileille, 
jotka jatkavat hätäpalveluiden tarjoamista sotavyöhykkeillä. 
Retkeilyvälineet, kuten makuupussit, teltat ja peitot sekä kuivaruoat 
ovat myös kysyttyjä.
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Samalla nopeutamme pyrkimyksiämme tarjota taloudellista ja 
aineellista tukea kumppaneillemme Ukrainassa, Insha Osvita, 
proto produkciia-nak és az Asortymentna kimnata, jotka 
työskentelevät paikan päällä turvaten ihmisiä ja tarjoten 
evakuointi- ja tilapäisiä majoituspalveluja. Teemme läheistä 
yhteistyötä yhteistyökumppaneiden ja jäsenten kanssa 
naapurimaissa – Puolassa, Slovakiassa, Unkarissa, Moldovassa, 
Romaniassa ja Liettuassa, jotta ymmärtäisimme, mitä 
näiden vastaanottavien yhteisöjen kiireelliset tarpeet ovat ja 
lahjoittaaksemme heidän toiminnalleen. Olemme jo lahjoittaneet 
hätämajoituspalveluita tarjoavalle Ecovisiolle Moldovassa ja 
valmistelemme tällä hetkellä lisää siirtoja!

Lahjoita nyt!

Lahjoita nyt Ukrainan 
solidaarisuusrahastoomme! 

Lahjoituskampanjamme on tähän mennessä kerännyt yli 300 
000 euroa yllä mainittujen toimien rahoittamiseen. Tarvitsemme 
kuitenkin enemmän. Tarpeet kasvavat, sillä yhä useammat ihmiset 
pakenevat sota-alueilta ja ylittävät Ukrainan rajan joka päivä. Yhdessä 
kumppaneidemme kanssa pyrimme jatkamaan hätämajoitus-, 
kuljetus- ja psykologisen tuen toimittamista pakolaisille   ja paikan 
päällä oleville ihmisille, jotka ovat loukussa turvattomilla alueilla. 
Meidän on myös katsottava tulevaisuuteen – tämä konflikti ja sen 
vaikutukset yhteiskuntiin tulevat vaikuttamaan meihin vielä pitkään.
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