
#StandWithUkraine

Ποιοι είμαστε; 
Η MitOst e.V. είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα το Βερολίνο 
που προωθεί τις πολιτιστικές ανταλλαγές, την ενεργή συμμετοχή των 
πολιτών στα κοινά, την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη αστική και 
αγροτική ανάπτυξη – πέρα από γλωσσικά, πολιτιστικά ή άλλα σύνορα. 
Έχουμε περισσότερα από 1500 μέλη σε 40 χώρες, πολλά από τα οποία 
εδρεύουν στη Γερμανία, τη Ρωσία, την Ουκρανία και τις γειτονικές της 
χώρες. Το προσωπικό μας που αποτελείται από 35 άτομα έχει βάση το 
Βερολίνο και συνεργάζεται με τοπικούς και περιφερειακούς οργανισμούς/
εταίρους στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και τη Δυτική, Κεντρική 
και Ανατολική Ασία για την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων και 
έργων. Οι δραστηριότητες μας χρηματοδοτούνται τόσο από ιδιωτικά 
ιδρύματα (π.χ. Bosch Foundation, European Cultural Foundation, 
Stiftung Mercator) όσο και από κυβερνητικούς φορείς (π.χ. Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών). Ο ετήσιος 
προϋπολογισμός μας είναι περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. 

Δωρίστε τώρα!

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

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


Τι κάνουμε στην Ουκρανία; 

Η MitOst δραστηριοποιείται στην Ουκρανία για περισσότερες από δύο 
δεκαετίες και αποτελεί μέρος ενός ισχυρού, αποκεντρωμένου δικτύου 
ανεξάρτητων πρωτοβουλιών, αφοσιωμένων επαγγελματιών και άλλων 
συμμετεχόντων που εργάζονται στους τομείς των δημοκρατικών και 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των τεχνών και του πολιτισμού, της (μη 
τυπικής) εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης κ.λπ. Αυτή τη στιγμή στο 
δίκτυο συμμετέχουν ενεργά πάνω από 80 οργανισμοί και 400 άτομα, 
που περιλαμβάνουν πολιτικούς, δημόσιους υπαλλήλους, ακτιβιστές, 
καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς, διαμεσολαβητές, δημοσιογράφους και 
επιχειρηματίες. 

 
Υποστηρίξτε τη διεθνή απόκριση της MitOst!

Η MitOst παρέχει επί του παρόντος υποστήριξη σε δύο πεδία, τόσο 
απευθείας όσο και μέσω των συνεργατών μας στην Ουκρανία και σε 
γειτονικές χώρες.

Συνεχίζουμε να ενεργοποιούμε το διεθνές δίκτυο MitOst για την κάλυψη των 
άμεσων αναγκών που σχετίζονται με τη φιλοξενία εκτοπισμένων Ουκρανών 
σε όλη την Ευρώπη μέσω της σύνδεσης ανθρώπων σε ανάγκη με τις 
διαθέσιμες προσφορές, και υποστηρίζουμε τα μέλη της κοινότητάς μας σε 
όλον τον κόσμο στην προετοιμασία μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας. 
Αγοράζουμε ό,τι ζητείται περισσότερο από τους συνεργάτες μας στην 
Ουκρανία – ιατρικές προμήθειες, όπως επιδέσμους, παυσίπονα και κιτ 
πρώτων βοηθειών, τεχνικό εξοπλισμό, όπως ηλιακά τροφοδοτικά (power 
bank) και walkie talkies, καθώς και προστατευτικό εξοπλισμό όπως κράνη 
και αλεξίσφαιρα γιλέκα για πολίτες που συνεχίζουν να παρέχουν υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης στην εμπόλεμη ζώνη. Επίσης, εξοπλισμό κάμπινγκ όπως 
υπνόσακοι, σκηνές και κουβέρτες, καθώς και τρόφιμα μακράς διαρκείας.

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


Ταυτόχρονα, επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας για παροχή οικονομικής 
και υλικής υποστήριξης στους εταίρους μας στην Ουκρανία, Insha Osvita, 
protoprodukciia και Asortymentna kimnata, που εργάζονται στο πεδίο, για 
την ασφάλεια των ανθρώπων και την παροχή υπηρεσιών εκκένωσης και 
προσωρινής διαμονής. Συνεργαζόμαστε στενά με εταίρους και μέλη μας σε 
γειτονικές χώρες – Πολωνία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Μολδαβία, Ρουμανία και 
Λιθουανία – για να κατανοήσουμε ποιες είναι οι επείγουσες ανάγκες των 
κοινοτήτων υποδοχής, και να προσφέρουμε την αντίστοιχη βοήθεια. Έχουμε 
ήδη κάνει δωρεές σε υπηρεσίες φιλοξενίας έκτακτης ανάγκης που παρέχει η 
EcoVisio στη Μολδαβία και ετοιμάζουμε περισσότερες μεταφορές ώρα με την 
ώρα! 

Δωρίστε τώρα!

Συνεισφέρετε στο Ταμείο Αλληλεγγύης  
της Ουκρανίας! 

Η εκστρατεία μας έχει μέχρι στιγμής συγκεντρώσει πάνω από 300.000€ μέσω 
δωρεών για τη χρηματοδότηση των παραπάνω προσπαθειών. Ωστόσο, 
χρειαζόμαστε περισσότερα. Οι ανάγκες διαρκώς αυξάνονται, καθώς όλο και 
περισσότεροι άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εμπόλεμες ζώνες και διασχίζουν 
τα σύνορα της Ουκρανίας σε καθημερινή βάση. Μαζί με τους συνεργάτες μας 
προσπαθούμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε καταλύματα έκτακτης ανάγκης, 
μεταφορά, και ψυχολογική υποστήριξη στους πρόσφυγες και επιτόπια 
βοήθεια σε άτομα που έχουν παγιδευτεί σε επικίνδυνες περιοχές. Πρέπει 
επίσης να κοιτάξουμε το μέλλον - η σύγκρουση και οι επιπτώσεις της θα 
επηρεάζουν τις κοινωνίες μας για πολύ καιρό ακόμη.

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/

