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Pomoc

Ukrainie



Jagodzin

Pomoc na granicy

Od kwietnia do sierpnia 2022 roku
pomocą żywnościową na granicy 

w Jagodzinie objęte było 3996 osób.
Zakup wyżywienia do punktu granicznego

był możliwy dzięki wsparciu Helvetico-
Polish Collaboration.

Od 04/2022 do 07/2022





Noclegi

od 04/2022 do tej pory

Od kwietnia 2022 roku do tej pory (wciąż
zwiększany jest budżet) noclegami

tymczasowymi, dzięki wsparciu Fundacji
Biedronki objęliśmy 342 osoby. Często
pomoc żywnościowa jest możliwa dzięki

Helvetico-Polish Collaboration. 



od 04/2022 do tej pory

Od kwietnia do października 2022 roku
pomocą bezpośrednią, w ramach telefonu

interwencyjnego, objęliśmy 136 osób.
Dzięki Helvetico-Polish Collaboration,

mogliśmy zapewnić kilku rodzinom
interwencyjne noclegi, wielu kupić

jedzenie, leki, ubrania, a także kilkukrotnie
zapłacić za wynajem mieszkania. Dwa razy
kupiliśmy małe lodówki i raz komputer dla
7-osobowej rodziny, której dzieci nie miały

możliwości nauki. 

interwencyjny

Telefon 





dzieciom 

Pomoc

Nawiązałyśmy współpracę z Ochotniczym
Hufcem Pracy z Radzynia Podlaskiego,

gdzie przebywa samodzielnie 40 uczniów 
z Ukrainy. Ponad 20 najbiedniejszym
osobom (część jest z Domu Dziecka 

w Ukrainie) kupiłyśmy buty, ciepłe ubrania
na zimę, teraz organizujemy dla nich
wycieczkę do Krakowa (5 i 6 grudnia

2022). Cały czas zbieramy dla nich środki
czystości i kosmetyki (OHP nie ma na to

pieniędzy). 







od 03/2022 do tej pory

W maju 2022 roku stworzyłyśmy w Bratniku
pierwszy w Polsce polsko-ukraiński Ogród
Społeczny, który był przez ostatnie kilka

miesięcy miejscem spotkań Ukrainek i Polek,
wspólnej pracy i zabawy. Dzięki Helvetico-
Polish Collaboration jeden raz opłaciłyśmy

wynagrodzenie pani Ingi Mgebrovej w ramach
aktywizacji ogrodowej. 

Ogród Społeczny





od 03/2022 do tej pory

Pomoc 

humanitarna

Co najmniej raz w miesiącu
nasi wolontariusze jeżdżą
do Lwowa i w jego okolice,

w celu dostarczania pomocy
humanitarnej, zbieranej
przez różne organizacje. 
Dzięki Helvetico-Polish

Collaboration finansowane
są koszty tego transportu.





Przejazdy

Opłacaliśmy przejazdy osób z Ukrainy
z punktów pomocowych do punktów
noclegowych, a także okazjonalnie za
granice Polski (Szwajcaria, Niemcy). 



„Doloni Dotyk”

Dzięki wsparciu Helvetico-Polish Collaboration
przekazałyśmy ukraińskiej organizacji pozarządowej
„Doloni Dotyk”, której siedziba pod Kijowem została
zniszczona (po przeniesieniu ich siedziby do Lwowa,
ul. Włodzimierza Szuchniewicza 2) sprzęt: komputer,

tablet, 5 x power bank, multicooker.



 Dobrze Urodzeni

Stowarzyszenie

Zakupiliśmy 10 pakietów porodowych dla
kobiet, które musiały rodzic w bunkrach

w Ukrainie (poprzez Stowarzyszenie
Dobrze Urodzeni).



Pomoc

 04/2022 

Buty, namioty oraz żółta taśma
rozpoznawcza zostały przekazane do Kijowa,

dla kolegów z klasy naszej pracowniczki,
którzy zostali wysłani w trampkach na

Zaporoże.



03/09/2022

Wizyta

03.09.2022 roku odbyła się wizyta 
Pana Matthisa Behrensa w Bratniku, podczas

której poznaliśmy się bezpośrednio 
i omówiliśmy współpracę.


