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OD 6 MIESIĘCY RAZEM POMAGAMY UKRAINIE

Ten raport powstał, ponieważ wraz z kolejnymi wyzwaniami przybywało nam Partnerów.
Polskie, zagraniczne i międzynarodowe firmy zaufały
nam i okazały gotowość do finansowania pomocy. Dziękujemy!
To wsparcie znacząco zwiększyło jej zasięg i skalę.
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Kilka słów od dr Wojtka Wilka, Prezesa Fundacji PCPM,
eksperta zarządzania kryzysowego ONZ

Kryzysy humanitarne rozpoczynają się nagle, lecz zazwyczaj trwają długo.
Gdy nad ranem w czwartek 24 lutego nasz pracownik z Charkowa zadzwonił i powiedział:
”U nas zaczęła się wojna” byliśmy gotowi do pracy. Od 16 lat niesiemy pomoc humanitarną.
Już kilka miesięcy wcześniej analizowaliśmy sytuację i planowaliśmy pomoc. Na Wschodzie Ukrainy
pomagamy od 2014 roku. Przez lata zdobywaliśmy doświadczenia w Libanie, Iraku, Sudanie Płd., Etiopii,
Ugandzie, a nawet na Bałkanach.
Mimo naszego doświadczenia, w tym dniu, 24 lutego stanęliśmy przed olbrzymim wyzwaniem:
jak sfinansujemy działania na potrzeby osób, które nagle dotknęła wojna? Wiedzieliśmy, że będziemy
musieli rozwiązać ten problem, przewidywaliśmy w jakiej skali. Każdego dnia, z każdą osobą
przekraczającą nasze granice, z każdą informacją o spadających rakietach, zniszczonych szpitalach,
nieprzejezdnych drogach oraz z każdą napływającą do nas prośbą o pomoc rosły potrzeby.
Dziś 181 dzień wojny. Ten raport powstał, ponieważ wraz z kolejnymi wyzwaniami przybywało nam
Partnerów, Darczyńców, Donorów. Polskie, zagraniczne i międzynarodowe firmy i organizacje zaufały
nam i okazały gotowość do finansowania pomocy. Dziękujemy! To wsparcie znacząco zwiększyło
jej zasięg i skalę.
Kryzysy humanitarne trwają długo… A te 6 miesięcy minęło bardzo szybko. Blokada ukraińskich portów
skierowała uwagę świata na problemy państw Afryki i Azji. Fundacja PCPM działa tam od lat, starając
się m.in. poprawić dostęp do żywności, edukacji, bezpieczeństwa zwykłych obywateli. Współpraca NGO
z sektorem prywatnym daje nadzieję: odmienia ludzkie losy. Jeszcze raz dziękuję.
Być może na kolejne wyzwania także będziemy mogli odpowiedzieć wspólnie.
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Poznajcie tych, którym pomagamy

ROZWIJAJCIE SIĘ

w Centrum Edukacji i Kreatywności PCPM i mBank
CEK otworzyliśmy w marcu. W pierwszych 10 dniach
w zajęciach uczestniczyło już 169 ukraińskich dzieci.
Teraz CEK odwiedza ich 60-80 każdego dnia. Ich mamy
mogą zostawić je w bezpiecznym miejscu, podczas gdy
same korzystają z lekcji języka polskiego, przygotowują
się do pracy pod okiem specjalisty czy uczestniczą
w spotkaniach z psychologiem. Katia w ciągu 3 miesięcy
dzięki stacjonarnym zajęciom nauczyła się swobodnie
rozmawiać w j. polskim. Dostała w CEK stałą pracę,
do której może ze sobą zabierać córkę.

Tutaj na miejscu jest logopeda, defektolog,
psycholog dziecięcy. Moja córka w Ukrainie
nie chodziła na takie zajęcia, ale teraz ma taką
szansę. Dla mnie osobiście najważniejsze jest
to, że mam pracę. Nawet sobie nie wyobrażam,
jakby to było bez pracy (Katia, opiekunka i
fotografka zatrudniona w CEK).

Zajęcia z logopedą w CEK

MOŻECIE SIĘ ZADOMOWIĆ

w mieszkaniu opłaconym przez rok /CEMET. S.A.
Cztery wyjątkowe rodziny przez najbliższy rok nie muszą
martwić się o dach nad głową, a my w tym czasie
wspieramy je w usamodzielnianiu się. U syna Oleny
z Mariupola zdiagnozowano PTSD, Chłopiec potrzebuje
spokoju, a rodzina bez środków do życia trafiła do
zbiorowego punktu pomocy. Zarówno partner jak i syn
Walentyny poruszają się na wózkach. Syn urodził się
z dziecięcym porażeniem mózgowym. Walentyna bez
skutku starała się coś wynająć w Warszawie, gdzie syn
ma świetną szkołę. U córki Julii zdiagnozowano zespół
Downa, jej mąż także wymaga opieki, stracił nogę.
Swietłana ma trójkę bardzo małych dzieci, które
wychowuje samotnie, nie może iść do pracy.

Najpierw byliśmy w Expo Ptak. Póżniej
mieszkaliśmy u innej rodziny, wtedy
staraliśmy się wynająć mieszkanie,
ale udało się dopiero gdy pomogła
Fundacja (Walentyna, do Polski
przyjechała w marcu ).

Rodzina w Centrum Tranzytowym przy Dworcu Warszawa Wschodnia

Poznajcie tych, którym pomagamy
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POTRZEBUJEMY WAS
CARE / NRC / IRC / SEKTOR PRYWATNY
Zatrudniamy asystentów nauczycieli, psychologów i tłumaczy oraz personel
pomocniczy w polskich szkołach. Program realizujemy też przez cały rok szkolny
2022-2023, bo widzimy jak bardzo jest potrzebny.

Zasięg flagowego programu poświęconemu zatrudnieniu ukraińskich uchodźców w polskich
szkołach. Czerwone punkty to jego dopełnienie czyli program "Lato w mieście", który
integruje dzieci ukraińskie i polskie, dając zatrudnienie kadrze podczas wakacji.
Program zatrudnień
"Lato w mieście"

Ogromną zaletą programu
jest możliwość pracy, praca ma
działanie lecznicze (nauczyciel
języka ukraińskiego, Wrocław).

Moją pierwszą myślą było udzielenie tym [ukraińskim]
dzieciom jakiejkolwiek pomocy, bo kiedy były zapisywane,
przerażała mnie ich postawa psychiczna (…) te dzieci były
tak przerażone, zagubione w nowej rzeczywistości (…).
Nauczyciele [polscy] nie wiedzieli, co z nimi zrobić, nie mogli
zapewnić ani pomocy pedagogicznej, ani psychologicznej
ze względu na barierę językową (dyrektor szkoły, Lublin).

Chcemy dać im namiastkę stabilności, ludzkiej godności.
To nie zapomoga, ale potraktowanie uchodźców jako
partnera w działaniu, bo przecież my też ich
potrzebujemy. Nie generujemy na siłę miejsc pracy,
ale wykorzystujemy ich umiejętności i wiedzę do
wsparcia nas jako społeczności przyjmującej
(dr Wojtek Wilk, Prezes Fundacji PCPM).

37 000
dzieci-uchodźców
korzystało z naszych
programów w czerwcu
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Poznajcie tych, którym pomagamy

NIE PODDAWAJCIE SIĘ, WIERZYMY W WAS
stypendia dla studentów i wsparcie dla wychowanków burs szkolnych/Fundacja LPP
Przyjechali z Charkowa, Chersonia, Mariupola, Odessy i kilku innych miast. Często jako jedyni z rodziny decydowali się
na wyjazd. Tak było w przypadku Olgi. Przyjechała z Mariupola, gdy wybuchła wojna była na 4 roku skrzypiec. W Polsce
trafiła najpierw do zbiorowego punktu pomocy pod Warszawą. Dzięki stypendium mogła kupić jedzenie i kontynuować
studia zdalnie, jedynie dorabiając sobie na koncertach. Chcieliśmy, żeby stypendium dało jej poczucie bezpieczeństwa
i motywację, także w tych trudnych momentach, gdy z Mariupola do Polski docierały dramatyczne wieści. Teraz Olga gra
w Polsce coraz więcej koncertów, muzyka staje się jej źródłem utrzymania. Takie stypendia przyznaliśmy 25 studentkom
i studentom. Wśród nich było dwóch braci z Konga, którzy w Ukrainie studiowali architekturę i mechanikę. Chcą dokończyć
studia w Polsce. Pomagamy też młodzieży z Ukrainy, która jeszcze przed wojną przyjechała do nas i w szkołach zawodowych
oraz technikach uczy się konkretnych zawodów. Dyrektorzy burs szukali finansowania dla ich dalszego pobytu, ponieważ
niektórych rodziców wojna pozbawiła pracy.

WSPÓLNA INICJATYWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
na koncertach i festiwalach/ SOIAR

Środki zebrane podczas wspólnej akcji wykorzystamy na odbudowę ukraińskich szkół oraz zajęcia artystyczne
i rozwojowe pozwalające radzić sobie ze stresem. Będą kierowane do dzieci i młodzieży.
Szukajcie nas na koncertach, akcja wciąż trwa.
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Czy wiesz jak...

POMAGAMY W UKRAINIE
EWAKUACJE
do Polski oraz zachodniej Ukrainy przewozimy ludność cywilną z Charkowa, Buczy, Irpienia,
Winnicy czy Kijowa

> 1419 osób

EWAKUACJE MEDYCZNE
Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM organizuje ewakuacje osób wymagających
specjalistycznego leczenia i osób starszych

> 8 przejazdów karetką

POMOC UCHODŹCOM WEWNĘTRZNYM
mnóstwo osób straciło domy w Mariupolu, Krematorsku, Odessie czy Charkowie,
co zmusiło ich do wyjazdu do Zachodniej Ukrainy. Tam wspieramy ich zapomogami

DOSTAWY LEKÓW I SPRZĘTU MEDYCZNEGO
DO SZPITALI
poza opatrunkami i lekami do placówek medycznych m.in. w Switłowodsku, Charkowie, Krzywym
Rogu, Kijowie czy Umaniu trafia specjalistyczny sprzęt m.in. USG, EKG czy defibrylatory

TRANSPORTY POMOCY HUMANITARNEJ
paczki żywnościowe z produktami o długim terminie przydatności
są dystrybuowane w różnych rejonach kraju

KARETKI Z WYPOSAŻENIEM PRZEKAZANE DLA SZPITALI
reagujemy na potrzeby szpitali w mniejszych miejscowościach Ukrainy

> 6 000 rodzin

> 2,5 tony

ponad

2,5
tony

> 40 000 km
> 4 karetki
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Czy wiesz jak...

POMAGAMY W POLSCE
ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI I ASYSTENTÓW
pomoc dla polskich szkół, które przyjęły dzieci-uchodźców, wsparcie dla samorządów i uczniów

ZAPOMOGI FINANSOWE
w tym dla samotnych matek z małymi dziećmi, osób 60 + oraz osób z niepełnosprawnością

WYNAJEM MIESZKANIA NA ROK
dla rodzin ze specjalnymi potrzebami

STYPENDIA

dla uzdolnionych studentów, którzy przyjechali z Charkowa, Mariupola i Odessy, a także Konga

CENTRUM TRANZYTOWE PRZY DWORCU
WARSZAWA WSCHODNIA
kompleksowe wsparcie dla osób, które właśnie znalazły się w Warszawie

> 940 osób
> 14 948 osób
> 7 586 rodzin
> 4 rodziny

> 25 osób

ponad

> 2,5
30 000 osób
tony

CENTRUM EDUKACJI I KREATYWNOŚCI CEK
dzieci mogą korzystać z pomocy psychologa czy logopedy, a mamy uczą się polskiego
lub otrzymują pomoc w rozwijaniu kariery zawodowej

> 2 lokalizacje
> 60 dzieci dziennie

LATO W MIEŚCIE
organizacja czasu wolnego połączona z integracją i rozwojem

> 3 000 dzieci
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Nagłe sytuacje

MOŻECIE NA NAS LICZYĆ
ewakuacje medyczne z Ukrainy do Polski lub dalej
Lekarze i ratownicy z Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM organizują i przeprowadzają ewakuacje osób chorych,
poszkodowanych w atakach na cywilne osiedla i obiekty lub potrzebujących pilnego wyjazdu z Ukrainy w celach medycznych.
Braliśmy udział w ewakuacji dzieci z lwowskiego szpitala onkologicznego. Pojechaliśmy do Sum, aby do Przemyśla przywieźć
leżącą kobietę która została w ostrzeliwanym mieście zupełnie sama. Podjęliśmy się też transportu 9-latki, która wymagała
pilnej operacji obu nóg. Dotarliśmy także do mężczyzny, który stracił nogę. Dzięki darowiznom kupujemy karetki,
wyposażamy je w niezbędny sprzęt, a po akcji przekazujemy je ukraińskim szpitalom.
W sumie odbyliśmy 8 medycznych ewakuacji, a kolejne przed nami.

MEDYCZNY ZESPÓŁ RATUNKOWY PCPM
Zespół jest jedyną w Polsce (i jedną z kilku w Europie) medyczną grupą szybkiego reagowania, zdolną do wyjazdu do
strefy dotkniętej klęskami żywiołowymi lub kryzysami humanitarnymi w ciągu 48 godzin. Działa pod egidą Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO). W jego skład wchodzą doświadczeni ochotnicy: lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki,
ratownicy GOPR, strażacy i inni ratownicy specjalistyczni oraz wspierający ich pracownicy humanitarni PCPM.
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Jak docieramy do potrzebujących?

PRZEKAŻEMY WAM SAMOCHÓD
usłyszeliśmy pewnego dnia od Grupy PGD
Taka darowizna była bardzo potrzebna. Nowy samochód
otrzymaliśmy i teraz dostarczamy nim regularnie do Ukrainy
żywność, leki, pampersy, sprzęt specjalistyczny, produkty
chemiczne i higieniczne. Zawozimy je głównie do tych miejsc,
gdzie do sklepów przez kilka dni nie docierają dostawy i tych,
z których dostajemy prośby o wsparcie. W Polsce korzystamy
z samochodu w nagłych sytuacjach. Na przykład, kiedy do
prowadzonego przez nas Centrum Tranzytowego dla
uchodźców w środku nocy docierają wyczerpane długą podróżą
i trudnymi doświadczeniami osoby. Wtedy odbieramy je i
zawozimy dalej, do bezpiecznych miejsc, często położonych
setki kilometrów od Warszawy.

SAMOCHODY
DO ZADAŃ SPECJALNYCH
udostępnione przez TMFlota
Centrum Tranzytowe, takie jak to przy dworcu Warszawa
Wschodnia, wymaga dużo logistyki. Często trzeba
przemieszczać się i w tym bardzo wsparła nas TMFlota, która
użyczyła nam swoich pojazdów. Jeden z nich na stałe wspiera
pracę Centrum Tranzytowego. Drugi samochód od TMFlota
to kolejny wóz do zadań specjalnych, dowieźliśmy nim ostatnio
ukraińskim lekarzom i strażakom brakujący sprzęt. Pozwala
nam docierać do małych wsi. Tam przez zniszczone drogi,
zamknięte sklepy czy przerwy w dostawach produktów,
mieszkańcom trudno zdobyć podstawowe produkty: chleb,
mąkę, oliwę.

SPRZĘT DLA STRAŻAKÓW
ochotnicy z obwodu kirowohradzkiego nad Dnieprem
poprosili nas o wsparcie.

Ochotnicy od początku wojny usuwają przeszkody
z uszkodzonych dróg, torów kolejowych, mostów i wiaduktów,
by te były przejezdne dla ludności cywilnej. Pomagają w
naprawie szkół, szpitali, obiektów przemysłowych i budynków
mieszkalnych, a oprócz tego wykonują jeszcze standardowe
strażackie obowiązki. Przekazaliśmy ochotnikom
certyfikowane stroje, specjalne buty i rękawice, pilarki, linki
strażackie, aparaty oddechowe (pozwalają wchodzić do
zadymionych pomieszczeń), a także specjalne oświetlenie. To
wsparcie, które przekłada się na codziennie funkcjonowanie
ludzi, którzy muszą – na przykład – dotrzeć do szpitala.
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Razem dla służby zdrowia

24 GODZINY NA DOBĘ
To nie tylko żelazo i sprzęt. Pomyślcie o tym, że ojciec spotka się ze swoim dzieckiem, bo ta karetka uratowała mu życie.
Zaczęło się od znaczków, portal Gazeta.pl miał zupełnie unikatowe znaczki z obrońcami Wyspy Węży i z podpisami.
Znaczki wystawiliśmy wspólnie na aukcje Allegro. Potem były licytacje, zakończone w tydzień wynikiem ponad 120 tysięcy
złotych. Sprzęt miał być nowy, prosto z taśmy, dodaliśmy część środków ze zbiórki i dzięki darczyńcom uzyskaliśmy pełną
kwotę. I tak właśnie przekazujemy kolejną (4) karetkę, w pełni wyposażoną. Codziennie może uratować komuś życie.

LEKI I OPATRUNKI, SPRZĘT MEDYCZNY
Do tej pory dostarczyliśmy potrzebne rzeczy do szpitali w Kijowie, Żytomierzu, Korpie i Humańiu. Kompletujemy kolejne
transporty.

Co dalej?
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Oprócz projektów w Polsce będziemy rozwijać też pomoc dla Ukrainy. Nie trzeba wyjeżdżać z kraju,
żeby stać się uchodźcą. W tej chwili ponad 6 mln obywateli Ukrainy to osoby wewnętrznie
przesiedlone. Będą potrzebowały naszej pomocy zwłaszcza podczas zbliżającej się zimą.

Wypłata zapomóg dla uchodźców
wewnętrznych (IDP)
Dla tych, którzy stracili domy, mieszkania
i zostali zmuszeni do wyjazdu do innej części
kraju. Zapomogi będę dla nich wsparciem
w momencie szukania pracy, zapisywania
dzieci do szkół. Zwłaszcza w zimowych
miesiącach, gdy koszty życia rosną.

"Cash for Work" dla Ukrainy
Wiele osób decyduje się na powroty. Mamy
wieloletnie doświadczenie w interwencyjnym
zatrudnianiu w instytucjach, samorządach,
szkołach, a także przy pracach budowlanych.
To nasz flagowy program w Polsce,
realizowaliśmy go także w Libanie. Teraz
rozwijamy program dla Ukrainy.

Ogrzanie mieszkań i domów

Sprzęt medyczny i leki

Skutki wojny, wstrzymane dostawy gazu z Rosji,
ekonomia po pandemii COVID-19, wysoka
inflacja, wzrost ceny gazu i węgla, głównych
materiałów opałowych. Ogrzanie domu,
zwłaszcza na terenach słabiej zaludnionych i
wiejskich będzie kosztować min. trzykrotnie
więcej tej zimy, co stanie się problemem dla
setek tysięcy Ukraińców.

Z czasem będzie potrzebny inny rodzaj pomocy
niż dostarczamy teraz (opatrunki, zestawy
do zszywania ran). W późniejszej fazie konfliktu
dla tych, co stracili kończyny potrzebna będzie
rehabilitacja. Trzeba będzie zapewnić odpowiedni
sprzęt ortopedyczny. Z pewnością pojawią się
też zapytania o protezy.

Ewakuacje medyczne
Medyczny Zespół Ratunkowy nadal reaguje
na indywidualne potrzeby osób wymagających
medycznego transportu. Coraz więcej szpitali
na zachodzie Ukrainy staje się obciążonych
z powodu przybycia osób wewnętrznie
przesiedlonych ze wschodu kraju.

Pomoc humanitarna dla małych
miast i wsi
Rozwijamy nasz dział logistyki i biuro
ukraińskie, by dalej docierać z produktami
potrzebnymi na codzień do tych, którzy
pozostali w miejscach gdzie brakuje
podstawowych produktów, także przy linii
frontu.
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Nasz polsko -ukraiński zespół, podczas podpisywania umów zapomogowych, Ukraina.

Fundacja Polskie Centrum
Pomocy Międzynarodowej
KRS: 0000259298
REGON: 140603017
NIP: 5252371402
www.pcpm.org.pl
fundraising@pcpm.org.pl

Zostańcie z nami!

