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Konferencja prasowa MyZWami –
podsumowanie wsparcia na rzecz
Ukrainy
Kluczowym punktem programu warszawskich obchodów rocznicy wybuchu protestów na
Majdanie była konferencja prasowa#MyZWami
, w ramach której podsumowaliśmy działania na
rzecz wsparcia Ukrainy zorganizowane za pośrednictwem Fundacji Otwarty Dialog (ODF) i
Euromajdan Warszawa w ciągu ostatniego roku.
Gości zgromadzonych w Ukraińskim Świecie przywitał rzecznik prasowy ODF Tomasz Czuwara.
Następnie Bartosz Kramek oraz Natalia Panchenko podsumowali działania pomocowe na rzecz
Ukrainy przeprowadzone w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Od 21 listopada 2013 r. do 25 listopada 2014 r. Fundacja Otwarty Dialog zebrała na pomoc dla
Ukrainy przeszło milion złotych (1 003 092,69 zł). W tym czasie wpłynęło do nas 2699 przelewów
na łączną kwotę 573 965,35 zł, otrzymaliśmy darowizny gotówkowe o wartości 321 636,77 zł, a do
puszek, podczas zbiórek, trafiło 107 490,57 zł.
Zebrane środki przeznaczone zostały na wsparcie ludności cywilnej, uchodźców, a także
ukraińskich żołnierzy. Łącznie wojskowym przekazaliśmy 1092 sztuki środków ochrony życia –
m.in. 375 kamizelek kuloodpornych, 183 hełmy, 238 sztuk opatrunku tamującego krwawienie
Celox, a także 4 termowizory. Dla ludności cywilnej udało nam się zebrać 15 500 sztuk leków.
Wysłaliśmy także 12 transportów z pomocą i przekazaliśmy jedną w pełni wyposażoną karetkę
medyczną. Pomoc świadczona była również w Polsce. Do naszego kraju sprowadziliśmy 23
członków rodzin rannych, a w samej Warszawie pomocą objęliśmy 188 osób. W centrum pomocy
Ukrainie funkcjonującym przy Fundacji udzieliliśmy też ok. 500 porad psychologicznych.
Wspieraliśmy także organizacyjnie wybory przeprowadzane w Ambasadzie Ukrainy w Warszawie,
zorganizowaliśmy 15 koncertów w Polsce i na Ukrainie oraz 18 konferencji, debat i spotkań
dotyczących Ukrainy. Niejednokrotnie też protestowaliśmy przeciwko rosyjskiej agresji i
wyrażaliśmy solidarność z ukraińskim narodem poprzez demonstracje, manifestacje, marsze i
wiece, których odbyło się 30.
O naszych działaniach mówiono w 12 krajach, a łączna liczba relacji o Ukrainie z udziałem ODF
wyniosła 2633. Nasz Facebook, na którym publikowane są codziennie aktualne informacje,
zanotował też olbrzymi wzrost oglądalności – liczba naszych przyjaciół na portalu
społecznościowym wzrosła ok. 1800 proc.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wszystkich działań było znacznie więcej. Organizowaliśmy misje
obserwacyjne, otworzyliśmy biuro ODF w Kijowie, wspieraliśmy reformy ustrojowe na Ukrainie,
prowadziliśmy monitoring naruszeń praw człowieka, a także publikowaliśmy raporty i
opracowania dotyczące sytuacji na Ukrainie.
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