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Spis treści 



• następna Pomarańczowa Rewolucja? 

• obserwacja wydarzeń w Kijowie: geneza i perspektywy 

EuroMajdanu oraz umowy stowarzyszeniowej + możliwości 

wsparcia 

• udział polskich parlamentarzystów 

• spotkania z ukraińskim społeczeństwem obywatelskim, mediami i 

politykami 

• konfrontacyjno-represyjna strategia władzy 

• potrzeba realnego zaangażowania długoterminowego 
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Misje obserwacyjne (listopad-grudzień 

2013 r.) 



• moral support i deep concern nie wystarczą 

• potrzeba przejścia do realnych działań pomocowych  

• stała obecność w Kijowie - na Majdanie (sztab misji - Kościelna 5) 

• kampania informacyjno-edukacyjna dot. UE => monitoring naruszeń praw 

człowieka 

• obserwacja procesów sądowych  

• organizacja i koordynacja krótkoterminowych misji obserwacyjnych i wsparcia 

międzynarodowego 

• współpraca ze służbami EuroMajdanu (medycy, Samoobrona, EuroMaidan 

SOS, AutoMajdan, media) 

• monitoring sytuacji w regionach  
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Misja obserwacji i wsparcia (styczeń-

kwiecień 2014 r.) Cele i założenia 



Misja obserwacji i wsparcia. 

Wolontariusze 
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Pierwszy dzień misji.  

W drodze na Ukrainę 



Misja obserwacji i wsparcia. Polski 

namiot 



Polski namiot na EuroMajdanie stał od 

21 stycznia 2014 
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• skala przerosła nasze oczekiwania  

• zaangażowanie ogólnopolskie, lokalne inicjatywy - szkoły, 

samorządy, osiedla 

• odzież przekazywana do Cerkwi na Miodowej  

• leki przekazywane głównym lekarzom Służby Medycznej  

• stopniowe wygaszanie zbierania leków 

• potrzeba rozszerzenia i elastycznego modyfikowania zakresu zbiórki  
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Zbiórka medyczna 
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Pomoc medyczna: leki i sprzęt 

 



Zbiórka medyczna 



Logistyka 

• potrzeba szybkiego przerzutu pieniędzy i organizacji transportów z 

pomocą 

• niepewna sytuacja na przejściach granicznych i na Ukrainie  

• konieczność szybkiego kompletowania trudno dostępnego sprzętu 
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Pomoc humanitarna - Ukraina 



Wsparcie rannych i uchodźców w 

Polsce 



Ukraińcy w drodze do Polski 
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Działania towarzyszące. Wydarzenia 

• pierwsze koncerty polskich zespołów na Majdanie 16.12.2014 r.; 

koncert Neila Taylora 31.12.2014 r.  

• wystawy zdjęć z wydarzeń w Kijowie  

• debaty: Sejm RP, Stronnictwo Demokratyczne, Dom Literatury, 

Collegium Civitas, Fundacja Friedricha Eberta, Uniwersytet w 

Sorbonie 

• spotkania w dzielnicach W-wy: Bielany, Białołęka, Rembertów, Wola  

• specjalny dodatek GW i event na Placu Konstytucji  

• wsparcie pikiet i protestów pod ambasadami 30.01.2014 r.  

• zbiórki publiczne “do puszek” 
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Działania towarzyszące. Wydarzenia 



Koncerty na Ukrainie i w Polsce 
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Informujemy o sytuacji na Ukrainie 



Informujemy o sytuacji na Ukrainie 
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• zespół analityczny ODF w Kijowie + wolontariusze  

• objęcie monitoringiem sytuacji: protestujących, studentów, 

niezależnych mediów, AutoMajdanu, mieszkańców Krymu 

• publikacja 11 raportów (EuroMajdan - 7, Sytuacja na Krymie i 

agresja rosyjska - 4) 
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Działalność analityczna (raporty) 
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www.maidan24.eu 



• politycy i liderzy opinii (NGOs, think tanki) - Polska i UE  

• zaangażowanie ambasadorów ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego 

(Rusłana Łyżyczko)  

• cel: wsparcie ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego  

• realne działania pomocowe - polityczne i materialne  

• wprowadzenie sankcji przeciwko reżimowi prezydenta Janukowycza  

• monitoring sytuacji w regionach (nie tylko Kijów)  

• pełna izolacja polityczna i gospodarcza Rosji za aneksję Krymu; wsparcie 

ukraińskiej armii; szybkie podpisanie umowy stowarzyszeniowej  

• rzeczywista sytuacja na Ukrainie  
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Działalność lobbingowa 



Lobbing na rzecz Ukrainy 



Lobbing na rzecz Ukrainy 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych: 

Polski, Niemiec, Włoch, Czech, Francji, Hiszpanii, Litwy 

 

Rezolucje Parlamentu Europejskiego: 

European Parliament resolution of 6 February 2014 on the situation in Ukraine 

(2014/2547(RSP));  

European Parliament resolution of 27 February 2014 on the situation in Ukraine 

(2014/2595(RSP));  

European Parliament resolution of 13 March 2014 on the invasion of Ukraine by 

Russia (2014/2627(RSP)) 

 

W Kijowie byli na nasze zaproszenie: 

Marcin Geremek, Rebecca Harms, Michał Jaros, Tomasz Makowski, 

Grzegorz Pietruczuk, Kacper Pietrusiński, Paweł Piskorski, Michał Szczerba, 

Jacek Szymanderski, Jacek Świeca, Marcin Święcicki, Eugene Zhovtis 
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Finanse i rozliczenia 

• pomoc medyczna: 87 541,99 PLN 

• pomoc dla dziennikarzy: 39 514,90 PLN 

• pomoc dla uchodźców: 27 855,85 PLN 

• pomoc dla Samoobrony, GN i armii: 155 078,09 PLN 

• pomoc dla NGOs-ów: 24 758,13 PLN 

• wartość udzielonej pomocy: 334 748,96 PLN 

• koszty misji obserwacji i wsparcia: 197 599,05 PLN 

• całkowity koszt ww. działań: 532 348,01 PLN  
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Podsumowanie 

• wyzwanie organizacyjne - brak przygotowania, nowe obszary 

działalności, skala potrzeb i dynamika rozwoju sytuacji 

• ofiarność polskiego społeczeństwa - ponad podziałami  

• konieczność kontynuacji działań  

• potrzeba pozyskania dalszego wsparcia zewnętrznego 

• zbliżenie polsko - ukraińskie  
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Działania bieżące i dalsze plany 

• rejestracja i biuro ODF Kijów - Bankowa 1  

• pomoc humanitarna i wsparcie reform 

• dodatkowo: działania kulturalne i projekty młodzieżowe  

• konferencja dot. lustracji w Kijowie z Yehorem Sobolevem 

• misja obserwacyjna na wybory prezydenckie 25.05.2014 r.  

28 



29 

Konferencja "Lustracja: rozwiązanie dla 

Ukrainy”, Kijów 1 kwietnia 2014 



Podziękowania dla partnerów 

• Amnesty International 

• AutoMajdan 

• CARITAS Diecezji Samborsko-Drohobyckiej 

• Centrum Pomocy Międzynarodowej Olgi 

Bohomolec 

• Enej 

• EuroMaidan SOS 

• EuroMajdan Warszawa  

• EuroMajdan Wiedeń 

• Europa Plus: Twój Ruch 

• Gazeta Wyborcza i Fundacja Agory 

• International Centre for Policy Studies 

• koła naukowe 

• Kozak System 

• Krym SOS 

• Krytyka Polityczna 

 

• Maleo Reggae Rockers 

• Mazowiecki Urząd Wojewódzki 

• Metka 

• ORA Warszawa 

• posłowie do Parlamentu Europejskiego 

• posłowie na Sejm RP 

• Projekt Polska 

• Samoobrona  

• Stronnictwo Demokratyczne 

• Taraka  

• The Stylacja 

• Uczelnia Łazarskiego, Collegium Civitas  

• UM Warszawa (CKS) 

• warszawskie urzędy dzielnicowe 

• Związek Ukraińców w Polsce 
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Dziękujemy 

 
media@odfoundation.eu 


