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sztuk sprzętu obronnego, w tym:

którymi dostarczyliśmy:

transportów

kamizelek 
kuloodpornych
dodatkowych wkładów

przenośnych 
radiostacji

samochów 
terenowych

artykuły szkolne

12 524 uchodźcom, 
dzięki pracy naszego 
zespołu

5 243

2 684

1 400
86

990 450 14

25 276

37 362

950

500

6

106

uchodźców, którzy otrzymali 
pomoc na naszej infolinii

gości z Ukrainy, którzy  
skorzystali z naszej  
asysty kulturowej

dzieci, które urodziły 
się pod naszą opieką

osób, którym pomogliśmy znaleźć pracę

gorących zup, wydanych na granicy  
i żołnierzom na linii frontu

którym udzieliliśmy 
pomocy psychologicznej

śpiworów 
zimowych

świec 
okopowych generatorów

ubrań cywilnych

artykuły higienicze dla kobiet

paczek żywnościowych 
(ważących 11 ton)

latarek czołówek  
z dodatkowymi bateriami

uchodźców, którym zapewniliśmy czasowe  
schronienie dzięki partnerstwu z Airbnb.org

3 751

258

z nich relokowaliśmy do krajów 
zachodnich

8 596
psów, kotów i innych 
zwierzakóww towarzystwie

Pomogliśmy

3

1 823
materace przeciwodleżynowe

440

20 500

osób, którym dostarczaliśmy 
posiłki przez 2 miesiące 

leków przeciw wszom

26 732 

14 290 59 040

1 930

31 662

1 244

15 199

znalazło nowy dom w Polsce

porcje

masek medycznych
środki  
dezynfekujące

specjalistycznego 
mleka dla wcześniaków

termowizorów
i noktowizorów

które podczas transportów 
w Warszawie i na terenie całej Polski nasi 
kierowcy-wolontariusze przejechali,  
dowożąc uchodźców do ich nowych domów

3
Domów Samodzielnych Mam,
w których zamieszkało 14 mam i 25 dzieci pod 
opieką dwóch wykwalifikowanych psychologów

Otwarcie

ponad 32 mln złA wszystko to dzięki 
które przekazaliście  
na nasze zrzutki, w darowiznach, darach rzeczowych i usługach,  
oraz do puszek w teatrach i kinach, które włączyły się do naszej akcji!

Stan na 31.01.2023

* Stan na 31.01.2023

234 980 km

Od 24 lutego 2022 r., gdy Rosja najechała Ukrainę, robimy 
wszystko, by wspierać naszych przyjaciół i sąsiadów. 

Dzięki Waszemu wsparciu nasza pomoc objęła już między innymi:

dronów 
rozpoznawczych

gaśnic
+ wyposażenie 
dla czwartej

karetki

łóżek 
polowych

kombinezonów 
medycznych

opakowań pieluch

opakowań

100 wolontariuszomi ponad

DZIĘKUJEMY! 
Wspierajcie: zrzutka.pl/PomocUkrainie 
 zrzutka.pl/DomMam

Ukraińskim obywatelom dostarczyliśmy też 

oraz tysiące sztuk sprzętu taktycznego  
i ponad sto tysięcy zasobów medycznych 
w tym:


