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DZIĘKUJEMY 
ZA WSPARCIE!
Szanowni Państwo,
w imieniu Fundacji Edukacja dla Demokracji 
ser decz nie dziękujemy za wsparcie zbiórki na 
rzecz pomocy Ukrainie – za otwarte serce 
i gest solidarności, tak ważny w obliczu tra
gicznych wydarzeń, które miały miejsce na 
Majdanie w Kijowie i innych miastach Ukrainy. 
Państwa po moc dotarła do potrze bujących!

To dzięki Państwa osobistemu zaangażowa
niu ze bra  liśmy ponad 560  000 zł, które  
pozwoliły szybko i elastycznie reagować na 
po ja wiające się potrzeby.

Czwórka pacjentów wraca do Kijowa po leczeniu w Polsce. Podczas pobytu  
wspieraliśmy ich finansowo, a wolontariusze objęli opieką.

Kwiecień 2014 r.
Fot. Anna Kertyczak/ FED

Przekazanie leków do 
punktu medycznego 
na Majdanie,  

Luty 2014 r.
fot. Volodymyr Kuzka

CO UDAŁO NAM SIĘ ZROBIĆ?

Dzięki środkom ze zbiórki publicznej i darowizn mo
gliśmy przez kilka miesięcy pomagać kilkuset ran
nym.

Od końca stycznia 2014 r. byliśmy w stałym kontak
cie ze Służbą Medyczną Majdanu – przekazywa
liśmy pieniądze na zakup leków i specjalistycznego 
plecaka ratunkowego, koszty leczenia i rehabilitacji, 
a w miarę rozwoju wydarzeń na wschodzie Ukrainy 
 także na opatrunki taktyczne i wyposażenie szpitali 
polowych, niezbędnych w strefie ATO.

Od samego początku pobytu w Polsce ponad  
50 pacjentów z Majdanu, leczonych przede wszyst
kim w Warszawie, Katowicach i Poznaniu, wspiera
liśmy ich leczenie zależnie od potrzeb – kupowaliśmy 
„wyprawki” szpitalne, finansowaliśmy leki, drobny 
sprzęt rehabilitacyjny czy mniejsze protezy, a w jed
nym przypadku – transport karetką i skomplikowaną 
operację, wypłacaliśmy drobne kieszonkowe. Nie
rzad ko wspieraliśmy także rodzinę, pozostającą  
na Ukrainie bez środków utrzymania lub przyjeżdża
jącą do Polski, odwiedzić i wesprzeć swoich bliskich. 
Pozostawaliśmy w kontakcie z wolontariuszami,  
lekarzami, Konsulatem RP w Kijowie, Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych i Strażą Graniczną, by pobyt 
pacjentów przebiegał bezproblemowo.

Od marca 2014 r. zapewnialiśmy stały zapas leków 
dla pacjentów leczonych w Szpitalu nr 17 w Kijo wie, 
wspieraliśmy też inne szpitale i punkty medyczne.

Naszym ostatnim wydatkiem była opłata większoś
ci kosztów bionicznej protezy dłoni dla Yaroslava, 
rannego na kijowskim Majdanie.

NASZA WSPÓLNA POMOC 
TO MIĘDZY INNYMI:
• Zakup leków i środków opatrunkowych 

za łączną kwotę niemal 135 000 zł.

• Koszty leczenia i transportu leków 
i rannych za nieco ponad 155 000 zł.

• Sprzęt medyczny i wyposażenie dla ekip 
ratunkowych oraz szpitali polowych 
za ponad 47 000 zł.

• Sfinansowanie protezy dłoni kwotą
• ponad 100 000 zł.

• Wsparcie finansowe i rzeczowe 
dla pacjentów i ich rodzin o łącznej 
wartości prawie 90 000 zł.
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Yaroslav na Majdanie stracił rękę. Na zdjęciu razem ze swoim protetykiem   
pan Rolf nie może wyjść z podziwu, że Yaroslav nauczył się wykonywać  
podstawowe ruchy protezą faktycznie od razu  niektórym pacjentom 
zajmuje to zazwyczaj kilka miesięcy.

Listopad 2014 r.

JAK JESZCZE WSPIERAMY 
UKRAINĘ?
Dzięki zbiórce i darowiznom, mogliśmy pomagać 
osobom rannym na Majdanie. Nasze wsparcie dla 
Ukrainy nie ogranicza się jednak do osób indywi
dualnych  uzupełniamy je o działania wzmacniają
ce ukraińskie organizacje społeczne i lokalnych  
aktywistów.

W roku 2014:

• w ramach projektu „Wyzwania po Euromajdanie 
 sektor społeczny w działaniu” pomogliśmy 
grupom aktywnych obywateli wypracować 
priorytety zmian w ich miastach i obwodach, 
wsparliśmy realizację 15 lokalnych inicjatyw oby
watelskich, które pozwalają na to, aby małymi 
krokami demokratyzować życie na poziomie 
lokalnym.

• kontynuowaliśmy realizację Programu „Przemia
ny w Regionie”  RITA, w ramach którego dofi
nansowaliśmy kilkanaście polsko-ukraińskich 
projektów wspierających rozwój niezależnych 
mediów, społe czeń stwa obywatelskiego, opieki 
społecznej czy polskoukraińskiej wymiany inte
lektualnej, w tym dialogu wokół kwestii histo
rycznych. 

Co dalej?

Na 2015 rok zaplanowaliśmy działania, które będą 
budować oddolne wsparcie dla trudnych lecz nie
zbędnych reform w Ukrainie, przede wszystkim 
dla reformy samorządowej, i dadzą mieszkańcom 
Ukrainy poczucie odpowiedzialności za swój kraj, 
oraz wsparcie szkoleniowe i sprzętowe dla dzien
nikarzy ukraińskich mediów lokalnych.

GDZIE MOŻNA 
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?
Zapraszamy na naszą stronę internetową  

www.edudemo.org.pl. Można tam znaleźć  
informacje o naszej bieżącej działalności,  

a także sprawozdanie ze zbiórki publicznej 
na rzecz pomocy Ukrainie.

DZIĘKUJEMY!
Raz jeszcze dziękujemy za udzieloną 
pomoc! To dzięki Państwa wpłatom 
mogliśmy pomagać.


