Sprawozdanie z akcji „Śląskie dla Ukrainy!”
i zbiórki na pomoc szpitalom w Ukrainie
prowadzonych przez Stowarzyszenie „Cała Naprzód”

Gliwice, 27.06.2022

Nigdy nie przypuszczaliśmy, że działania Stowarzyszenia „Cała Naprzód” wyjdą poza ramy
lokalnej pomocy charytatywnej osobom chorym i niepełnosprawnym, czym zajmujemy się
aktywnie od 2009 roku. Nigdy nie przypuszczaliśmy… ale życie pisze własne scenariusze.
Pod koniec lutego 2022 roku cały świat obiegła informacja o agresji Rosji na niepodległą
Ukrainę - naszego bliskiego sąsiada, z którym jako Polacy mamy silne związki zarówno
polityczne i gospodarcze, jak i - w wielu przypadkach - rodzinne. Wszyscy doznaliśmy
szoku, zatrzymaliśmy się w niedowierzaniu i bezradności. Taki stan jednak nie mógł trwać
długo. Najlepszą receptą w takich sytuacjach jest podjęcie działania. Jak najszybciej i jak
najefektywniej.
Niniejszy raport stanowi krótkie podsumowanie dotychczasowych aktywności. Kierowany
jest przede wszystkim do osób i instytucji stanowiących punkty zbiórki publicznej,
darczyńców oraz wolontariuszy.

Nasze działania skoncentrowane były na dwóch akcjach:
1.

Śląskie dla Ukrainy! (akcja zakończona),

2. Zbiórka na pomoc szpitalom w Ukrainie! (akcja wciąż trwa).

Jak w przypadku wszystkich naszych akcji - zgromadzone środki w 100% są
przekazywane na pomoc.
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1. ŚLĄSKIE DLA UKRAINY!
Celem akcji było zebranie środków na bieżące niezbędne potrzeby obywateli Ukrainy,
a także osób fizycznych, które gościły uchodźców w swoich domach i potrzebowały
wsparcia w dalszym udzielaniu pomocy. Akcja organizowana była we współpracy z Centrum Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszeniem GTW oraz Stowarzyszeniem Animatorów
Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży.

1.1. Zbiórka publiczna – Śląskie dla Ukrainy!
Doświadczenie i wiara w dobrych ludzi podpowiadały nam, że odzew będzie błyskawiczny
i duży. Jednak to, co wydarzyło się później, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania.
Zgłaszali się do nas przedstawiciele firm, instytucji, lokali gastronomicznych, kościołów,
osoby prywatne i wolontariusze. Najczęściej pytali o to, co mogą zrobić dodatkowo, aby
wesprzeć naszą inicjatywę. W efekcie powstała sprawnie działająca sieć osób i instytucji
zaangażowanych w organizację rozmaitych wydarzeń, podczas których zbierane były
środki na zasilenie zbiórki publicznej o numerze 2022/920/OR zgłoszonej do Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Akcja rozrosła się w mgnieniu oka. Każdy, kto czuł
potrzebę pomagania, poświęcał swój prywatny czas, aby dołożyć własną cegiełkę do
naszej wspólnej inicjatywy. Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich z imienia i nazwiska,
ale z pewnością ogromne podziękowania należą się (część zaangażowanych podmiotów
prosiła o anonimowość):
●

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach,

●

Cechownia Gliwice,

●

Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych,

●

Centrum Inicjatyw Społecznych,

●

Centrum Kultury w Knurowie,

●

Centrum Kultury Victoria w Gliwicach,

●

Chwyciarnia w Arenie Gliwice - ścianka wspinaczkowa,

●

Fajne Cafe - sieć kawiarni,

●

Forum Gliwice - galeria handlowa,

●

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach,

●

Hau Haus - salon pielęgnacyjny dla psów,

●

IBU Craft Beer,

●

Kirchhoff Polska Sp. z o.o.,

●

Klub Osiedlowy „Baildonka”,
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●

KS 3 Arte w Arenie Gliwice,

●

LARGO-WET - sklep zoologiczny,

●

Minka Cafe,

●

NSJ Latina Agnieszka Romańska-Zając,

●

Ośrodek Pomocy Społecznej Gierałtowice,

●

Parafia Chrystusa Króla w Gliwicach,

●

Parafia pw. Wszystkich Świętych,

●

Park Handlowy Arena,

●

Przedszkole nr 36 w Gliwicach,

●

sklep Dino w Gierałtowicach,

●

sklep Lewiatan w Gierałtowicach,

●

Stacja Artystyczna Rynek,

●

Stowarzyszenie GTW,

●

Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży,

●

Tajemniczy Ogród,

●

Urząd Gminy Gierałtowice,

●

VegeExpress,

●

ZSO nr 4 im. Piastów Śl. w Gliwicach,

●

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Gliwicach.

Razem zrobiliśmy coś, co połączyło nas na zawsze mimo tego, że każdy z wyżej
wymienionych podmiotów na co dzień zajmuje się zupełnie innymi sprawami.

Nasze działania nie polegały wyłącznie na stacjonarnych zbiórkach pieniędzy do puszek
i prowadzeniu wirtualnej zrzutki. Nasi partnerzy, jak już wspomnieliśmy, organizowali
przeróżne wydarzenia, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym co robimy dla naszych
wschodnich sąsiadów. Był to między innymi spektakl „Kopciuszek” zaprezentowany
w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach przez osoby zgromadzone w grupie
„Mały Artysta”, koncert „Chorzów dla Ukrainy”, Winter Reggae, Blues dla Ukrainy, koncerty
w ramach „Wiosny z Fryderykiem”, koncert Chóru Politechniki Śląskiej, spektakl „Pasja”
Teatru A, wydarzenie „Między Stronami” czy wydarzenia solidaryzujące w Stacji Artystycznej
Rynek i gliwickiej Cechowni.
Wszystkim zaangażowanym dziękujemy po stokroć. Siła Waszej kreatywności może
przenosić góry!
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Ogromne wyrazy uznania należą się oczywiście wszystkim cichym bohaterom naszej akcji.
Są

to

przede

wszystkim

wolontariusze

skupieni

wokół

przeróżnych

organizacji

pozarządowych (szczególne podziękowania dla wolontariuszy Stowarzyszenia Animatorów
Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży), a także Ci, którzy pierwszy raz poczuli odruch
pomagania. Osoby te poświęciły ogrom swojego wolnego czasu na kwesty, pomoc
logistyczną i promocyjną podczas trwania naszej akcji.

1.2. Zrzutka.pl – Śląskie dla Ukrainy!
Poza

samą

zbiórką

publiczną,

założyliśmy

specjalną

zrzutkę

pod

adresem:

zrzutka.pl/z/slaskiedlaukrainy i dążyliśmy do jej jak najszerszego wypromowania w czym
mogliśmy

liczyć

i w prowadzonych

na

pomoc

przez

nas

lokalnych
mediach

mediów.

Na

naszej

społecznościowych

stronie

internetowej

rozpowszechniliśmy

następujący apel:

„Drodzy Mieszkańcy Gliwic i Powiatu Gliwickiego! Potrzebujemy Waszej pomocy,
aby nieść wsparcie dla osób z Ukrainy przybywających do Gliwic oraz Powiatu
Gliwickiego i aby wspierać organizacje pozarządowe działające na rzecz takich
osób! Potrzebne są środki finansowe, aby móc nieść dopasowaną pomoc! Nie
wszystkie potrzebne rzeczy znajdziemy w punkcie zbiórki, czasem coś po prostu
trzeba zakupić. Trafiają do nas osoby z bardzo różnymi potrzebami, chcemy na
nie odpowiadać szybko i sprawnie.
Działania prowadzone są we współpracy Stowarzyszenia „Cała Naprzód”,
Centrum Inicjatyw Społecznych i Stowarzyszenia GTW. Tylko połączenie
wspólnych wysiłków pozwoli nam mądrze i dobrze pomóc!
Zebrane środki przeznaczać będziemy na bieżące niezbędne potrzeby –
obywateli Ukrainy, a także osób fizycznych, które goszczą uchodźców w swoich
domach i potrzebują wsparcia w dalszym udzielaniu pomocy. Chcemy działać
w sytuacjach, kiedy te potrzeby nie mogą być zaspokajane przez inne
instytucje. Będziemy więc pozostawać z nimi w kontakcie i wzajemnie wspierać
swoje działania. Część środków przeznaczymy także na potrzeby samych
organizacji, tak aby mogły działać szybko i skutecznie.
Wpłacajcie! Udostępniajcie! Razem damy radę!”
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1.3. Przychody i wydatkowanie - Śląskie dla Ukrainy!
Pora na podsumowanie wszystkiego, co udało się do tej pory zrobić.
Przychód ze zbiórki publicznej nr 2022/920/OR
„Śląskie dla Ukrainy”

Przychód ze zrzutka.pl „Śląskie dla Ukrainy”

Zebrano razem

Stowarzyszenie GTW

Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego
Rozwoju Młodzieży

51 029,77 zł

15 811,00 zł

Zrzutka kończy się 30 czerwca br.

66 840,77 zł

20 069,91 zł

Przekazano na rzecz Stowarzyszenia
GTW, koordynatora Miejskiego Punktu
Zbiórki Darów na rzecz zakupu
żywności zasilającej punkt. Żywność
wydawana rodzinom uchodźczym
osiedlającym się w Gliwicach i w
powiecie..

1 863,35 zł

Przekazano na rzecz SAWRM na zakup
artykułów gospodarczych do punktu
pomocy PKP, ochrony PKP, artykułów
szkolnych dla dzieci uczących się
języka polskiego i poczęstunek na
dzień integracji polsko-ukraińskiej dla
ww. dzieci

2 211,30 zł

15 000,00 zł

Wydatkowano razem

Zbiórka publiczna zgłoszona jest do
końca roku kalendarzowego, jednak
z końcem maja br. zakończyliśmy
aktywne zbieranie środków na zbiórkę.

Zakup igieł anestezjologicznych

Zatrudnienie personelu Programu
„Gliwice z Ukrainą” w celu realizacji
działań na rzecz uchodźców z Ukrainy
(m.in.
nadzorowanie
procesu
wizowego
do
Wielkiej
Brytanii,
prowadzenie radia dla osób z Ukrainy
i koordynacja wolontariatu

39 144,56 zł

Do wydatkowania pozostało 27 696,21 zł.

5

W inicjatywę bezpośrednio zaangażowało się niemal czterdzieści firm i instytucji,
a pośrednio - setki. To wszystko pokazuje jak ogromną mamy moc, gdy działamy wspólnie.
Mamy nadzieję, że nauczy nas to tego, że podobne, wspaniałe efekty możemy osiągnąć
także w spokojnych czasach.
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2. ZBIÓRKA NA POMOC SZPITALOM W UKRAINIE!
Celem akcji był zakup dwóch wysokiej klasy urządzeń podciśnieniowego leczenia ran dla
dwóch szpitali w Ukrainie. Urządzenia udało się zakupić dzięki dużemu wsparciu lokalnych
przedsiębiorców (pragnących zachować anonimowość) oraz Polaków mieszkających
w Wielkiej Brytanii i ich brytyjskich przyjaciół. Koszt urządzeń wyniósł 26 000 złotych.
Same urządzenia to jednak nie wszystko. Potrzebne są do nich odpowiednie zestawy
opatrunkowe. Dlatego we współpracy z gliwickim chirurgiem Dmitrem Żaworonkowem
założyliśmy dodatkową zbiórkę na te właśnie środki, których miesięczny koszt to około
5 000 złotych.
Zbiórka wciąż trwa i dostępna jest pod adresem: zrzutka.pl/z/leczenieran

2.1. Przychody i wydatkowanie – Zbiórka na pomoc szpitalom w Ukrainie!
Przychód z darowizn

Przychód ze zrzutka.pl – leczenie ran

Zebrano razem

27 460,00 zł

2 289,00 zł

29 749,00 zł

Sprzęt do leczenia ran

15 120,00 zł

Opatrunki

10 872,90 zł

Wydatkowano razem

25 922,90 zł

Do wydatkowania pozostało 3 756,10 zł.

2.2. Skorup x Jazz Gang Beatz - Zbiórka na pomoc szpitalom w Ukrainie!
Do akcji włączył się też gliwicki raper Skorup i firma wydawnicza MaxFloRec poprzez
przekazanie na zbiórkę dochodów z preorderu płyty „Skorup x Jazz Gang Beatz - Bocianie
gniazda EP”.
Link: maxflosklep.pl/pl/p/Skorup-x-Jazz-Gang-Beatz-Bocianie-gniazda-EP/1049
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PODSUMOWANIE
Przychód ze wszystkich działań na rzecz Ukrainy wyniósł 96 589,77 zł.
Do tej pory łącznie wydatkowano 65 067,46 zł.
W razie jakichkolwiek uwag, pomysłów, pytań i wątpliwości - zapraszamy do kontaktu pod
adresem e-mail: kontakt@calanaprzod.org oraz numerem telefonu: +48 502 320 658
(Angelika Suchocka).

Niezależnie od opisanych powyżej działań wielu z nas postanowiło dodatkowo pomóc
uchodźcom i podzielić się z nimi tym, czym byliśmy w stanie. Kilkoro członków
i wolontariuszy „Całej Naprzód” gościło w swoich domach ukraińskie rodziny dając im
wsparcie nie tylko w postaci dachu nad głową, lecz także starając się jak najszybciej
znaleźć im pracę i zintegrować z lokalną społecznością. Szczególne wyrazy uznania należą
się osobom, które organizowały zajęcia dla dzieci dotkniętych wojenną traumą. Takie
działania pozwalały na stworzenie relacji pomiędzy nimi a polskimi dziećmi i dały
wszystkim nadzieję, że przy wspólnym wysiłku niebawem wrócimy do normalności. Wielu
z nas musiało stać się po części psychologami, ponieważ zaangażowane osoby musiały
zapewnić swoim gościom także wsparcie w tej kwestii. Ważny był i jest każdy gest - szczera
rozmowa, uśmiech, drobny prezent z jakiejś okazji. Tak tworzą się silne związki i przyjaźnie
na lata. Mamy nadzieję, że zaprocentuje to w przyszłości.
Bardzo ważny jest także wątek zaangażowanych w pomoc Polaków mieszkających za
granicą. Każdy, kto miał kontakt z takimi osobami starał się wciągnąć je w działania, zbiórki
finansowe i rzeczowe. Okazało się, że nasi rodacy na emigracji także czują się
odpowiedzialni za sytuację w kraju. Wielu z nich pomagało i pomaga szczodrze
organizując lokalne kwesty i przekazując pieniądze oraz zebrane rzeczy do Polski.
Wspólnie dokonaliśmy czegoś ważnego. I choć to w dalszym ciągu jest to kropla w morzu
potrzeb wiemy, że działając w ten sposób ostatecznie uda nam się pomóc wszystkim,
którzy tego potrzebują.
Wojna w Ukrainie niestety nadal trwa. Bądźmy gotowi na kolejne mobilizacje, ponieważ
sytuacja, mimo pozornego uspokojenia, w dalszym ciągu jest nieprzewidywalna.
Trzymamy kciuki za naszych wschodnich sąsiadów i deklarujemy, że jeśli zajdzie taka
potrzeba, zakasamy rękawy i zrobimy wszystko, aby efekty tej strasznej wojny były dla nich
w miarę jak najmniej odczuwalne. Wiemy, że to się uda bo mamy WAS!

Serdecznie dziękujemy!
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