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Szkoła Podstawowa nr 133 w Warszawie wspiera
Ukrainę i jej mieszkańców!
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PRACE UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY
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W Internecie działa też wiele zbiórek na pomoc ofiarą
wojny w Ukrainie, w tym:
siepomaga.pl
pck.pl
umostrow.pl

Wiele osób też oferuje mieszkanie w swoich domach
dla mieszkańców Ukrainy i ich pupili.

Internet

Informacje dla rodziców dzieci z Ukrainy

Інформація для батьків дітей з України

red. Emilia Hołubek

źródło
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Bielany w sprawie Ukrainy 

Jak wiadomo od kilkunastu dni pojawił się konflikt zbrojny między Rosją a Ukrainą, w którym ludność Ukrainy
została zaatakowana. Wiele osób udało się do Polski by tu znaleźć schronienie lub przedostać się dalej na
zachód. Pojawia się pytanie, co my, mieszkańcy Bielan możemy zrobić by pomóc w tej słusznej sprawie.

Akcja „Solidarni z Ukrainą”
W Młocińskiej galerii handlowej na ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15 jest realizowana Akcja „Solidarni z
Ukrainą”. Jest to jedno ze źródeł pomocy dla osób przybyłych do Warszawy. Każdego dnia tygodnia do
specjalnie wyznaczonych miejsc w galerii można przynosić dary. Galerii Młociny na swoich social mediach
przekazuje informacje, co jest potrzebne i gdzie można to przynieść. 
Akcja: https://galeriamlociny.pl/events/solidarni-z-ukraina/

Zbiórka darów 
W całej dzielnicy możemy przynosić dary do różnych punktów zajmujących się przyjmowaniem podarków. Dary
można zostawiać m.in. w Urzędzie Dzielnicy czy w CRS Bielany na ul. Lindego 20. Osobom przybyłym
potrzebne jest wszystko, od jedzenia długoterminowego, po ubiór. Wszystkie rzeczy codziennego użytku
zostały w ich domach na Ukrainie.

Pomoc w mediach społecznościowych 
Często mieszkańcy Bielan biorą do swoich domów osoby, które ze względu na szybką ucieczkę nie zdążyły
znaleźć pracy, lecz wiele z nas należy do różnych grup, na różnych mediach społecznościowych, gdzie
pojawiają się zapytanie odnośnie pracy jaką może wykonywać taka osoba. Czasami, dzięki takiej sytuacji
bielańskie firmy mogą zyskać bardzo dobrych pracowników. Dzięki powszechnej metodzie udostępniania
postów, bardzo szybko możemy znaleźć takiej osobie pracę, tylko trzeba poświęcić kilka minut w dniu by
przejrzeć aktualności w danych mediach.

Pamiętajmy, ze warto pomagać innym bez względu na każde okoliczności.

https://galeriamlociny.pl/events/solidarni-z-ukraina/
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