


poza rozwiniętą doraźną pomocą humanitarną. Widzimy, jak bardzo jest to potrzebne

w kontekście wsparcia długofalowego. 

Bieżącymi metodami wsparcia będzie uruchomienie w marcu 2022 roku zajęć

szkolnych  dla  dzieci  i  młodzieży  na podstawie  ukraińskiego  programu  szkolnego.

Celem tego działania jest  stworzenie warunków do aklimatyzacji  w Polsce,  edukacji

w bezpiecznych warunkach z opieką psychologiczną, edukacji w mniejszych grupach,

która  sprzyja  rozwojowi.  Opieramy  to  na  naszych  dotychczasowych,  wieloletnich

doświadczeniach w edukacji, które widoczne są na naszej stronie internetowej. Zajęcia

odbywać się będą w prowadzonych przez nasze stowarzyszenie Centrach Edukacji

Regionalnej w Pobiedziskach i Lednogórze. 

Kolejnym krokiem będzie pomoc w zatrudnieniu dorosłych. Wraz z rozwojem

wsparcia chcemy zatrudnić osoby w naszym Stowarzyszeniu. Celem tego działania jest

aktywizacja  zawodowa  i  umożliwienie  samoutrzymania  dorosłych  osób  i  ich  rodzin

przybyłych z Ukrainy. Na teren Polski przybyło już milion uchodźców (stan na dzień

7 marca).  Stworzenie  warunków  do pracy  jest  alternatywą  dla  coraz  bardziej

problematycznej  doraźnej  pomocy  finansowej  z  rządu  i  umożliwia  wykorzystanie

przez  przybyłe  osoby  swojego  wykształcenia  oraz  doświadczeń  zawodowych.

Daje szansę aktywnego odnalezienia się w nowej sytuacji w Polsce. 

Sposoby wsparcia

Oprócz  jednorazowego  wsparcia  szczególnie  potrzebna  będzie  stała  pomoc.

Zwracamy  się  z  prośbą  o  comiesięczne  wsparcie.  Pozwoli  nam  to  zatrudnić

edukatorów z Ukrainy i  inne osoby,  wspierające rozwój  i zdrowie naszych uczniów,

utworzyć miejsca pracy dla ich rodziców. Prosimy o wpłaty na konto stowarzyszenia,

darowizny  rzeczowe  (materiały  szkolne,  słodycze,  posiłki,  środki  higieniczne)  oraz

zaangażowanie wolontariuszy. 

Wsparcie finansowe należy kierować na konto bankowe stowarzyszenia

PL28 2030 0045 1110 0000 0284 1410, SWIFT PPABPLPKXXX.

W tytule przelewu „Wsparcie Ukraina” lub „Darowizna Ukraina”
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Wsparcie  finansowe  wykorzystane  zostanie  na:  materiały  edukacyjne,

najpotrzebniejsze  przybory  szkolne,  wynagrodzenia  ukraińskich  pracowników,

zaplecze sanitarne szkoły, opłacenie mediów szkoły.

Pomocne  może  być  także  udzielenie  nam  patronatu  i  wsparcie  w  dotarciu

do osób, które mogą zaangażować się nasze działania.

Efekty wsparcia

Informacje  o  zrealizowanym  wsparciu  ze  środków  pochodzących  z  dotacji

i darowizn będzie można zobaczyć:

1.  Na  podstronie  internetowej  stowarzyszenia  w  aktualnościach:

www.kasztelaniaostrowska.com.pl/wspolpraca-dla-ukrainy.  Zaprezentowane

są tam informacje  o dotychczas wpłaconych środkach,  imionach darczyńców,

nazwach firm i instytucji  wspierających oraz o przeznaczeniu środków na cele

wskazane w ramach wsparcia. 

2.  W  social  mediach,  w  prowadzonym  przez  nas  oficjalnym  fanpejdżu:

www.facebook.com/kasztelaniaostrowska

Okres wsparcia i przestrzeń jej realizacji

Najbliższy  krok,  czyli  działanie  Wolnej  Szkoły  zamierzamy  realizować

od 14 marca  do  czerwca  2022  r.  To  pierwszy  okres  programowania  wsparcia.  Krok

drugi, czyli utworzenie miejsc pracy dla dorosłych, zamierzamy realizować od 14 marca

do końca sierpnia 2022 r.,  z perspektywą przedłużenia tej  możliwości,  jeśli  sytuacja

wojenna i humanitarna w Ukrainie uniemożliwi powrót cywilów. 

Przestrzenią  realizacji  działań  w  najbliższych  miesiącach  będą  prowadzone

przez  nasze  stowarzyszenie  Centra  Edukacji  Regionalnej  w  Lednogórze

i Pobiedziskach.  Mamy  także  zapewnienie  o  możliwości  korzystania  z pomieszczeń

innych organizacji pozarządowych, bibliotek i terenów zarządzanych przez samorządy

w naszej okolicy.

Szerszą wersję zaproszenia znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej

www.kasztelaniaostrowska.com.pl
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O nas

Stowarzyszenie  „Kasztelania  Ostrowska”  jest  organizacją  pozarządową,  która

prowadzi  działania  przyrodniczo-kulturowe  w  regionie  Kasztelanii  Ostrowskiej,

realizując założenia stawiania na współpracę i działania ponadpokoleniowe. Początek

Stowarzyszenia  to  rok  2015.  Warto  podkreślić,  że  jest  to  oddolna,  obywatelska,

niezależna organizacja pozarządowa skupiająca się na działaniu regionalnym, które jest

pomostem  dla  współdziałania  osób  z  różnych  miejscowości,  w  różnym  wieku

i o różnych umiejętnościach. Zależy nam na rozwoju zespołu społeczników, dla których

ważne  jest  ich  otoczenie  i  to  co  dzieje  się  z  jego  mieszkańcami,  krajobrazem,

dziedzictwem.  Zespół  stowarzyszenia  tworzą  badacze,  projektanci,  kulturoznawcy,

przyrodnicy, edukatorzy i  popularyzatorzy nauki, miłośnicy historii  i  sztuki, aktywne

społecznie kobiety, liczni mieszkańcy regionu Kasztelanii Ostrowskiej.
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Transparentność

Siedziby stowarzyszenia, kontakt

Centrum Edukacji Regionalnej w Lednogórze, Lednogóra 15, 62-261 Lednogóra

Centrum Edukacji Regionalnej w Pobiedziskach, ul. K. Odnowiciela 12, 62-010 Pobiedziska

Telefon +48 • 519 731 322, +48 • 519 731 344

E-Mail kasztelaniaostrowska@gmail.com

Forma prawna

Stowarzyszenie  „Kasztelania  Ostrowska”  jest  organizacją  pozarządową  zarejestrowaną  w Krajowym

Rejestrze Sądowym od 2015 roku. Nr KRS 0000538400, NIP 779 242 75 09. 

Przy  Stowarzyszeniu  działa  Fundacja  Laboratorium  Sztuki  i  Dziedzictwa  „Inspekt”.   Jest  ona  jest

organizacją  pozarządową  zarejestrowaną  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  od  2017  roku.  Nr  KRS

0000669393, NIP 7842504012. 

Obie  organizacje  są  niezależne  od  władz  rządowych  i  samorządowych  pod  względem  osób

zarządzających,  kapitału finansowego i  rzeczowego oraz pod względem decyzyjności.  Cenimy naszą

niezależność.

Członkowie

Do  stowarzyszenia  należą  obecnie  tylko  osoby  fizyczne.  W  gronie  członków  są osoby  związane

z sektorem naukowo-badawczym,  aktywizacją  mieszkańców,  osoby  związane z regionem Kasztelanii

Ostrowskiej,  osoby  aktywne  na  polu  zaangażowania  społecznego  i  budowania  społeczeństwa

obywatelskiego opartego na działaniach oddolnych i wiedzą specjalistyczną. Członkiem stowarzyszenia

może zostać osoba niepełnoletnia oraz osoba spoza Polski – cenimy różnorodny zespół.

Osoba do kontaktu

Michalina Olejnik, tel. +48 695 169 219, kasztelaniaostrowska@gmail.com

 

Bardzo będziemy wdzięczni za możliwość współpracy 

i wspólnej realizacji wsparcia dla Ukrainy

Michalina Olejnik

koordynatorka Współpracy dla Ukrainy w Stowarzyszeniu „Kasztelania 

Ostrowska”
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