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AUSTRIA

ODWAGA CYWILNA – INICJATYWA PRZECIWKO WYDALANIU 
UCZNIÓW

Nocne wydalenie dwóch wychowanych w Wiedniu uczennic w styczniu 2021 r. poruszyło opinię publiczną. 

Duże zainteresowanie tą sprawą nie jest przypadkowe. Wywołało je dwoje uczniów, którzy nie chcieli 
bezczynnie przyglądać się wydaleniu koleżanek z klasy.

Dzięki zaangażowaniu, śmiałości, wytrwałości i odwadze cywilnej udało im się poinformować i zmobilizować 
tysiące ludzi.

W związku z tym posłowie do PE z ramienia partii SPÖ chcieliby nominować do Nagrody Obywatelskiej 
dwoje ówczesnych przedstawicieli samorządów szkolnych – Theo Haasa z gimnazjum Stubenbastei w 
Wiedniu i Tierrę Rigby z Państwowego Technikum Zawodów Ekonomicznych w Wiedniu.

Nominację przyznajemy, by zwrócić uwagę na wiele uczennic i wielu uczniów, którzy w obronie swoich 
kolegów i koleżanek wychodzą na ulicę, organizują protesty siedzące, zbierają podpisy i informują opinię 
publiczną.

Odwaga cywilna nie jest oczywista, lecz wymaga śmiałości. 

Oboje nominowani pokazali, że im jej nie brak, dzięki czemu są nie tylko wzorem do naśladowania, ale też 
żywym przykładem solidarności i przyjaźni.

W ten sposób przyciągnęli uwagę publiczną i polityczną oraz podkreślili, że we wszystkich procedurach 
azylowych należy uwzględniać zakotwiczenie zainteresowanych osób w danym kraju, a przede wszystkim 
dobro dziecka.
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BELGIA

PROJEKT „MOJE TALENTY. DLA RÓŻNORODNOŚCI”

https://www.inclusion-europe.eu/my-talents-for-diversity/
Twitter : https://twitter.com/josipafriscic
Youtube: playlist?list=PLs0Ece-TWoSITHZq71qug2lE5VasZ-MIy

Celem projektu jest wspieranie integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku 
pracy poprzez zarządzanie różnorodnością. 

W jego ramach przedsiębiorstwa podzieliły się swoją perspektywą, doświadczeniami i wiedzą na temat 
zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Projekt jest prowadzony przez Inclusion Europe, Plena Inclusión (Hiszpania), EVPIT (Estonia) i Antwerp 
Management School (Belgia). 

Opracowały one filmy w celu promowania zarządzania różnorodnością wśród pracodawców prywatnych 
i publicznych.

Zorganizowano dwa rodzaje wydarzeń online:

1. Transfer wiedzy na temat zarządzania różnorodnością i niedyskryminacji w UE skupiał się na przykładach 
zatrudnienia sprzyjającego włączeniu społecznemu.

2. Szkolenia z budowania zdolności w zakresie zarządzania różnorodnością i niedyskryminacji, 
koncentrujące się na politykach, przepisach i instrumentach na szczeblu UE, które można wykorzystać 
do wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także na napotykanych 
barierach.

Podsumowując:

• udało się bezpośrednio dotrzeć do 7 krajów;
• wyprodukowano 15 wideo;
• produkty są dostępne w 10 językach;
• opublikowano 37 artykułów;
• około 1 747 osób uczestniczyło w wydarzeniach, spotkaniach i konferencjach;
• 3 660 wyświetleń w serwisie YouTube;
• 276 321 odsłon kampanii w mediach społecznościowych.
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CENTRUM KOORDYNACYJNE PROMOTE UKRAINE 

W bezpośredniej odpowiedzi na pełnoskalową inwazję Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r., organizacja 
pozarządowa Promote Ukraine założyła centrum koordynacyjne („projekt”) w Brukseli, Belgii. 

Główny zespół centrum koordynacyjnego składa z piętnastu wolontariuszy. Przeprowadzają oni proces 
koordynowania różnych możliwości uzyskania pomocy, którą zapewniają podmioty europejskiego 
społeczeństwa obywatelskiego, w odpowiedzi na potrzeby obywateli Ukrainy. 

Centrum zarządza szeregiem programów pozyskiwania funduszy, pomocy humanitarnej i wsparcia 
uchodźców, które mają na celu wzmocnienie odporności Ukrainy i tym samym wzmacnia współpracę UE 
i Ukrainy i ułatwia jej integrację z UE.

W centrum projektu znajduje się zespół koordynacyjny, który przekłada potrzeby w Ukrainie na konkretną 
pomoc humanitarną i nieśmiercionośną pomoc militarną, jak również na środki wsparcia uchodźców.

Fundusze są zbierane przez zespół pozyskiwania funduszy, który buduje partnerstwa z darczyńcami i 
sponsorami oraz umożliwia przekazywanie darowizn.

Wsparcia logistycznego i administracyjnego udziela zespół pomocy, aby w wydajny sposób dostarczać 
Ukrainie pomoc humanitarną, nieśmiercionośne materiały obronne i środki medyczne. 

Według stanu na 23 marca 2022 r. centrum udzieliło pomocy w wysokości EUR 50 285.

Ponadto zespół wsparcia uchodźców prowadzi liczne projekty mające na celu pomoc wysiedleńcom 
wojennym. 

Wśród jego osiągnięć jest założenie centrum kulturalnego, które zapewnia uchodźcom ukraińskim kursy 
językowe i wsparcie psychologiczne.
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CHORWACJA

FUNDUSZ 5.5

https://solidarna.hr/
Facebook: https://www.facebook.com/ivan.blazevic.7509/
https://www.facebook.com/solidarna
Twitter: https://twitter.com/solidarnahr
Instagram: https://www.instagram.com/solidarna.foundation/?hl=en
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ivan-blazevic-6b671076/

SOLIDARNA ponownie uruchomiła fundusz 5.5 już 4 godziny po trzęsieniu ziemi, do którego doszło 
29 grudnia 2020 r. w okręgu Sisak-Moslavina. SOLIDARNA natychmiast ruszyła ze wsparciem kryzysowym 
i z przygotowaniami do realizacji projektów długoterminowych. 

27 614 obywateli z 26 krajów i 637 przedsiębiorstw z 16 krajów ofiarowało łącznie 17,2 mln kun chorwackich.

Wszystkie zebrane środki są przekazywane ofiarom znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej – 
ubogim niepełnym rodzinom w podeszłym wieku i ubogim rodzinom opiekującym się dziećmi, osobami 
starszymi, niedołężnymi, z niepełnosprawnością oraz osobami z chorobami przewlekłymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb ludności wiejskiej.

Wsparcie koncentrowało się na:

• mieszkalnictwie i ochronie socjalnej w sytuacjach kryzysowych (45 %);
• wsparciu na rzecz zrównoważonej odbudowy i mieszkalnictwa (45 %);
• ożywieniu społeczno-gospodarczym (10 %).

W dziedzinie mieszkalnictwa SOLIDARNA zapewniła 51 kontenerów mieszkalnych i wyposażyła dodatkowe 
33 kontenery, naprawiła ponad 25 domów, 10 rodzin otrzymało dach nad głową w ramach tzw. zielonego 
domu, zbudowała 8 drewnianych „domów solidarności dla ludzi” i rozpoczęła budowę zrównoważonych 
domów, które są odporne na trzęsienie ziemi o sile do 9 w skali Richtera. Jednorazowe darowizny finansowe 
ustabilizowały dochody 527 rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. 

Pomoc otrzymało łącznie ponad 1200 rodzin. 

1 mln kun przeznaczono na wsparcie projektów społecznych i gospodarczych w obrębie społeczności; 
projekty te przyczyniły się do zatrudnienia, ekspansji rynku i odżywienia gospodarczego.  

Wszystko to osiągnięto przy wsparciu ze strony tylko 6 pracowników.
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CYPR

OXYGONO (FORUM CYPRSKIE I NOMOPLATFORMA)

W lutym 2012 roku powstało Oxygono. Jest to organizacja pozarządowa z siedzibą na Cyprze. 

Słowo Oxygono w języku greckim oznacza „tlen”. Nazwa organizacji jest symboliczna – jej twórcy chcieli 
„dostarczać tlen” do bardzo toksycznej dyskusji publicznej na wyspie. 

Oxygono zaczęło organizować na Cyprze niewielkie wydarzenia. Podczas dyskusji panelowych decydenci 
polityczni dzielili się swoimi poglądami z przedsiębiorcami, naukowcami i członkami społeczeństwa 
obywatelskiego. 

W 2019 roku Oxygono rozpoczęło przygotowania do pierwszej dużej konferencji, która dała początek 
inicjatywie Forum Cypryjskie. Jest to wydarzenie, podczas którego spotykają się decydenci lokalni 
i zagraniczni, ludzie biznesu, badacze i aktywni obywatele, zwłaszcza w młodym wieku. 

Forum Cypryjskie jest największą imprezą kształtującą politykę na wyspie, wizytówką Cypru za granicą 
oraz pomostem między Cyprem a instytucjami Unii Europejskiej. 

Podczas wydarzenia największy nacisk kładzie się na kwestie zrównoważonych strategii politycznych oraz 
inkluzywności.

W 2019 roku Oxygono uruchomiło również Nomoplatformę, pierwsze obserwatorium parlamentarne na 
Cyprze. Przedtem obywatele i organizacje, którzy chcieli dowiedzieć się o postępach w pracach legislacyjnych 
w cypryjskim parlamencie, musieli kontaktować się bezpośrednio z posłami lub partiami politycznymi. 

Na Nomoplatformie publikowane są wszystkie informacje dotyczące procesu parlamentarnego, w tym 
projekty aktów prawnych oraz podsumowania debat.

Nomoplatforma współpracuje z cypryjską Izbą Reprezentantów i uzupełnia jej prace. W ramach 
Nomoplatformy uruchomiono również aplikację mobilną. Obserwatorium chciałoby też wydawać 
drukowane czasopismo, w którym znajdowałyby się ważne wiadomości dotyczące prac Parlamentu, co 
pozwoliłoby dotrzeć z informacjami do większej liczby osób. 
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CZECHY

POMOC HUMANITARNA CHARITA ZNOJMO DLA UKRAINY 

Organizacja charytatywna Charita Znojmo udziela pomocy charytatywnej Ukrainie od ponad 20 lat. 
Ma sześciu partnerów pomagających znaleźć osoby w potrzebie.

Organizacja wspiera dzieci z ubogich rodzin, które wymagają operacji i leczenia, ogólnie ubogie rodziny 
oraz uczniów i dzieli się z partnerami wiedzą ekspercką.

Teraz, podczas rosyjskiej napaści, organizacja skupia się na tym, by pomoc humanitarna przekazywana 
przez jej partnerów docierała dokładnie tam, gdzie jest potrzebna.

Proponowany projekt ma na celu pomoc Ukrainie i tamtejszym miastom zniszczonym przez wojnę.

Obejmuje on dostarczanie środków medycznych, śpiworów, koców, żywności o długim terminie przydatności 
do spożycia, jedzenia dla dzieci i niemowląt oraz leków i środków higienicznych. 

W przeciwnym kierunku, tj. z Ukrainy do Czech, zabieramy matki z dziećmi – łącznie przewieźliśmy już 
54 osoby, w tym czworo dzieci z niepełnosprawnościami. 

Projekt ten obejmie trzy wyjazdy z dostawami, z których dwa już się odbyły, a kolejny planowany jest na 
7 kwietnia 2022 r. Jeden z wykorzystywanych pojazdów to ambulans, który pozostanie w Ukrainie.

Projekt stworzono po wybuchu wojny w Ukrainie 24 lutego 2022 r. 

Obejmuje on również przyjmowanie osób, które uciekły z Ukrainy, w samym Znojmo, 

utworzenie magazynu, w którym wydajemy ubrania, żywność o długim terminie przydatności do spożycia, 
leki i środki higieniczne oraz 

szukanie zakwaterowania w odpowiednich miejscach u osób prywatnych lub w obiektach.

Charita Znojmo to duża organizacja z wieloletnim doświadczeniem w pomocy społecznej i humanitarnej. 
Udziela pomocy z dużym profesjonalizmem, zachowując ludzkie ciepło.
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#HOLKYZMARKETINGU 

https://holkyzmarketingu.cz/
Facebook : https://www.facebook.com/holkyzmarketingu
Instagram : https://www.instagram.com/holkyzmarketingu
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC9FpQuOuJQnq0j1hvknfQCQ/featured

W #HolkyzMarketingu (Dziewczyny od marketingu) wierzymy, że razem mamy większą moc. 

Dlatego zbudowaliśmy platformę, gdzie można znaleźć szkolenia, przegląd ofert pracy lub inspirację. 

Pomagamy kobietom, które już pracują w marketingu lub chcą zacząć się nim zajmować. 

Niezależnie od wieku, sytuacji lub lokalizacji. 

W ramach projektów oferujemy stypendia kobietom z całego świata, by pomóc im zyskać lepszą pozycję 
na rynku pracy lub ułatwić im powrót do pracy. 

Dotyczy to zarówno kobiet, które studiują, pozostają na urlopie macierzyńskim czy są po pięćdziesiątce, 
jak i kobiet w trudnej sytuacji. 

Uczestniczkom naszych programów edukacyjnych pomagamy nawiązać kontakt z pracodawcami. W ten 
sposób pracę znajduje 20 % osób kończących program. 

Oferujemy Akademię Juniorów, by pomóc początkującym marketerkom zdobyć podstawową wiedzę. 

Kolejnym krokiem są Zawansowane Akademie Brand Marketingu i Marketingu Efektywnościowego, których 
uczestniczki poprawiają swoją pozycję zawodową w branży. 

Kobietom potrzebującym doradztwa zawodowego oferujemy mentoring, w ramach którego pracują 
z przydzielonym mentorem przez cztery miesiące. 

Mamy cotygodniowe webinaria, poprzez które pomagamy kobietom być na bieżąco z wydarzeniami 
w branży. 

Akademia Przyszłych Założycielek wspiera kobiety, które chciałyby prowadzić biznes, ale nie wiedzą jaki. 

Pomagamy im wpaść na pomysł, przetestować go i przygotować biznesplan, który mogą przedstawić 
inwestorom. 

Oprócz programów edukacyjnych budujemy największą w Czechach społeczność kobiet zajmujących się 
marketingiem, liczącą obecnie ponad 31 000 członkiń.

Wartości naszej społeczności to inspiracja, wsparcie, budowanie więzi i środowisko wolne od nienawiści.
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DANIA

DIALOG EUROPA 

www.bdinesen.dk
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=1532097360

Dialog Europa.

Dialog Europa to nieformalny ośrodek analityczny tworzony przez obywateli.

Celem grupy jest nieformalny dialog na temat Europy z udziałem obywateli, przedsiębiorstw, organizacji 
i polityków. 

Potrzebny jest wolny i nieformalny dialog na temat życia w Europie.

Trzeba też rozmawiać o organizacjach międzynarodowych związanych z Europą, takich jak UE, NATO, ONZ, 
Rada Europy, OBWE, OECD, G7, G20 itp. 

Grupę interesuje zatem również miejsce Europy w świecie.

Wszystkie osoby zainteresowane jej działalnością są w niej mile widziane.

Kontekst:

Grupa powstała w kontekście Konferencji w sprawie przyszłości Europy, której celem jest zainicjowanie 
szeroko zakrojonej debaty na temat Unii i Europy. 

Chcę wnieść wkład w ten dialog z perspektywy obywatelskiej. 

W ramach grupy przeprowadziłem szereg wywiadów i spotkań online (zob. wydarzenia). 

Ponadto publikuję inspirujące teksty na temat Europy i świata. 

Napisałem książkę na temat dialogu ponad granicami. Rozważam też napisanie drugiej książki, w której 
znajda się materiały ze wszystkich rozmów.
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ESTONIA

POMOC UKRAINIE I INICJATYWA „UKRAINA HEAKS!” (DLA 
UKRAINY!)

https://www.pagulasabi.ee/
https://www.ukrainaheaks.ee/
Facebook: https://www.facebook.com/pagulasabi

Od 24 lutego 2022 roku, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, Estończycy jednoznacznie wyrażają chęć zrobienia 
co w ich mocy, by pomóc Ukrainie i Ukraińcom uciekającym przed wojną. 

Chodzi o to, by po przyjeździe do Estonii osoby uciekające przed wojną zostały ciepło przyjęte przez 
społeczeństwo.

Organizacja non-profit Pagulasabi ma już duże doświadczenie w pomaganiu Ukrainie. 

W obecnej sytuacji wojny Pagulasabi zareagowała szybko i profesjonalnie, dzięki czemu stała się jedną z 
najważniejszych estońskich organizacji, które pomagają ukierunkowywać oferty pomocy, by przyniosły 
one jak największe korzyści potrzebującym Ukraińcom.

Naczelna zasada Pagulasabi, której sercem są młodzi ludzie, brzmi: każdy może jakoś pomóc Ukraińcom 
w tym trudnym czasie. 

Organizacja między innymi umożliwia dokonywanie wpłat na rzecz pomocy humanitarnej w Ukrainie 
i wsparcia Ukraińców przyjeżdżających do Estonii. 

Pagulasabi zorganizowała także ewakuację autobusami z ukraińskiej granicy do Estonii i brała udział 
w wymianie kontaktów między Estończykami i Ukraińcami.

Organizacja zapewnia wszechstronne wsparcie uchodźcom wojennym przybywającym do Estonii. 

Pagulasabi zbiera oferty zakwaterowania i pracy oraz innych usług od osób fizycznych i przedsiębiorstw. 

Ponadto prowadzi aktywną kampanię medialną.

Ukraińcy widzą swoją przyszłość w UE, za co płacą obecnie straszną cenę. Pagulasabi odgrywa istotną 
rolę, ponieważ umożliwia Estończykom w tych trudnych czasach podanie pomocnej dłoni Ukraińcom i 
okazanie im, że są mile widziani.
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FRANCJA

INTERADIONAL 

20 nauczycieli i 320 uczniów z 5 krajów europejskich (Francja, Niemcy, Czechy, Włochy, Hiszpania).

Uczniowie szkół średnich (Collège lub Lycée), szkolenie ogólne lub zawodowe.

Uczniowie wspierani przez nauczycieli utworzyli europejskie radio dla młodzieży na platformie eTwinning.

Stworzyli nazwę, logo i dżingiel swojego radia, zaproponowali je i zagłosowali na nie. Przygotowali artykuły 
na tematy związane z młodzieżą.

Utworzyli tematyczne grupy dyskusyjne.

Będą nagrywać podcasty wokół zagadnień związanych z młodzieżą.

Zagadnienia te dotyczą zarówno kultury, jak i życia codziennego.

Nauczyciele spotykają się regularnie, aby określać ramy projektu i cele, które mają zostać osiągnięte. 

Uczniowie łączą się w klasie, aby pisać artykuły, reagować w grupach dyskusyjnych. 

Ale mogą również łączyć się poza godzinami lekcji, a między uczniami, którzy spotykają się w swoich 
ulubionych mediach społecznościowych, nawiązały się przyjaźnie.

Podcasty zostaną umieszczone w przestrzeni projektu, na stronie umożliwiającej odsłuchiwanie różnych 
nagrań.
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NIEMCY

APPLICAID 

https://www.applicaid.org
Facebook : https://www.facebook.com/ApplicAidOrg/
Instagram : https://www.instagram.com/applicaidorg/?hl=de
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=uqpVJRitZ8g&t=9s
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/applicaid?originalSubdomain=de

ApplicAid to organizacja społeczna wspierająca utalentowanych młodych ludzi zdobywających wykształcenie 
wyższe z myślą o awansie społecznym i borykających się zarazem przy tym z pewnymi trudnościami ze 
względu na swoje pochodzenie. Organizacja ta pomaga im dotrzeć do programów finansowania i tym 
samym zwiększa mobilność wyjazdową grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. 

Osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji edukacyjnej (pierwsze osoby w rodzinie podejmujące naukę 
na studiach, uchodźcy, dzieci rodziców o słabej sytuacji finansowej, osoby ze środowisk migracyjnych itp.) 
często nie mogą sobie pozwolić na pobyt za granicą w ramach studiów ze względu na trudności finansowe.

ApplicAid poprawia możliwości zawodowe i osobiste tej grupy w zrównoważony sposób, zwiększając 
dostępność finansowania dla osób zdobywających wykształcenie wyższe z myślą o awansie społecznym 
i doświadczających przy tym trudności ze względu na pochodzenie. 

W tym celu ApplicAid zapewnia ukierunkowane informacje na temat stypendiów, obala uprzedzenia 
i wspiera grupy w niekorzystnej sytuacji edukacyjnej za pośrednictwem cyfrowego, indywidualnego 
programu doradztwa w trakcie całego procesu składania wniosku/aplikowania.

Wizja ApplicAid to społeczeństwo, w którym każdy, bez względu na pochodzenie społeczne, etniczne czy 
finansowe, ma równe szanse na wykorzystanie swoich umiejętności i potencjału.

Dzięki takiemu (finansowemu) wsparciu europejscy studenci uzyskują istotną dla ich możliwość wyjazdu za 
granicę na część studiów, co zwiększa ich mobilność międzynarodową i promuje nastawienie sprzyjające 
zjednoczonej UE. 

Do tej pory organizacja pomogła studentom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji uzyskać finansowanie 
o łącznej wartości około 1 000 000 EUR.
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GRECJA

LEKARZE ŚWIATA – GRECKA REAKCJA NA NADZWYCZAJNY 
KRYZYS HUMANITARNY 

Lekarze Świata Grecja to bezstronna i niezależna organizacja humanitarna. Za zadanie stawia sobie 
głównie przeciwdziałanie nierównościom i barierom społecznym w dostępie do ochrony zdrowia. Działa 
nieprzerwanie od 32 lat w Grecji i za granicą.

Od pierwszego tygodnia kryzysu humanitarnego w Europie spowodowanego masową inwazją wojskową 
Rosji na Ukrainę organizacja Lekarze Świata wspiera obywateli ukraińskich uciekających z Ukrainy do krajów 
sąsiadujących i do Grecji. 

Do chwili obecnej organizacja dostarczyła ponad 35 ton różnych artykułów pomocy humanitarnej, a przez 
ponad 40 dni utrzymywała na granicy rumuńskiej mobilny ośrodek zdrowia, gdzie świadczyła pierwszą 
pomoc i podstawowe usługi zdrowotne oraz udzielała napływającym ludziom informacji. 

W Grecji organizacja uczestniczy w przyjmowaniu i dalszym kierowaniu Ukraińców. W codziennie otwartych 
placówkach w Atenach i Salonikach udziela nowo przybyłym wsparcia psychospołecznego, pomocy 
materialnej i informacji, a w otwartych przychodniach świadczy opiekę zdrowotną dla dzieci, kobiet i 
przewlekle chorych.

Działania Lekarzy Świata są powiązane z art. 1 (Godność człowieka), art. 2 (Prawo do życia), art. 6 (Prawo 
do wolności i bezpieczeństwa), art. 21 (Niedyskryminacja) oraz art. 35 (Ochrona zdrowia) Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej.
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WĘGRY

MIKLÓS BOTH, KOLEKCJONER PIEŚNI LUDOWYCH 

https://www.polyphonyproject.com/en
Facebook: https://www.facebook.com/polyphonyproject
YouTube:  https://www.youtube.com/c/polyphonyprojectcom

Dzięki projektowi o nazwie Polyphony (Polifonia) każdy w uporządkowanej formie będzie mógł uzyskać 
dostęp do ukraińskiego dziedzictwa tworzonego przez wieki i zachowanego głównie w pieśniach starszych 
kobiet. 

Owa wyjątkowa kolekcja pieśni ludowych na stronie internetowej i na YouTubie może zainteresować 
zarówno melomanów, jak i badaczy. 

Internetowe archiwum muzyki ludowej to swego rodzaju skondensowany katalog, przedstawiający 
szczegółowe opisy utworów i nagrania w formacie 4K. 

Dodatkowo dostępna jest mapa online zawierająca geolokalizajcę miejsc, z których pieśni te pochodzą 
i w których je nagrano. 

Każdy może szybko i sprawnie znaleźć coś na stronie, szukając po tematyce, głównych motywach, bohaterach 
i zbiorach danych o utworach. 

Słowa pieśni są w języku oryginalnym, ale trwają prace nad tłumaczeniami na język węgierski i angielski. 
Ponadto w ramach projektu organizowane są koncerty ukraińskich wykonawców na Węgrzech, we Francji 
i w Ukrainie. 

Kierowany z Węgier projekt w wyjątkowy sposób przyczynia się do zachowywania kulturowych i ludowych 
skarbów Ukrainy, co jest bezcenne, zwłaszcza w obliczu wojny w Ukrainie. 

Z projektu Polyphony zrodził się program Folk_ME prowadzony przez osoby z Ukrainy i fińskiej Akademii 
Sibeliusa, na czele z Miklósem Bothem. Skupia się on na włączaniu utworów ludowych do edukacji muzycznej 
w XXI wieku, by zachować europejskie dziedzictwo kulturowe.
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IRLANDIA

REAKCJA „JIGSAW” NA PANDEMIĘ 

www.jigsaw.ie
Facebook : https://www.facebook.com/JigsawYMH
Twitter: https://twitter.com/igsawYMH

Jigsaw zapewnia bezpłatne usługi w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcie dla młodych ludzi 
i dorosłych, w tym poprzez:

• prowadzenie indywidualnych sesji terapeutycznych z młodymi ludźmi (w wieku 12–25 lat) 
w 14 centrach regionalnych oraz w internecie w formie rozmowy telefonicznej lub spotkania 
wideo; dotychczas bezpośrednie wsparcie otrzymało ponad 50 tys. młodych ludzi;

• oferowanie programów na poziomie społeczności lokalnych w celu lepszego informowania, 
wspierania, edukowania i wzmacniania pozycji młodych ludzi i ich bliskich w miejscach, 
w których mieszkają, uczą się, bawią i pracują;

• podejmowanie pionierskich badań i przeprowadzenie rzetelnej oceny w celu uzyskania 
przełomowych dowodów;

• zapewnianie szerokiej gamy form wsparcia, usług i programów w zakresie zdrowia psychicznego 
w internecie za pośrednictwem domeny jigsaw.ie;

• rozpowszechnianie kompleksowego programu w szkołach średnich mającego na celu wspieranie 
zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia młodych ludzi poprzez rozwijanie wspólnej 
odpowiedzialności za zdrowie psychiczne w całej społeczności szkolnej.

W czasie pandemii inicjatywie Jigsaw udało się w ciągu 12 dni przekształcić z organizacji w dużej mierze 
opartej na obecności fizycznej w organizację w znacznej mierze cyfrową, z jedynie ograniczoną przerwą 
w świadczeniu usług. 

W krótkim czasie organizacja Jigsaw była ponownie w stanie oferować młodym ludziom bezpośrednie 
wsparcie za pośrednictwem różnych form online (telefon, wideo, czat na żywo, czat grupowy). 

W dalszym ciągu udzielała ona wsparcia społecznościom (poprzez seminaria internetowe, internetowe 
wsparcie i usługi), a jej wsparcie dla szkół wzrosło wraz z rozwojem i wdrożeniem inicjatywy Jigsaw „Jedna 
dobra szkoła” (ponad 200 szkół uczestniczących) i centrum szkół Jigsaw.
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CONNECT MIGRANT YOUTH 

https://nascireland.org/
Facebook: https://www.facebook.com/ NascIreland 
Twitter: https://twitter.com/NascIreland 
Instagram: https://www.instagram.com/NascIreland 

Projekty Connect wspierają osoby ubiegające się o azyl, uchodźców i migrantów od 14. do 23. roku życia. 

Od rozpoczęcia projektu w 2018 r. Nasc współpracował z ponad 200 młodymi ludźmi 38 narodowości.

Jako podmiot udzielający pomocy społecznej Nasc skupia się na wspieraniu najbardziej potrzebujących 
młodych migrantów, w tym tych narażonych na nadużycia lub zaniedbania, dzieci w rodzinach zastępczych, 
małoletnich, którzy z powodu wieku nie otrzymują pomocy państwa lub których wiek jest nieznany, 
dzieci bez opieki i młodych uchodźców, którzy mają problemy psychiczne lub niepełnosprawność albo 
doświadczają traumy, ubóstwa lub bezdomności.

Nasc świadczy usługi społeczne ukierunkowane na dziecko i przez nie prowadzone. 

Główne obszary działalności to:

• wsparcie orientacyjne i dostęp do opieki zdrowotnej
• dostęp do opieki psychicznej
• łączenie z działaniami na rzecz integracji i włączenia społecznego
• współpraca ze szkołami, z opieką społeczną i organizacjami środowiskowymi
• wsparcie emocjonalne i praktyczne w zakresie m.in. nauki, zasobów IT, transportu i podstawowych 

potrzeb
• kontaktowanie młodych ludzi i ich rodzin z podmiotami świadczącymi usługi publiczne, by 

pomóc im poradzić sobie z ubóstwem
• zapobieganie nadużyciom i zaniedbaniom oraz specjalistyczna pomoc młodym ludziom, którzy 

są lub byli w rodzinach zastępczych
• rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z imigracją lub azylem, które mogą stanowić 

przeszkodę dla podstawowych szans życiowych.

W 2020 r. Nasc wsparła 109 klientów i przeprowadziła ponad 400 interwencji. 

Nasze podejście opiera się na współpracy z istniejącymi podmiotami, aby system miał większe możliwości 
skutecznego odpowiadania na potrzeby młodych uchodźców.
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WŁOCHY

#SIAMOTUTTELAURA 

Inicjatywa #siamotuttelaura wynika z osobistego przypadku Laury Massaro, która stała się we Włoszech 
symbolem bardzo poważnego i rozpowszechnionego w całej Europie zjawiska: oddzielania dzieci od matek, 
które zgłaszają przypadki przemocy ze względu na płeć i przemocy domowej ze strony ojca.  

Powołując się na pseudonaukową koncepcję „alienacji rodzicielskiej”, sądy włoskie i sądy w innych 
europejskich krajach (jak np. we Francji, Chorwacji, Hiszpanii) pozbawiają te kobiety odpowiedzialności 
rodzicielskiej, często bez wysłuchania dziecka, co stanowi naruszenie zasad sprawiedliwości proceduralnej 
i nieproporcjonalnie dotyka kobiety.  

Takie środki naruszają między innymi art. 7 (Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego), art. 20 (Równość 
wobec prawa), art. 21 (Niedyskryminacja), art. 23 (Równość kobiet i mężczyzn), art. 24 (Prawa dziecka).

Stowarzyszenie „Differenza Donna”, które działa na rzecz obrony praw kobiet, podjęło się dochodzenia 
praw tych kobiet i działania na rzecz praworządności w Europie. 

Dzięki temu we włoskim orzecznictwie uznano niezgodność z prawem używania pseudonaukowych 
koncepcji w izbach sądowych, co naruszało podstawowe zasady sprawiedliwości i Karty praw podstawowych.
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MŁODZI LUDZIE PAMIĘTAJĄ O SZOA– SOS UCRAINA

www.scuolapolacca.it
Facebook: https://www.facebook.com/associzioneaPolonia

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu – nie tylko 27 stycznia. Okrucieństwo Szoa 
opowiedziane w wywiadzie wideo przez polskiego historyka i socjologa Pawła Śpiewaka, wykładowcę 
uniwersyteckiego, dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. 

Przeprowadzony zdalnie wywiad doprowadził do powstania autobiograficznego dziennika „Płacz bez 
łez”. Urząd ds. Edukacji włoskiego regionu Molise nominował tę multimedialną pracę do konkursu „Młodzi 
ludzie pamiętają o Shoah”. 

Znaczenie pamięci i konieczność dalszego przekazywania wiedzy o przeszłości przez nowe pokolenia za 
pomocą wszelkich środków komunikacji, od tych tradycyjnych po najbardziej innowacyjne. 

W publikacji opowiedziano nie tylko o bólu jednostki, ale także o bólu całego narodu – dręczonego, 
skazanego bez winy i wciąż niemogącego zaznać pokoju. 

Od okrucieństw Szoa do wojny w sercu Europy. 

Zbiórka charytatywna artykułów pierwszej potrzeby dla Ukrainy, której celem jest pokazanie osobom 
uciekającym przed wojną, że nie są same w obliczu zniszczeń i bólu. 

Zbiórkę zorganizowało stowarzyszenie „Apolonia”, które od wielu lat zajmuje się działalnością charytatywną 
i wspiera osoby najbardziej potrzebujące w trudnych dla nich chwilach. 

Podczas dramatycznych wydarzeń, którym w ostatnich tygodniach bezsilnie się przyglądamy, historia 
zdaje się powtarzać. 

Kultura jest najlepszą i potężną bronią pozwalającą zwalczać zło, którego jesteśmy świadkami. To jedyne 
narzędzie do pokonywania uprzedzeń.
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ŁOTWA

HOSPISS LV 

https://hospiss.lv/
Facebook: https://www.facebook.com/HospissLV
Instagram: https://www.instagram.com/hospiss_lv/

Ten łotewski projekt pilotażowy przewidziano na 15 miesięcy, ale moim zdaniem powinien trwać 
nieprzerwanie. 

Póki człowiek nie znajdzie się w takiej sytuacji, nie może sobie wyobrazić, przez co przechodzi rodzina 
chorego. Cud sprawił, że usłyszeliśmy o tej inicjatywie w łotewskim programie informacyjnym, i od razu 
złożyliśmy wniosek. 

Między wykryciem choroby u bliskiej nam osoby a jej śmiercią nie minęło nawet sześć miesięcy. 

Niestety wielokrotnie rozczarowało nas podejście Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Psaulsa 
Stradiņša w Rydze, który wykorzystywał pandemię i ochronę danych, by de facto zakazać rodzinie kontaktu 
z pacjentką. 

Kiedy przebywała ona w szpitalu, dostała infekcji, która nałożyła się na istniejącą chorobę. 

Bez wiedzy rodziny pacjentkę przeniesiono do szpitala w Jurmale, który miał odrobinę bardziej ludzkie 
podejście. 

Przekazał nam, że pacjentka w czwartym stopniu raka złapała zakaźną infekcję i musi się izolować w ośrodku 
medycznym, gdzie trzymano by ją przez rok. 

Rodzina sprawdzała różne możliwości, ale instytucje nie chciały przyjąć pacjentki, bo kto może zapewnić 
takie warunki w połączeniu z opieką paliatywną?

A potem poznaliśmy zespół Hospiss LV. 

Podejście, brak strachu, profesjonalizm, życzliwość, pełny szacunku sposób pracy i sama obecność na tak 
ważnym etapie życia, jakim jest śmierć, tych niosących pomoc osób są absolutnie bezcenne!

Pracownicy i lekarze spełniali najwyższe standardy – tak samo ich kapelan, wspaniały opiekun. 

Zarówno my jako krewni, jak i pacjentka, skorzystaliśmy z ich pracy i podejścia, jakich nie doświadczyliśmy 
nigdzie indziej w Łotwie. 

Projekt ten nie może być wyłącznie projektem pilotażowym – tak właśnie powinny wyglądać życie i godna 
śmierć w Europie.
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LITWA

BLUE/YELLOW 

https://blue-yellow.lt/en/
Facebook : https://www.facebook.com//blueyellowforukraine

Wileńska inicjatywa „Blue/Yellow” od 2014 r. wspiera zbrojny opór w Ukrainie. 

Założył ją Jonas Ohman, urodzony w Szwecji filmowiec, który pracuje pro bono, wspomagany jedynie 
przez wolontariuszy.

Od tego czasu wraz z litewskimi i międzynarodowymi partnerami nieustannie przekazują oni ukraińskim 
żołnierzom i wolontariuszom nieśmiercionośne towary, by pomóc im w walce z rosyjską napaścią.

Od 24 lutego 2022 r. inicjatywa ta jest punktem kluczowym działań Litwy na rzecz pomocy Ukraińcom, 
którzy dzielnie walczą za europejskie wartości.

Rozwinięta struktura i prowadzone od dawna, budzące zaufanie działania sprawiły, że po rosyjskim ataku 
24 lutego „Blue/Yellow” w miesiąc zebrała od Litwinów ponad 20 mln euro.

Pomoc przekazywana jest bezpośrednio żołnierzom, wolontariuszom i siłom obrony terytorialnej walczącym 
o wolność Ukrainy. Pieniądze są zbierane na zakup hełmów, kamizelek kuloodpornych, leków, ubrań itp.

W 2021 r. Jonas Ohman opublikował książkę pt.: „Donbaso džiazas” (Jazz Donbasu), w której opisuje swoje 
doświadczenia związane z rosyjską wojną hybrydową w Ukrainie. 

Książka ta ma przypominać nam, czym jest Ukraina i kim są Ukraińcy, pomagać nam lepiej rozumieć siebie 
nawzajem i zachęcać do wspierania odważnych bojowników, którzy bronią swojej i naszej wolności we 
wschodniej Ukrainie.

Działania Jonasa Ohmana i jego inicjatywy „Blue/Yellow”, obejmujące długotrwałą ponadnarodową 
współpracę, wzmacniają europejskiego ducha.
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LUKSEMBURG

SLAVA UKRAYINI LUXEMBOURG 

https://slava.lu/

Stowarzyszenie o charakterze niezarobkowym „Slava Ukrayini Luxembourg” zostało utworzone na czas 
nieokreślony w lutym 2022 r. w następstwie wybuchu wojny w Ukrainie. 

Siedziba stowarzyszenia zarejestrowana jest w gminie Roeser w Luksemburgu.

Główne cele projektu to:

zapewnianie pomocy i wsparcia wszystkim migrantom z Ukrainy, którzy ubiegają się o ochronę 
międzynarodową w Luksemburgu, a także ich rodzinom.

organizacja kształcenia dzieci ukraińskich oraz pomoc w poszukiwaniu mieszkania i pracy.

zapewnianie wsparcia administracyjnego niezbędnego do społecznej i zawodowej integracji Ukraińców.

Stowarzyszeniem zarządza zarząd złożony z 3–9 administratorów wybieranych zwykłą większością głosów 
przez walne zgromadzenie. 

Każdy może stać się członkiem stowarzyszenia; aby do niego przystąpić, należy skierować do 
przewodniczącego pisemny wniosek.

Wszystkie funkcje w organach stowarzyszenia sprawowane są dobrowolnie i nieodpłatnie. 

Zasoby stowarzyszenia obejmują m.in. składki członkowskie, samofinansowanie, granty i dotacje, darowizny 
lub zapisy na rzecz stowarzyszenia.
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MALTA

FUNDACJA IM. DAPHNE CARUANY GALIZII 

https://www.daphne.foundation/en/
Facebook: https://www.facebook.com/DaphneCaruanaGaliziaFoundation
Twitter: https://twitter.com/daphnefdtn

Fundację im. Daphne Caruany Galizii stworzono z konieczności. 

Rosnąca bezkarność i korupcja wywołały na Malcie kryzys praworządności. Jego kulminacją było zabójstwo 
dziennikarki, której imieniem nazwano fundację. 

Projekt zapoczątkował walkę o sprawiedliwość i niezależne dochodzenie publiczne w sprawie jej zabójstwa. 
Przyczynia się też do dalszego wspierania międzynarodowych praw człowieka i praworządności przez 
krajowe, unijne i międzynarodowe mechanizmy i postępowania sądowe. 

Od tego czasu projekt odgrywa wiodącą rolę w krzewieniu podstawowych praw zapisanych w Karcie praw 
podstawowych. Fundacja walczy we współpracy z podmiotami instytucjonalnymi i niepaństwowymi o 
przejrzystość i rozliczalność organów publicznych, aby przyspieszyć zmiany w Europie i na Malcie. 

Praca wykonywana przez Fundację zapewniła ważne zwycięstwa pod względem praw człowieka, ochrony 
dziennikarzy i dostępu do informacji. 

Fundacja stała się pionierem w prowadzonym przez ekspertów budowaniu potencjału społeczeństwa 
obywatelskiego i mediów, wzmacnianiu monitoringu w życiu publicznym i propagowaniu wyższych 
standardów rządzenia. 

Wśród inicjatyw fundacji są Sieć Rozstrzygania Sporów w Interesie Publicznym, pierwsze tego rodzaju 
przedsięwzięcie ułatwiające dostęp do systemu sprawiedliwości, oraz Maltańskie Centrum Dziennikarstwa 
Śledczego, platforma danych zaprojektowana, aby rozwijać umiejętności dziennikarskie na Malcie. 

Obie inicjatywy służą wykonywaniu praw wynikających z Karty na Malcie, gdzie upadek praworządności 
potwierdziło dochodzenie publiczne. 

Projekt nadal przyczynia się do propagowania interesu publicznego w dziennikarstwie, praworządności, 
rozliczalności oraz położenia kresu bezkarności.
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HOLANDIA

NIEUWSCHECKERS 

Nieuwscheckers weryfikują wiadomości publikowane w gazetach, transmitowane w radiu lub telewizji i 
rozpowszechniane w mediach społecznościowych. 

 Sprawdzaniem zajmują się studenci (w ramach zajęć akademickich), opłacani redaktorzy lub koordynatorzy. 

Przed publikacją jeden z koordynatorów zawsze kontroluje, redaguje i zatwierdza weryfikacje informacji.

Misja Nieuwscheckers

Chcemy pomóc społeczeństwu oceniać wartość wiadomości i informacji (online). 

Weryfikujemy przy tym budzące wątpliwości twierdzenia osób publicznych (np. polityków) i mediów 
(informacyjnych), a także uczymy opinię publiczną krytycznego podejścia do doniesień. 

W ten sposób staramy się poprawić jakość debaty publicznej.

Ponadto naszą misją jest zapoznawanie studentów dziennikarstwa i nowych mediów (na Uniwersytecie 
w Lejdzie) z metodami i narzędziami weryfikacji faktów, aby jako przyszli dziennikarze potrafili oceniać i 
sprawdzać informacje.
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POLSKA

JOSÉ ANDRÉS, KUCHARZ KARMIĄCY UCHODŹCÓW 
UCIEKAJĄCYCH PRZED WOJNĄ W UKRAINIE

Hiszpański kucharz José Andrés pojechał na granicę ukraińsko-polską kilka godzin po rozpoczęciu przez 
Rosję napaści, by serwować ciepłe dania osobom uciekającym przed tym konfliktem. 

Od tego czasu nie tylko nieustannie działa na miejscu i koordynuje przygotowywanie setek posiłków 
dla uchodźców, którzy każdego dnia przyjeżdżają na polską granicę z różnych części Ukrainy, lecz także 
mobilizuje i wspiera lokalne restauracje, by mogły dostarczać jedzenie potrzebującym. 

Jedną z nich jest food truck „Oh My Ramen”, stojący w ośrodku recepcyjnym w Korczowej – polskiej wsi 
położonej przy granicy.

José Andrés realizuje plan, zgodnie z którym najpierw zajął się potrzebami ukraińskich uchodźców na 
granicy, a następnie udał się w głąb kraju, by karmić potrzebujących Ukraińców. 

Koordynuje dostawy na ośmiu przejściach granicznych w Polsce oraz przemieszcza się po terytorium 
Ukrainy, by docierać tam, gdzie jest to konieczne. We Lwowie, w Kijowie, a ostatnio także w Irpieniu osobiście 
przekazywał żywność potrzebującym Ukraińcom.

Poprzez swoją działalność humanitarną José Andrés przyczynia się do tego, że szanowane są prawa i 
wartości zawarte w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym ludzka godność, a osiąga to, 
serwując gorące i pożywne posiłki tysiącom ofiar konfliktu.
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„WOLONTARIUSZE BEZ GRANIC” - UCHODŹCY Z UKRAINY

Opis projektu – streszczenie

Po wybuchu wojny w Ukrainie Polska Akcja Humanitarna zaangażowała setki osób, które jako wolontariusze 
udzielały pomocy uchodźcom uciekającym przed konfliktem. PAH jest polską organizacją pozarządową 
działającą od 30 lat. Od 2004 roku jest także organizacją pożytku publicznego. Jej głównym celem jest 
udzielanie pomocy humanitarnej ludności cywilnej, poszkodowanej w wyniku konfliktów zbrojnych i 
katastrof naturalnych, a także edukowanie społeczeństwa, w szczególności młodzieży. Jej działalność 
w pełni odzwierciedla europejskie wartości zapisane w art. 18 Karty Praw Podstawowych, który mówi o 
prawie do azylu.

Pełen opis projektu

Konflikt zbrojny we wschodniej Ukrainie trwa od 2014 roku, a 24 lutego 2022 r. wojna ogarnęła resztę 
kraju. Obywatele Ukrainy zmuszeni byli do ucieczki ze swoich domów w poszukiwaniu bezpiecznego 
schronienia w innych częściach państwa oraz poza jego granicami. Pomoc potrzebna była nie tylko tym, 
którzy uciekli, ale również osobom, które przyjęły uciekinierów w swoich stronach. Jednakże wsparcie nie 
byłoby możliwe bez zaangażowania tysięcy wolontariuszy, którzy dniami i nocami w geście solidarności 
z ofiarami wojny, z wielkim poświęceniem niesli im pomoc.

Przyznanie Europejskiej Nagrody Obywatelskiej dla wolontariuszy działających w ramach Polskiej Akcji 
Humanitarnej jest w istocie wyrazem uznania wobec wszystkich Polek i Polaków zaangażowanych w 
pomoc osobom uchodźczym. To wielki wysiłek, który był okupiony poświęceniem czasu prywatnego i 
zawodowego. Uhonorowanie PAH tą nagrodą jest impulsem do dalszego działania na rzecz potrzebujących, 
ale przede wszystkim dostrzeżeniem ogromu pracy i poświęcenia wszystkich tych, którzy tej pomocy 
udzielali zarówno w Polsce, jak i w całej UE.

Polska Akcja Humanitarna realizowała swoje działania wspólnie z wolontariuszami, świadcząc całodobową 
pomoc w punktach interwencyjnych dla uchodźców przy granicy polsko- ukraińskiej. Fundacja uruchomiła 
takie centra na granicy w Dorohusku, Hrebennem i Zosinie. Wolontariusze pomagali uchodźcom w 
pierwszych chwilach po przekroczeniu granicy, przekazując m.in. jedzenie, ciepłe napoje, koce i artykuły 
higieniczne. Były to także miejsca, w których otrzymać można było wyczerpujące informacje od tłumaczy 
PAH o zasadach pobytu w Polsce i możliwej dalszej pomocy. Punkty interwencyjne stanowiły również 
przystań dla tych, którzy potrzebowali nabrać sił po wyczerpującej podróży do Polski.

Wszyscy obywatele Unii Europejskiej bez wyjątku powinni mieć świadomość jak ważna jest rola 
wolontariuszy i ich zaangażowanie szczególnie w momencie ogromnych wyzwań i kryzysów, przed 
którymi staje wspólnota europejska.
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PORTUGALIA

PROJEKT DOTYCZĄCY NAKRĘTEK OD BUTELEK 
„TAMPINHAS”

Facebook: https://www.facebook.com/vitor.branco.58

Na pomysł projektu wpadliśmy – ja i jedna pielęgniarka – w 2005 r.

W 2016 r. została mu oficjalnie nadana forma prawna i mamy nadzieję, że staniemy się kiedyś stowarzyszeniem. 
Od tego czasu pomogliśmy wielu osobom i instytucjom, zwłaszcza w zakupie wózków inwalidzkich i innego 
sprzętu.

W czasie pandemii COVID-19 połączyliśmy siły z pewną organizacją, by dostarczać maseczki, przyłbice 
i inne środki ochrony indywidualnej.

W ostatnim czasie prowadzimy w szkołach w regionie lizbońskim warsztaty, aby rozpowszechnić wśród 
młodych ludzi informacje o naszym projekcie.

Obecnie planujemy przenieść działalność w głąb kraju (Alentejo), gdzie możemy dysponować magazynem 
i stworzyć trzy miejsca pracy.

Największą trudność w tym momencie stanowi dla nas magazynowanie i transport materiałów.
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RUMUNIA

WSPARCIE DLA DZIECI-UCHODŹCÓW Z UKRAINY 

https://www.salvaticopiii.ro
Facebook: https://www.facebook.com/SalvatiCopiiiRomania/

Od początku wojny na Ukrainie organizacja Save the Children dostarcza podstawowe produkty spożywcze, 
artykuły higieniczne, odzież, obuwie, produkty dla dzieci, koce i inne niezbędne rzeczy, bezpłatne 
karty telefoniczne dostarczane przez firmy telefonii komórkowej. Zapewnia też wsparcie emocjonalne, 
tłumaczenie i doradztwo informacyjne. Materiały informacyjne są dostępne w języku ukraińskim (informacje 
o procedurze azylowej, środkach transportu, szpitalach, mapach i adresach ośrodków dla ubiegających 
się o azyl itp.). 

Organizacja odpowiedziała na pilne potrzeby natychmiastowej pomocy humanitarnej, informacji i wsparcia 
emocjonalnego, zarówno na granicy, jak i w ośrodkach, w których przebywają matki i dzieci będące 
uchodźcami. 

Wspiera grupy dzieci z systemu opieki nad dziećmi w Ukrainie. Organizacja Save the Children ściśle 
współpracuje z władzami, by zapewnić dzieciom bezpieczeństwo.

Organizacja będzie nadal udzielać natychmiastowej pomocy dzieciom i ich rodzinom. Będzie stale 
monitorować potrzeby w zakresie opieki zarówno nowo przybyłych uchodźców, jak i tych, którzy 
zdecydowali się pozostać w Rumunii przez dłuższy okres. Utrzymuje stałe powiązania z władzami.
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SŁOWACJA

KNIHA EURÓPA V KOCKE - UŽITOČNÝ SPRIEVODCA OD 
MLADÝCH PRE MLADÝCH

https://www.eukniha.sk
Facebook: https://www.facebook.com/marco.nemeth.73
Twitter: https://twitter.com/MarcoNemethEN
Instagram: https://www.instagram.com/nemethmarco

Postanowiłem zaprezentować moją książkę pt. „Európa v Kocke” [Europa w pigułce]. 

Chciałbym zachęcić młodych ludzi, żeby bardziej zainteresowali się Unią Europejską. 

Wiadomo, że młodzież na Słowacji stosunkowo niewiele wie o UE. 

Jestem pewny, że ktoś, kto rozumie, dlaczego utworzono to partnerstwo krajów europejskich,

będzie chciał uczestniczyć w tworzeniu europejskiego i demokratycznego społeczeństwa.

Książka liczy 245 stron, na których omawiam Unię dwudziestu siedmiu państw, a także nasz styl życia 
w Europie. 

Zawiera ona zwięzły przegląd najważniejszych faktów opisanych prostym, zrozumiałym językiem. 

Jako młody człowiek rozumiem punkt widzenia mojego pokolenia. Dlatego napisałem książkę dla uczniów 
i dorosłych, którzy cenią sobie proste informacje, a na rynku nie było takiej oferty. 

To książka od młodzieży dla młodzieży. 

Sam mam 16 lat, a wszystkie ilustracje też zrobili uczniowie: Terka, Adriana i Lucka.

W pierwszych rozdziałach opisuję najważniejsze wydarzenia od powstania UE, a także funkcjonowanie 
poszczególnych instytucji.

Kolejne rozdziały dotyczą praw człowieka, praworządności oraz często poruszanych spraw społecznych. 

W ostatnim rozdziale znajdziecie informacje o polityce zagranicznej i bezpieczeństwie Unii. 

Na koniec wspomniałem też o zagrożeniach, które wynikają z coraz większej liczby informacji 
wprowadzających w błąd.

„Europa w pigułce” jest już dostępna w księgarniach, ale chciałbym jeszcze raz polecić tę książkę uczniom. 
Myślę, że młodzi ludzie powinni znać przynajmniej podstawowe zasady funkcjonowania naszej wspólnoty.
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SŁOWENIA

SIEĆ PRAWNA NA RZECZ OCHRONY DEMOKRACJI 

https://pravna-mreza.si/
Facebook: https://www.facebook.com/pravnamreza
Twitter: https://twitter.com/PravnaMreza

Od wielu lat Parlament Europejski monitoruje ochronę demokracji i praworządności, które są podstawowymi 
wartościami UE. 

Te same wartości przyświecały utworzeniu w 2021 r. Sieci Prawnej na rzecz Ochrony Demokracji. Ma ona 
zmniejszyć nierównowagę w dostępie do finansowania i środków odwoławczych między państwem a 
osobami, których prawa człowieka zostały naruszone, a tym samym przyczyniać się do wzmocnienia 
praworządności i ochrony demokracji. 

Na początku pandemii, kiedy w Słowenii wprowadzono nieproporcjonalnie wysokie grzywny za działalność 
publiczną oraz powództwa karne i o odszkodowanie, aby zastraszyć ludzi i ograniczyć krytykę, kiedy 
wywierano naciski na media i społeczeństwo obywatelskie, a wobec urzędników publicznych, którzy 
decydowali się zabrać głos, stosowano groźby i kary z rażącym nadużyciem prawa, Sieć Prawna stała się 
źródłem nadziei i zaufania do prawa. W ciągu roku ta sieć organizacji pozarządowych, z którą współpracuje 
ponad 50 prawników w Słowenii, stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych organizacji działających w 
obszarze praworządności w tym kraju. 

Rozwijała również działalność przez współpracę transgraniczną z kolegami z Polski i Węgier stojącymi 
przed podobnymi wyzwaniami. 

Od samego początku udało się jej przyciągnąć do swoich projektów (w szczególności monitorowania 
wieców publicznych) młodych ludzi, którzy walczą o demokrację i są aktywnymi obywatelami. 

Jest to szczególnie ważne w Europejskim Roku Młodzieży 2022. 

O jakości i niezbędności ich pracy świadczą wygrane sprawy na wszystkich szczeblach sądów (w tym w 
Sądzie Konstytucyjnym).
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HISZPANIA

LUDZKA OBSŁUGA KLIENTA W BANKACH #JESTEM OSOBĄ 
STARSZĄ, NIE IDIOTĄ

Usługi finansowe to usługi podstawowe. 

Przemiany cyfrowe sprawiają, że działalność banków w znacznej mierze przeniosła się do internetu, a w 
konsekwencji w bankach zmniejszyła się liczba interakcji między ludźmi. 

Hiszpański sektor finansowy zamknął wiele oddziałów bankowych po kryzysie finansowym w 2008 roku.

Do kolejnego spadku ich liczby doszło w wyniku pandemii. 

Znacznie utrudniono dostęp niektórych grup społecznych do podstawowych usług finansowych. Dotyczy 
to zwłaszcza osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Carlos San Juan to emerytowany lekarz. Ma 78 lat i chorobę Parkinsona.

Choroba i drżenie rąk utrudniają mu naciskanie przycisków i wyjmowanie gotówki z bankomatu. 

Ponieważ banki nie oferowały alternatywy dla modelu cyfrowego, a uzyskanie pomocy pracownika w 
placówce było niemal niemożliwe, Carlos San Juan postanowił wystąpić z petycją online z prośbą o poprawę 
dostępności w bankach.

Pod jego projektem podpisało się 647 950 osób. Zdobył taki rozgłos, że stowarzyszenia bankowe wraz z 
hiszpańskim ministerstwem gospodarki podpisały nowy protokół, w którym zobowiązały się zapewnić 
lepszą obsługę osobom starszym – wydłużyły godziny otwarcia placówek, zaproponowały pierwszeństwo 
w obsłudze i uprościły cyfrowe interfejsy. Ponadto dzięki petycji w Kongresie Deputowanych i senacie 
pojawiły się inicjatywy ustawodawcze.
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INFOLINIA I CZAT ANAR 116000. POMOC W PRZYPADKU 
ZAGINIĘCIA DZIECKA

https://www.anar.org/
Facebook: https://www.facebook.com/FundacionANAR
Twitter: https://twitter.com/FundacionANAR
Instagram: https://www.instagram.com/fundacionanar
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCOQb3ZDHjHMrvUBXBF6asfw

Pod numerem infolinii 116000 zespół psychologów i psycholożek, pracowników i pracownic socjalnych 
oraz prawników i prawniczek z Fundacji ANAR udziela pomocy w przypadku zaginięcia dziecka (ucieczka, 
porwanie, zgubienie...). 

Infolinię i czat ANAR 116000 stworzono, by pomagać dzieciom i nastolatkom oraz ich rodzinom. Mogą 
korzystać z porad, wsparcia i opieki w przypadkach zaginięcia osób małoletnich.

Główne funkcje 116000:

• pomoc w zgłoszeniu zaginięcia i natychmiastowy kontakt z organami ścigania;
• psychologiczne i emocjonalne wsparcie zaginionych dzieci, nastolatków i nastolatek oraz ich 

rodzin;
• porady prawne i socjalne dla rodzin;
• pomoc i współpraca podczas dochodzeń policyjnych;
• propagowanie współpracy międzynarodowej: ANAR jest członkiem Europejskiej Federacji na 

rzecz Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych Seksualnie, ponieważ coraz więcej zaginionych 
osób małoletnich trafia za granicę;

• szerzenie informacji o zaginionych dzieciach i nastolatkach w mediach społecznościowych.

Zaginione osoby małoletnie to: osoby, które uciekły lub skądś nie wróciły; 

dzieci uprowadzone przez rodzica;

małoletni migranci i migrantki bez opieki; dzieci nieupilnowane, ofiary wypadku lub osoby, które zniknęły 
w innych okolicznościach; dzieci i nastolatki porwane przez osobę trzecią.

W 2021 roku liczba zgłoszonych na infolinii i w czacie próśb o pomoc w związku z zaginionymi dziećmi i 
nastolatkami wyniosła 2 892.
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