
Podsumowanie zrzutki
na pomoc Ukrainie

Raport z akcji
#RazemDlaUkrainy



Chcemy być razem z mieszkańcami

Ukrainy. Zarówno z tymi, którzy zostali

w kraju, jak i z tymi, którzy szukają w

Polsce schronienia. Wszystkie środki

zebrane na zrzutce #RazemDlaUkrainy

zostały w 100% wykorzystane w

zgodzie z tą wizją.

Nasza wizja



Zgromadzone środki dzięki 28 866 wpłatom

4 194 434 zł

Garść statystyk

50 913,73 zł

Rozliczenie darowizny celowej na rzecz wyposażenia

mieszkań dla uchodźców w Bystrzycy Kłodzkiej

999 719, 08 zł
Przeznaczone na konwoje z pomocą humanitarną

3 107 587 zł
Przekazano Fundacjom partnerskim

38 663, 43 zł
Zakupy dla polskich fundacji opiekujących się 

uchodźcami w kraju



Bez WAS to by się nie udało!
Dziękujemy wszystkim darczyńcom, 
którym los Ukrainy był bliski sercu. To oni 
umożliwi nasze działania!

Naszymi najhojniejszymi darczyńcami były 
niesamowite firmy:  <3

55 000 zł

Merida sp.z.o.o.

126 139 zł

Acturis Poland

50 000 zł

Acini sp.z.o.o. i
Promotorzy Trading sp.z.o.o. 



2550 wpłat, 297 117 zł

IdiNaChuj – skarbonka
Krzysztofa Stanowskiego

Książki dla dzieci uciekinierów z 
Ukrainy! – skarbonka Fundacji
Powszechnego Czytania

Społeczność Jak Będzie w Akapie? 
dla Ukrainy – skarbonka Tomasza
Rozwadowskiego

Najpopularniejsze
skarbonki

572 wpłat, 52 257 zł

305 wpłat, 33 194 zł

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli 
akcję zakładając skarbonki! 
Największymi były:



Skarbonki firmowe

Acturis
#RazemDlaUkrainy

LeanCode dla Ukrainy

50 wpłat, 39 870 zł

Pasi Ziomki
dla Ukrainy!

Starburst dla Ukrainy
73 wpłaty, 153 667 zł

1day4Ukraine

120 wpłat, 152 348 zł

22 wpłaty, 31 022 zł

32 wpłaty, 24 287 zł



237 wpłat, 59 539 zł

#RazemDlaUkrainy –
skarbonkaDTV

Zmotoryzowani dla Ukrainy!

Społeczność Jak Będzie w Akapie? 
dla Ukrainy – skarbonka
Tomasza Rozwadowskiego

Skarbonki grup 
facebookowych i 
influencerów

78 wpłat, 12 426 zł

305 wpłat, 33 194 zł



120 konwojów

Drobne konwoje na 245 208,36 zł

01.03.2022 – 31.08.2022

Konwój medyczny o wartości 262 984, 44 zł

03.03.2022

Konwój medyczny wartości 344 870, 13 zł

11.03.2022

Konwoje o wartości 146 656, 15 zł

17.03.2022

To liczba konwojów zorganizowanych przez nas oraz Fundacje, które 

otrzymały wsparcie w ramach akcji

Całkowita kwota przeznaczona na konwoje z pomocą humanitarną – 999 719,08 zł

Zakup sprzętu medycznego na kwotę 732 891, 61 zł 
stanowił 70% środków wydanych na konwoje

70%

Pozostałe konwoje na kwotę 266 827,47 zł składały się 
głównie z agregatów, żywności i były odpowiedzią na 
potrzeby naszych partnerów w Ukrainie 

30%





Wsparliśmy 68 
polskich fundacji 

I przekazaliśmy im łącznie 75% 
zgromadzonych środków

Współpraca

Współpracowaliśmy z dużymi fundacjami, jak Fundacja Ukraina 
czy HumanDoc oraz mniejszymi np. Przystanek Rodzina czy 

Fundacja Banina. A łączyły je kompetencje, wiarygodność, 
zaangażowanie, a przede wszystkim ogromne serca dla Ukrainy.

3 107 587 zł



Łączymy siły
Dzięki ścisłej współpracy z Wicemarszałkiem
Województwa Dolnośląskiego Marcinem
Krzyżanowskim oraz z Dolnośląskim
Centrum Onkologii, Pulmonologii i
Hematologii (DCOPiH) w konwojach
organizowanych 3., 11. i 17 marca udało nam
się wysłać na wschód kluczowy na polu walki
sprzęt medyczny, którego w tamtym okresie
brakowało w hurtowniach w całej Europie.

Za wszystkie najważniejsze zakupy
odpowiadał Główny Farmaceuta DCOPiH,
mgr Piotr Steciwko. Pozostając w kontakcie z
lekarzem posiadającym doświadczenie
polowe, przy wsparciu Marszałka oraz
personelu apteki szpitalnej, wydobył z pod
ziemi i zgromadził artykuły z przygotowanej
przez naszego konsultanta listy potrzeb.



Nasi bohaterowie
W ciągu akcji zaangażowało się mnóstwo
osób, których działania zasługują na
szczególne uznanie. Wśród nich jest m.in.
Mariusz Szafarzyński, który intensywnie
pomagał w organizacji konwojów do Lwowa.
Tomasz Chołast i cały zespół zrzutka.pl, którzy
od pierwszego dnia pomagali fundacji i
prywatnym osobom nie tylko w zakładanniu
zrzutek na pomoc Ukrainie.

Mnóstwo bezimiennych bohaterów otworzyło
swoje serca i aktywnie pomaga
potrzebującym. Szczególnie w pierwszych
tygodniach wojny setki osób umożliwiły nam
dokonanie rzeczy, które wydawały się
niemożliwe bez ich wsparcia. Dziękujemy
każdemu z całego serca!



Pierwsze miesiące wojny — to życie w trasie… Fundacja

To się uda zapewniła nam środki na paliwo i niezbędne

wyposażanie – bez tej pomocy nie byłoby nas stać na

szeroko zakrojoną pomoc. W imieniu Fundacji i

prywatnych darczyńców przekazaliśmy leki, sprzęt

medyczny, wyposażenia żołnierzy, drony i wiele więcej...

Pomagamy cały czas. Wspólnie wspieramy żołnierzy

walczących na froncie

Mateusz Orczykowski - instruktor bezpieczeństwa
osobistego, który wykazał się ogromną odwagą,
wyruszając z pomocą do najniebezpieczniejszych
miejsc w Ukrainie. Dzięki jego zaangażowaniu
wsparcie o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych
trafiło do ludzi, do których nikt inny nie odważył
się pojechać.



Pracownicy firmy transportowej IMPERO z Uszewa - zorganizowali się i wyruszyli
na Wschód. Wykorzystali firmowe autokary do ewakuacji uchodźców.
Z przyjemnością wsparliśmy ich w częściowym pokryciu kosztów paliwa.



We Lwowie

Fundacja Jana Pawła II i ksiądz Salomon

zajmowali się organizacją dystrybucji

napływających darów po stronie ukraińskiej.

Ogromnym wsparciem był również Mariusz

Szafarzyński, który wspierał nas w transportach

do Lwowa.

Dzięki jego pracy wsparcie rzeczowe trafiło m.in.

do sierot wojennych w Czortkowie oraz do rodzin

uchodźców w Gródku, Lwowie i Tarnopolu.



Wspomogliśmy kreatywną
szkołę dla uchodźców



Wspieraliśmy 
tymczasowe schrony

dla matek z dziećmi
we Lwowie





W Ukrainie

Oprócz organizacji konwojów i przekazywania

wsparcia pieniężnego, organizowaliśmy również

pomoc rzeczową, dostosowaną do konkretnych

potrzeb.

Kiedy Fundacja Team Ukraine, wspierająca

atletów na froncie zgłosiła nam zapotrzebowanie

na samochód, nie mogliśmy odmówić! Illia

Szewliak i jego zespół działa w Kijowie oraz

blisko pola bitwy, ciągle dowożąc pomoc

humanitarną i medyczną jednostkom, w których

służą ukraińscy sportowcy.



Razem dla dzieci
Pomoc dzieciom z ukraińskich domów dziecka,

pieczy zastępczej i sierotom wojennym jest

niezbędna.

Dlatego wspieraliśmy fundacje zajmujące się

ewakuacją dzieci z terenów objętych

działaniami wojennymi.

Przygotowanie 151 miejsc dla dzieci wraz

opiekunami na terenie Dolnego Śląska oraz

zapewnienie niezbędnego wsparcia -

zorganizowała niezastąpiona i wspaniała

Fundacja Przystanek Rodzina.



Do prowizorycznego Domu Dziecka w Gródku trafiło około

500 sierot wojennych z Ukrainy. Ich status prawny był

niejasny, bo choć wojna odebrała im rodziców, nie było

pewności, że nie ma żadnej dalszej rodziny, której

członkowie chcieliby przygarnąć dzieci.

Mając świadomość ogromnych potrzeb rzeczowych miejsca,

które przyjęło ogromną liczbę osób w bardzo krótkim

czasie, razem z Fundacją Weź Pomóż i Przystankiem

Rodzina wysyłaliśmy do Gródka konwoje z mlekiem

modyfikowanym, pieluszkami i wszystkim, co było

aktualnie potrzebne.

(Nie)idealne rozwiązanie
poważnego problemu



Wigilia
Wspólnie z Fundacją Weź Pomóż zrobiliśmy
największą Wigilię we Wrocławiu. Przyszło na
nią 1 300 osób z Polski i Ukrainy.

Następnego dnia, po Wigilii dla 3 000 osób
pomogliśmy w wydaniu:

- 1, 5 t katpia
- 3 t mięsa
- 1, 5 t innej żywności.

Dziękujemy serdecznie każdemu, kto dołożył
swoją cegiełkę do akcji!



Razem z Weź Pomóż

Wigilia była imponującą, ale nie jedyną akcją Fundacji
Weź Pomóż. Wspólnie organizowaliśmy liczne
transporty z pomocą humanitarną.

Jan Piątek, dzięki środkom zgromadzonym na zrzutce
wynajął magazyn, do którego trafiały dary z całej
Europy.

Warto dodać, że wspomniany magazyn znajdował się
na terenie jednostki wojskowej i został zbudowany… na
wypadek wojny! Wojsko nigdy w ten sposób z niego nie
skorzystało, ale zrobiły to organizacje non-profit,
chcące wesprzeć walczącą Ukrainę



To wszystko udało się dzięki
współpracy. Nie przestawajmy łączyć

siły, aby wspierać Ukrainy w 2023 roku. 

RAZEM walczymy dziś o spokojne jutro.


