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«Донбас SOS» відвідали Варшаву
Представники недержавної організації «Донбас SOS» (Київ, Україна), діяльність якої
полягає у захисті прав, інформаційній підтримці та гуманітарній допомозі громадянам
України, котрі постраждали від збройного конфлікту у східній частині країни, відвідали
Варшаву.
Візит відбувся в рамках проекту «Група Діалогу з метою спільного запобігання і розв’язання
соціальних конфліктів» за підтримки Міжнародного Вишеградського фонду. Раніше делегація
провела зустрічі у Братиславі та Празі.
Польським партнером проекту стала Фундація «Відкритий Діалог». В суботу, 20.05.2017, в
офісі Фундації «Порятунок» відбулася зустріч «Донбас SOS» з організаціями, установами та
особами, що займаються підтримкою біженців/мігрантів , боротьбою з дискримінацією та
інтеграцією.
Більшість членів делегації «Донбас SOS» долучилися до організації після того як були
змушені покинути свої домівки на сході України, оскільки ті розташовані у зоні дії конфлікту.
Основою їхньої діяльності є телефонна «гаряча лінія», завдяки якій вони допомагають
населенню, що залишилося на непідконтрольній території та у прифронтовій зоні, залишити
небезпечні райони, перетнути «лінію розмежування», знайти місце для проживання в інших
областях України і опинитися у новій реальності.
На запрошення Фундації «Відкритий Діалог» на зустріч прибули представники Гельсінської
спілки з прав людини, Асоціації юридичного втручання, Карітас Польща, Асоціації «Pro
Humanum», Асоціації свободи слова, Центру мігранта «Fu Shenfu», «Євромайдану Варшава»,
Фундації «Порятунок» та United Nations Global Compact.
Польських учасників особливо зацікавили питання про боротьбу з дискримінацією жителів
Донбасу та щодо роботи з місцевими громадами, аби зламати стереотипи і підготувати їх
прийняти новоприбулих.
Гості з України хотіли дізнатися про реалії роботи на захист біженців і мігрантів у Польщі, а
також про загальну картину польського третього сектора: сферу інтересів організації,
соціальну підтримку неурядових ініціатив, досвід організації у просуванні своєї діяльності.
В результаті зустрічі відбувся інтенсивний обмін контактами і планами щодо спільної
діяльності «Донбасу SOS» з польськими партнерами.
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