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одиниць захисного обладнання, зокрема:

за допомогою яких ми доставили

відправок 

бронежилет 
додаткових захисних 
пластин для жилетів

портативних 
рацій

позашляховиків

одиниці шкільного приладдя
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біженці отримали підтримку 
по телефону довіри

людей, які прибули з України, 
скористалися нашою культурною 
допомогою

дітей народилось 
під нашою опікою

людей отримали допомогу в пошуку роботи

біженцям наші психологи 
надали допомогу

зимових 
спальних 
мішків окопних свічок елетрогенераторів

одиниць одягу для 
цивільного населення

упаковок засобів

продуктових наборів 
(вагою 11 тонн)

налобних ліхтарів з 
додатковими акумуляторами

біженці отримали тимчасовий притулок 
завдяки нашому партнерству з Airbnb.org

3 751

258
8 596

собак, котів та інших 
домашніх тварин

3

1 823
протипролежневих матраца

440

20 500

осіб були забезпечені 
харчуванням на 2 місяці

медичних захисних костюмів

26 732 

15 340
59 040

1 930

31 662

1 244

15 199

знайшли новий дім у Польщі

порції

медичних масок
дезінфікуючих 
засобів

спеціалізованого 
молока для передчасно 
народжених малюків

пристроїв нічного бачення 
та тепловізор

кілометрів проїхали наші водії-
волонтери у Варшаві та по всій Польщі, 
доставляючи біженців до їхніх нових 
домівок

3
Будинки для незалежних мам, які функціонують 
під наглядом психологів. Наразі в них проживають 14 матерів 
і 25 дітей.

Було відкрито

136 
вогнегасників

* Дані включають доставлене та придбане обладнання станом на a 31.01.2023

234 980

З 24 лютого, відколи росія вторглася в Україну, ми робимо усе, 
щоб підтримати наших друзів і сусідів. Завдяки Вашій щедрості 

нам вдалось здійснити, поміж іншого: 

дронів

карети швидкої 
допомоги  
+ обладнання для 
четвертої

розкладних 
польових ліжок

 медичних 
захисних костюмів

упаковок підгузків

ДЯКУЄМО!
Підтримайте: zrzutka.pl/PomocUkrainie
  zrzutka.pl/DomMam

Додаткову допомогу було доставлено українським громадянам:

А також тисячі одиниць тактичного обладнання  
та медичного приладдя, зокрема:

Команда ФВД та група з понад 100 волонтерів
змогли допомогти

з яких ми переселили в інші країни 
ЄС, а близько

І все це завдяки 
які ви пожертвували нашому збору коштів у вигляді прямих пожертв, 
пожертвувань у натуральній формі та послуг, а також у наші скриньки для збору 
коштів у театрах та кінотеатрах, які приєдналися до нашої кампанії! 

32 мільйонам злотих,

Дані оновлено станом на 31.01.2023

для 
жіночої 
гігієни

людям:

 у супроводі

гарячих супів було доставлено біженцям 
на кордоні та солдатам на передовій


