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Pomoc dla Ukrainy

W związku z ogromną liczbą zgłoszeń napływających od osób, które chcą zaangażować się w pomoc

Ukrainie, tj. przyjąć do siebie uchodźców, przekazać dary lub w zaangażować się w wolontariat, poniżej

publikujemy najważniejsze informacje dotyczące skoordynowanych działań pomocowych w Małopolsce.

Małopolska solidarna z Ukrainą

W związku z sytuacją na Ukrainie, Marszałek Województwa Małopolskiego zapewnił, że mieszkańcy tego

kraju w sytuacji zagrożenia znajdą schronienie w naszym regionie. Więcej informacji

(/aktualnosci/samorzad/o-bezpieczenstwie-mieszkancow-malopolski)

Solidarność z narodem ukraińskim wyrazili także radni województwa, którzy podczas L sesji Sejmiku

Województwa Małopolskiego jednogłośnie przyjęli stanowisko w tej sprawie. Deklaracja jest wyrazem chęci

szerokiego i aktywnego włączenia się Samorządu Województwa Małopolskiego w działania pomocowe
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zarówno na rzecz tych mieszkańców Ukrainy, którzy w obawie przed działaniami wojennymi przybywają

szukać schronienia w Polsce, w tym w naszym regionie, jak i tych, którzy potrzebują i będą potrzebować

pomocy humanitarnej pozostając w swojej ojczyźnie. Więcej informacji (/aktualnosci/samorzad/jestesmy-

razem-z-ukraina)

Bezpieczeństwo Małopolan to nasz absolutny priorytet. Dziś stajemy w obliczu
napiętej sytuacji międzynarodowej, w której powinniśmy być blisko naszych
sąsiadów - mieszkańców Ukrainy. To moment, w którym oczy całego świata
powinny spojrzeć w kierunku Ukrainy, ale co najważniejsze, w tej sytuacji musimy
okazać pełną solidarność z obywatelami tego kraju

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

Wsparcie dla uchodźców

By umożliwić szybki transport dużej liczby uchodźców z Ukrainy i sprawne relokowanie ich w różne miejsca

w regionie Województwo Małopolskie przygotowało specjalne pociągi ewakuacyjne. Więcej informacji

(/aktualnosci/transport/malopolska-uruchamia-specjalne-pociagi-ewakuacyjne)

W niesienie pomocy Ukrainie włączyły się także instytucje kultury, dla których organizatorem lub

współorganizatorem jest samorząd województwa małopolskiego. Organizowane są m.in. zbiórki artykułów

i przedmiotów pierwszej potrzeby. W wojewódzkich placówkach kultury odbywają się też wydarzenia będące

symbolem solidarności z mieszkańcami Ukrainy. Więcej informacji (/aktualnosci/kultura/malopolska-

kultura-solidarna-z-ukraina)

Zbiórki rzeczy, które zostaną przekazane uchodźcom są prowadzone również przez Pedagogiczną

Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie oraz wszystkie jej oddziały w Małopolsce. Zbiórka potrwa do 7 marca.

Więcej informacji (/aktualnosci/edukacja/wojewodzkie-biblioteki-pedagogiczne-pomagaja-ukrainie)

O�cjalny portal województwa
małopolskiego prowadzony przez

Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego
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