
Gdy zgasną światła….zapalmy latarki! 

Ciemne schrony, brak prądu w domu, szkole, przedszkolu ze względu na bombardowania, ciemne
korytarze, nieoświetlone ulice i klatki schodowe..to rzeczywistość ukraińskich dzieci teraz. Wszystkie
dzieci boją się ciemności, dlatego chcemy podarować każdemu dziecku w Ukrainie małą latarkę jako
symbol światła od świata. 
Bardzo chcemy, by ta symboliczna latarka była dla nich przypomnieniem, że cały świat jest z nimi. 

Według oficjalnych danych obecnie na Ukrainie jest 4,5 miliona dzieci. 

4,5 miliona prezentów - to jest nasz tegoroczny cel. 

W każdym prezencie znajdzie się latarka, a jeśli koszty pozwolą, dokupimy słodycze i zrobimy
prawdziwe święta dla ukraińskich dzieci. One na to zasługują.

Armia Superelfów (tak nazywamy wolontariuszy) pojedzie z prezentami wszędzie, gdzie są dzieci.
Poczynając od linii frontu będziemy przesuwać się w głąb kraju aż do zachodnich granic Ukrainy,
wręczając każdemu dziecku symboliczny prezent od nas wszystkich! Jak symbol nadziei i wiary w
dobro, które zawsze zwycięża. 

O organizatorach:

Od 2014 roku Fundacja UNITERS organizuje zbiórkę "Święta bez taty", w ramach której dzieci, które
ucierpiały na skutek wojny w Ukrainie (rodzic lub oboje rodziców zginęli lub zostali ranni, stracili
dom) otrzymywały symboliczne prezenty od Superelfów na święta Bożego Narodzenia. W taki sposób
pokazywaliśmy im, że cały świat pamięta o nich i o ich rodzicach - bohaterach broniących Ukrainy i
europejskich wartości.W tym roku, Fundacja postawiła sobie większy cel – wszystkie dzieci Ukrainy. 

Przez 8 lat fundacja przekazała ponad 24 tysiące indywidualnych prezentów, a przy samej akcji
pracuje ponad 3000 wolontariuszy z całego świata.

Od 24 lutego Fundacja bardzo aktywnie pomaga walczącej Ukrainie, wysyłając pomoc rzeczową
dla szpitali, wojskowych i cywili na linii frontu. Od 24 lutego Fundacja wysłała już 5000 ton takiej
pomocy. Uniters prowadzi również jeden z największych punktów pomocy rzeczowej dla uchodźców
wojennych w Warszawie przy al. Jerozolimskie 2 (Dom Kultury Śródmieście). 

Więcej o działaniach na stronach i SM Fundacji:

www.uniters.org.pl
www.swietabeztaty.pl

Social Media:
www.facebook.com/uniters.foundation
www.facebook.com/swietabeztaty

PayPal: https://tiny.pl/9k72k
USD PL83109010560000000149909723
EUR PL26109010560000000149909682
https://zrzutka.pl/568kbr#

Fundac ja UNITERS 
www .un i t e r s . o rg .p l
un i te r s foundat ion@gmai l . com
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