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JAK POMAGAMY OFIAROM KONFLIKTU ZBROJNEGO?  

Od 2015 roku Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich udziela pomocy cywilnym ofiarom konfliktu 

zbrojnego na Ukrainie. Wśród uchodźców znajdują się osoby starsze, chore, niepełnosprawne, matki 

z dziećmi, kobiety w ciąży i rodziny wielodzietne. Ze statystyk prowadzonych przez parafię  

w Charkowie wynika, że ponad 30% uciekinierów to dzieci i niemowlęta. Księża Marianie objęli 

opieką blisko 400 rodzin wielodzietnych.   

 

Uchodźcy z terenów Doniecka i Ługańska 

opuścili swoje domy w dosłownie kilka 

chwil. Uciekając przed frontem, zdążyli 

zabrać tylko dokumenty. W obozach dla 

uchodźców brakowało im wszystkiego: 

ubrań, żywności, leków, mleka dla dzieci, 

środków czystości. Niektórzy „nie zmieścili 

się” w przepełnionych ośrodkach. 

Pozbawieni środków do życia szukali 

pomocy w parafiach i domach zwykłych 

ludzi, którzy litowali się nad ich losem  

i udzielali schronienia.  

JAKĄ KWOTĘ PRZEKAZAL I  NAM DARCZYŃCY?  

 

W 2017 roku Dobrodzieje Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich przekazali nam 20 820 zł dla 

uchodźców, którzy znaleźli schronienie w parafii pod wezwaniem św. Rodziny w Charkowie. Ponadto 

Stowarzyszenie przeznaczyło 15 000 zł na zakup opatrunków, hamujących krwawienie i ratujących 

życie ofiarom konfliktu zbrojnego na terenach Ukrainy Wschodniej.  

Lp. Projekt Przekazana kwota  

1 Zakup opatrunków do udzielania pierwszej pomocy medycznej  15 000 zł 

2 Bieżąca pomoc uchodźcom z okolic Doniecka i Ługańska  3 820 zł 

3  Pomoc materialna uchodźcom (paczki świąteczne dla rodzin)  17 000 zł 

 RAZEM:  35 820 zł 
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ZAKUP OPATRUNKÓW  DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY   

 

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich kupiło 1172 

zestawy opatrunków dla ratowników medycznych, 

udzielających pierwszej pomocy rannym. Opatrunki 

zostały przetransportowane do terenów objętych 

działaniami wojennymi i przekazane bezpośrednio do 

rąk ratowników medycznych. Nad realizacją projektu 

czuwał ksiądz Paweł Ostrowski MIC, który niesie 

pomoc duchową ofiarom konfliktu zbrojnego.  

Każdy zestaw opatrunkowy pozwala na udzielenie 

pierwszej pomocy, opatrzenie rany i zatamowanie 

krwotoku. Jest niezbędny dla lekarzy, pielęgniarek  

i ratowników medycznych.   

 

POMOC UCHODŹCOM  

 

Na terenie obwodu charkowskiego mieszka obecnie ponad 200 000 uchodźców, pochodzących z 

okolic Doniecka i Ługańska. Za linią frontu zostawili swoje domy i cały dobytek. Ks. Leonid Tkaczuk, 

proboszcz parafii w Charkowie, od 2015 roku wspiera ich duchowo i materialnie.  

 

 

Wydawanie pomocy rzeczowej: paczek 

żywnościowych, pieluszek i mleka dla dzieci 

matkom z najuboższych rodzin.  

 

Rozdawanie używanej odzieży, którą przekazali 

uchodźcom ludzie dobrej woli. 

 

Ubrania, pościel, naczynia kuchenne, przybory szkolne dla dzieci, buty, leki, dach nad głową  

– wszystko co mają uchodźcy, zawdzięczają bezinteresownej pomocy Darczyńców.  
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JAK WYGLĄDA LOGISTYKA I DYSTRYBUCJA POMOCY DLA UCHODŹCÓW?  

 

Podopiecznych parafii w Charkowie można podzielić na kilka grup:  

 Osoby młode, cieszące się dobrym zdrowiem - znalazły pracę i z pomocą kapłana próbują od 

nowa ułożyć sobie życie. Udało im się zaoszczędzić pieniądze na wynajem mieszkania. Są w stanie 

opłacić rachunki, zakupić ubrania i żywność.  

 Osoby w trudnej sytuacji – znalazły mało dochodową pracę lub próbują utrzymać się z rent  

i emerytur. Często mieszkają w domkach letniskowych oraz pustostanach: bez prądu, bieżącej wody  

i łazienki. Nie posiadają mebli, niektórzy śpią na podłodze. Parafia otacza ich opieką duchową, 

pomaga w zakupie leków i znalezieniu nowej pracy.  

 Osoby w bardzo trudnej sytuacji – nie mają pieniędzy na leki i jedzenie. W czasie wojny stracili 

cały dobytek. Do tej grupy Podopiecznych parafii należą przede wszystkim samotne matki z małymi 

dziećmi, wdowy oraz starsze osoby niepełnosprawne, które nie są w stanie utrzymać się z zasiłków. 

Parafia rozdaje im paczki z artykułami spożywczymi, buty i odzież. Weryfikuje kryteria dochodowe 

obdadorawanych, pozostaje z Podopiecznymi w stałym kontakcie.  

  

 

 

Serdecznie dziękujemy za pomoc! Gorąco modlimy się 

za Darczyńców. Wierzymy, że Pan Bóg hojnie 

wynagrodzi Wam wszelkie uczynione dobro.  

 
 

Z serca błogosławię,  

Ojciec Władysław 

Dyrektor Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich  

 


