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Okręg Mazowiecki ZHR
Skauci Europy
Stowarzyszenie Harcerskie
Druhny i Druhowie,
poniżej komunikat o bieżących działaniach Pogotowia Harcerek i Harcerzy Okręgu Mazowieckiego
ZHR. Komunikaty udostępniamy codziennie na profilu Okręgu Mazowieckiego ZHR oraz
przekazujemy mailowo przez system komunikacyjny PHH.
Informujemy też, że powiadomienia o wezwaniach alarmowych są przekazywane smsowo do grup 50
osobowych. Nie przejmujcie się jeżeli nie dostaliście komunikatu o jakimś wezwaniu, przy kolejnych
służbach taki sms spłynie również do Was. Miejcie też na uwadze, że wezwania spływają zwykle do
osób pełnoletnich.
Zmieniamy nieco formułę przekazywania informacji o aktualnych potrzebach służby. Informacje o
aktywnych służbach oraz informacje o sposobie zgłaszania umieszczone są w zbiorczym pliku. W
podobny sposób zebrane są wszystkie aktualne zbiórki darów i wyposażenia w Warszawie.
W komunikacie będziemy opisywać tylko najpilniejsze potrzeby oraz podawać ogólne przydatne
informacje.

I. Aktualnie organizowane zbiórki
Warszawa
Informacja o aktualnie prowadzonych zbiórkach w Warszawie (lista na bieżąco aktualizowana):
https://docs.google.com/document/d/1LmlIawSuu17Kpah4eib9kzN0IU1lF0Yh41wgaVBjp-4/edit
Link do grafik ze skróconą informacją:
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/13n3d6bQQFSLcNhicWLVH5sOP3em4Tkfz
Białystok, Wasilków i Suwałki
koordynuje pwd. Magdalena Mackiewicz i hm. Emilia Madras
e-mail: m.mackiewicz@zhr.pl; emilia.madras@zhr.pl
Płock i Mławie (we współpracy z Urzędem Miasta)
koordynuje phm. Wojciech Derkowski
e-mail: wojciech.derkowski@zhr.pl.
Siedlcach - Galeria Siedlce
koordynuje pwd. Paulina Kobylińska
e-mail: paulina.kobylinska@zhr.pl

II. Aktualne działania i ich koordynatorzy
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gH3Lq2-xp7HmcLAD7Dafe
RuZi3NjECQDLYH4FMfxfW4/edit%23gid%3D0&sa=D&source=docs&ust=1646164802473081&u
sg=AOvVaw3pinoJ7Ch9ZEuz4scfmoeO
Poniżej zamieszczone są linki do zgłoszeń wybranych działań w których mamy największe
obecnie potrzeby:
Pomoc na granicy
Harcerki i harcerze pełnią służbę we współpracy z Polską Akcją Humanitarną i Caritas. Prowadzą
punkty recepcyjne/rejestracyjne przy przejściach granicznych.
W związku z rosnącym i stałym zapotrzebowaniem na naszą pomoc na punktach recepcyjnych
przygotowujemy się do rotacyjnej służby mazowieckich wolontariuszy w rejonie przygranicznym aby
odciążyć harcerzy z Podkarpacia i Lubelszczyzny którzy do tej pory dźwigali to zadanie.
Zgłoszenia w tej kwestii koordynuje Michał Korzeniewski
e-mail: michal.korzeniewski@zhr.pl
Zgłoszenia są przez ankietę:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRMC0DB9P2AB4RWrrVPEQ7-0RRUubJoXGzYBW1
Ewnsz7CTTg/viewform
Zupa na granicy
Ludzie na granicy bardzo marzną, przed jej przekroczeniem spędzają często kilkadziesiąt godzin bez
schronienia. Naszym zadaniem będzie przygotowanie ciepłego posiłku dla ludzi stojących na granicy.
Służba ma trwać do ok 48 godzin, po których będzie zmiana przez kolejne zespoły.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12Q-qsF6Hv0JlBMaogDq5AwpEaI1Kqzygay1ylvvx-oE/edit#
gid=0
Torwar
Na Torwarze organizowane jest aktualnie nowe miejsce tymczasowego pobytu dla rodzin uchodźców.
Potrzeba tam całodobowo 5-8 osób. Język ukraiński/rosyjski przydatny, ale nie wymagany.
UWAGA: Czytajcie instrukcję dla wolontariuszy!
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZhZTzrT65PFpKmc7P_5XF9BYid_ulsdZrqJ3UNUcI3E/edit
#gid=0

III. Zbiórka finansowa
Zbieramy środki finansowe na pomoc rzeczową (żywność, środki czystości, środki opatrunkowe,
transport, godne warunki mieszkaniowe) dla rodzin zmuszonych do opuszczenia Ukrainy.
Środki można przekazać przelewem na konto: PKO BP 19 1020 1026 0000 1002 0481 8094
Tytuł przelewu: Darowizna na pomoc rzeczową dla mieszkańców Ukrainy

IV. Przydatne informacje
WSPARCIE EMOCJONALNE DLA UCHODŹCÓW
interwencyjny telefon oferujący wsparcie psychologiczne uruchomiła m.in. Fundacja Polskie Forum
Migracyjne +48 669 981 038, a także platforma Mindgram – informacje można znaleźć pod adresem:
mindgram.com/pl/linia-wsparcia/.
PORADNIK DLA GOSZCZĄCYCH UCHODŹCÓW
https://humandoc.pl/ukraina/misja-ukraina-%d0%bc%d0%b8-%d0%b7-%d0%b2%d0%b0%d0%bc%
d0%b8/
KURS POLSKIEGO
popolskupopolsce.edu.pl - kurs polskiego poziom podstawowy online
Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
organizuje bezpłatne kursy języka polskiego i bezpłatne lekcje indywidualne dla obywateli Ukrainy,
którzy w wyniku wojny znaleźli się w Polsce i nie znają języka polskiego.
SIECI KOMÓRKOWE, KARTY SIM:
Operatorzy sieci również włączyli się w pomoc dla uciekających osób. T-Mobile, Play czy Plus
przekraczającym granicę rozdają darmowe startery. Np. startery Heyah i T-Mobile na kartę są
przekazywane ze skonfigurowanymi darmowymi minutami i internetem. Obywatele Ukrainy mogą je
odebrać w dziewięciu punktach recepcyjnych zlokalizowanych przy granicy polsko-ukraińskiej, w
przygranicznych sklepach Żabka, Biedronka, Kolporter, HDS, RUCH, Świat Prasy, na okolicznych
stacjach benzynowych, ale także na dworcach PKS w największych polskich miastach, czyli:
Lublinie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, i na Dworcu Zachodnim w Warszawie. Zgodnie z
polskim prawem startery muszą być zarejestrowane. Operator zapewnia, że w punktach
przygranicznych i na dworcach przeszkoleni wolontariusze i pracownicy T-Mobile pomagają w
sprawnym przeprowadzeniu tego procesu. Podobną pomoc deklarują także inni operatorzy, którzy
przygotowali darmowe pakiety minut na Ukrainę i pakiet internetowy niezbędny do korzystania z
komunikatorów. Tak jest w sieci Plus, T-Mobile czy Play. Szczegóły można znaleźć na stronach
internetowych poszczególnych operatorów.

Czuwaj!
Sztab Pogotowia Harcerek i Harcerzy na Mazowszu

