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Podsumowanie działalności pomocowej na rzecz obywateli Ukrainy do 30.03.2022 r. 
  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie we współpracy ze Związkiem Harcerstwa 

Rzeczypospolitej Obwód Ostrzeszowski w związku z prowadzoną od 25.02.2022 r. działalnością pomocową 

dla obywateli Ukrainy uciekających z terenów objętych wojną zrealizowało następujące działania: 

- zapewniono 6 miejsc noclegowych w siedzibie PCPR w Ostrzeszowie, z których skorzystało łącznie  

21 osób, osoby te objęte były wsparciem i pomocą w zakresie całodobowego pobytu wraz z wyżywieniem, 

opieką lekarską, pomocą w załatwieniu formalności pobytowych, załatwieniu miejsca pracy, miejsc  

w placówkach oświatowych dla dzieci itp., 

- przeprowadzono zbiórkę żywności, środków chemicznych i higieny osobistej, medykamentów, sprzętu 

AGD, wyprawek dziecięcych, odzieży termicznej, latarek i innych zgłaszanych potrzeb przez stronę 

ukraińską, 

- otrzymano dary pochodzące z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, 

- zorganizowano 19 transportów bezpośrednio na Ukrainę (w tym do: szpitali, szkół gdzie są zakwaterowane 

osoby uciekające z obszarów okupowanych, organizacji pozarządowych i miasta partnerskiego) zgodnie ze 

zgłaszanym zapotrzebowaniem. Kolejny transport w trakcie przygotowania. 

- w siedzibie ZS nr 2 przy ul. Zamkowej 12 w Ostrzeszowie funkcjonuje punkt gdzie uchodźcy są 

zaopatrywani w podstawowe produkty spożywcze, chemiczne, higieniczne, odzież, pościel, artykuły 

gospodarstwa domowego itp. Dotychczas zarejestrowano pobrań dla ok. 1600 osób (niektóre osoby 

kilkakrotnie korzystały z pomocy z uwagi na okres pobytu); 

- pracownicy PCPR wraz z harcerzami ZHR obwód Ostrzeszów pomagali w znalezieniu lokali mieszkalnych, 

wyposażeniu ich, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i lekarskich; 

- w ramach prowadzonej zbiórki środków finansowych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Powiatowych na 

29.03.2022 r. zebrano 6 814,12 zł. Zebrane środki finansowe przeznaczono na zakup: wyprawek szkolnych 

dla dzieci, pokrycie kosztów żywienia osób zakwaterowanych w PCPR, generatora prądotwórczego, listw 

zasilających, czajników elektrycznych (wydatki zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami), 

- stworzono ankietę oraz bazę danych skupiającą lokale oraz inne możliwości niesienia pomocy przez 

społeczność powiatu ostrzeszowskiego.  

 

Ww. działania zrealizowano dzięki: 

- społeczności powiatu ostrzeszowskiego,  

- przekazanym darom od społeczności niemieckiej (3 tiry i 4 samochody ciężarowe)  

- przekazanym darom od IRON EAGELS społeczności i władz miasta Cinisello Balsamo Mediolan we 

Włoszech,  

- przekazanym darom z DPS Piuxton Manor Nottingham w Wielkiej Brytanii,  

- szkołom, przedszkolom, zakładom pracy z terenu całego powiatu,  

- lokalnym przedsiębiorcom oraz producentom,  

- osobom pochodzenia ukraińskiego zamieszkujących na terenie powiatu ostrzeszowskiego, 

- zaangażowaniu i pracy pracowników PCPR w Ostrzeszowie,  

- zaangażowaniu harcerek i harcerzy ZHR obwód Ostrzeszów, 

- KGW z terenu naszego powiatu, 

- wolontariuszom i niezliczonej ilości ludzi dobrej woli, których nie sposób wymienić.  

 

Za okazaną pomoc i wsparcie 

serdecznie dziękujemy 

 

             Bożena Powązka            phm. Jerzy Koszarny    
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