WOLONTARIUSZE DLA POLAKÓW NA UKRAINIE
Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
zapraszają do włączenia się w realizację projektu „POMAGAMY RODAKOM NA UKRAINIE IV –
Z PAMIĘCIĄ O POLEGŁYCH KRESOWIAKACH”.
Projekt dofinansowany został ze środków Fundacji PZU i zakłada udział 9 wolontariuszy – studentów oraz osób
spoza środowiska akademickiego zainteresowanych wyjazdem do Drohobycza na Ukrainie w dniach od 22 sierpnia do
2 września.
W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
1. Zbiórka darów dla Polaków zamieszkałych na Ukrainie: artykuły żywnościowe o długim terminie ważności,
artykuły szkolne dla dzieci (zeszyty, kredki, flamastry, bloki rysunkowe, bibuła, farby, kolorowanki, itp.), środki
opatrunkowe, higieniczne i czystości) – od 3.08 do 21.08.2020. Zebrane i zakupione dary zostaną przekazane
dzieciom z Polskiej Sobotniej Szkoły w Drohobyczu.
2. 10-dniowy pobyt w Drohobyczu podczas którego uczestnicy podejmą prace związane z poprawą infrastruktury
Polskiej Sobotniej Szkoły (remont sceny służącej dzieciom do organizowania uroczystości upamiętniających
i podtrzymujących polskie tradycje i święta oraz artystycznych wydarzeń upamiętniających wybitnych Polaków).
Będą też porządkować zaniedbane groby na cmentarzu w Drohobyczu, gdzie pochowanych jest wielu Polaków
w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.
3. Zwiedzanie Lwowa (30.08) – cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich.
4. Udział w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego (01.09.) i przekazanie dzieciom z Polskiej Sobotniej Szkoły
w Drohobyczu zebranych i zakupionych darów.
Z uwagi na epidemię koronawirusa planowany wyjazd odbędzie się z zachowaniem wszelkich zasad
bezpieczeństwa (uczestnicy będą wyposażeni w maski ochronne i płyny dezynfekcyjne), miejsce noclegu
i wyżywienie zostaną ustalone ze stroną ukraińską z gwarancją zapewnienia ograniczonego kontaktu ze środowiskiem
zewnętrznym.
Zgłoszenia osób zainteresowanych wyjazdem należy wysyłać na adres e-mail: SkwarekB@pwsz.legnica.edu.pl
z podaniem danych: danych personalnych: Imię (lub imiona - zgodnie z wpisem w paszporcie) i nazwisko; Wydział,
kierunek, rok studiów; Adres zamieszkania; Data i miejsce urodzenia: PESEL: Numer telefonu do kontaktu.
O szczegółach wyjazdu osoby bezpośrednio zainteresowane zostaną poinformowane drogą e-mail.
Punkt zbiórki darów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy przy ul. Sejmowej 5, budynek
A, parter – główny hol, szatnia.

WAŻNE:
Osoby wyjeżdżające na Ukrainę powinny posiadać ważny paszport.
W przypadku podwyższonego zagrożenia wyjazd zostanie przeniesiony na inny termin, gdyż bezpieczeństwo
wolontariuszy jest dla nas priorytetem.
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