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Федерація Альпінізму Польщі для скелелазної та альпіністської спільноти України. 

 

Жорстоке та незаконне вторгнення Росії в Україну спровокувало найбільший масовий 

від'їзд мирних жителів із часів Другої світової війни. У цій драматичній ситуації ми відкрили 

свої квартири, будинки та серця, і почали без жодних розрахунків допомагати біженцям. 

До клубів та на комерційні скеледроми також приїхала велика група скелелазів з України. 

Цим людям було надано негайну допомогу та підтримку на місці, за яку, від імені всієї 

спільноти, ми висловлюємо велику подяку. Більшість прибулих - це неповнолітні, які 

потребують не тільки тренування, а й турботу, і буквально опіки. Наша мета та обов'язок – 

підтримати цих молодих людей. Війна в Україні не закінчиться найближчими тижнями, а 

масштаби еміграції українського населення до Польщі та Євросоюзу величезні. Крім 

численних локальних ініціатив, у тому числі системних, ми хотіли б організувати допомогу 

скелелазній спільноті на міжнародному рівні. 

Ми не можемо самостійно покрити всі потреби із коштів клубів або бюджету Польської 

Федерації Альпінізму. Всебічна допомога також є складним фінансовим завданням для 

багатьох польських сімей. Як представники спільноти, ми хотіли б попросити фінансову 

підтримку світового скелелазного середовища. 

 

Однак, перш ніж звернутися за підтримкою, ми хотіли б точно визначити масштаб явища. 

Ми просимо вашої допомоги. Якщо ви знаєте людей з України, яким потрібна допомога, 

попросіть їх заповнити невелику анкету. Ви також можете заповнити анкету разом. 

 

Посилання на гугл форму. 

 

 

Етапи проекту:  

 

1. Анкетування. 

Детальне дослідження повинне дати нам розуміння ситуації, тобто допомогти описати 

точний масштаб явища. Якщо отримаємо інформацію про кількість та потреби людей, ми 

зможемо оцінити необхідний бюджет та визначити напрямки діяльності. 

 

2. Збір коштів. 

Буде запущено краудфандингову кампанію. Усі зібрані кошти будуть передані в 100% 

організаціям, які вже допомагають постраждалим, і підуть на придбання необхідного. 

 

Усі супутні витрати ми покриваємо за рахунок власних коштів. Ми повідомимо Вам, куди 

йдуть кошти та які дії завдяки їм робляться. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvkip5gtSy6x5ZjwSil6z2FbNF5tHpLhjRK769Whee43MPhQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvkip5gtSy6x5ZjwSil6z2FbNF5tHpLhjRK769Whee43MPhQ/viewform?usp=sf_link


 
 
3. Просування проекту.  

Наступний крок — просування проекту:   

● Вислання офіційного прохання про підтримку федераціям та національним 

асоціаціям у ЄС та світі (UIAA, IFSC).  

● Надсилання інформації в клуби, скелелазні та альпіністські портали в ЄС та світі. 

● Просування проекту серед світових еліт (Instagram, Facebook).  

● Просування на pza.org.pl та польських скелелазних порталах.  

● Спільне збільшення охоплення у соціальних мережах. 

 

4. Розподіл та виплата коштів допомоги.  

Ми докладемо всіх зусиль, щоб отримані кошти були розподілені відповідно до потреб 

серед тих, кому вони найбільше необхідні. Ми будемо у постійному контакті з тими, кому 

потрібна допомога. Наше бажання, щоб українські скелелази почувалися в Польщі як 

удома з погляду проведеного тут часу – займалися скелелазінням, ходили до школи, 

навчалися, вивчили мову, працювали та ставали незалежними. 

 

Польська Федерація Альпінізму є лише організатором кампанії та гарантом надійності та 

прозорості розрахунків. Все у ваших руках.  

Запрошуємо вас взяти участь у проекті та допомогти на кожному етапі.  

 

З питаннями звертатися до:  

Танашевої Ольги - координатора проекту. 

olga.tanasheva@pza.org.pl  

 

Польська Федерація Альпінізму 
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