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Cześć Dziewczyny!
Witajcie w Polsce. Dobrze, że jesteście.  

Całe i zdrowe. To jest najważniejsze.

Wiemy, że Wasi chłopcy, ojcowie, synowie 
i przyjaciele zostali w Ukrainie. I że jest to dla 
Was bardzo trudne. Strach, rozpacz, zagubie-
nie, smutek, tęsknota. I tak każdego dnia. Ale 

też nadzieja, wbrew wszystkiemu i wszystkim.

Nie rozumiemy tego, co się dzieje.  
Nawet nie wiemy, jak zareagować.  

Wiemy jednak, co czujemy i co możemy zro-
bić. Chcemy spróbować stworzyć dla Was 

drugi dom. Dom, w którym przeczekacie ten 
okropny czas i w którym zostaniecie.  
Tak długo, jak będziecie tego chciały.

Wiemy, że musicie sobie to jeszcze wszyst-
ko poukładać. Mieszkanie, pracę, opiekę nad 

dziećmi… Ale nie martwcie się. Pomożemy 
Wam. Jesteśmy tu dla Was.

Nie jesteście same. I nigdy same  
nie będziecie. Możecie na nas liczyć.

 Dziewczyny z Polski

Привіт Дівчата!
Ласкаво просимо у Польщу. Ми раді, що 
Bи вже тут, цілі та здорові – це головне.

Ми знаємо, що ваші хлопці, батьки, сини 
та друзі лишилися в Україні, й для вас це 
дуже важко. Страх, відчай, загубленість, 
журба, туга. І так щодня. Та попри все 
зберігається надія, незважаючи ні на що.

Ми не розуміємо того, що відбувається. Ми 
навіть не знаємо, як реагувати. Однак ми 
розуміємо свої відчуття й що саме можемо 
зробити. Ми хочемо створити тут для 
Вас другий дім. Дім, в якому Ви зможете 
перечекати цей жахливий час і в якому Ви 
залишитеся. Так довго, як захочете.

Ми знаємо, що в Вас є багато справ, які 
требі залагодити. Помешкання, робота, 
догляд за дітьми… Але не хвилюйтесь. 
Ми Вам допоможемо. Ми тут для Вас.

Ви не самі. Ви ніколи не будете самі. 
Можете на нас розраховувати.

Дівчата з Польщі

Mówimy „Cześć!” wszystkim ukraińskim Dziewczynom, które przyjeżdżają do Polski. I nie kończymy na powitaniu.
TWORZYMY SPECJALNY FUNDUSZ WSPARCIA DLA KOBIET I DZIEWCZYNEK Z UKRAINY „CZEŚĆ DZIEWCZYNY!”. 

ORGANIZATOREM AKCJI JEST Kulczyk Foundation 
PARTNERZY: Fundacja One Day, Fundacja Pokonać Endometriozę, Jak Wychowywać Dziewczynki, Miasto Hrubieszów, Patronite, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza,  

Projekt Masterki, Risk Made in Warsaw, Szajn 
PARTNERZY MEDIALNI: Fakt, Forbes Women, Gazeta Wyborcza, Gazeta.pl, Ofeminin, Onet, TOK FM, Wirtualna Polska, Wysokie Obcasy, Wydawnictwo Agora

Będziemy dzięki niemu gromadzić 
pieniądze na długofalową pomoc 
dla wszystkich Dziewczyn i ich ro-
dzin, które dzięki nam będą mogły 
odnaleźć się w Polsce.

Widzimy, jak na koszmar woj-
ny zareagowali Polacy, i jesteśmy 
z tego dumne. To jednak naturalne, 
że pewnego dnia ten piękny ruch 
się wyczerpie, i chcemy być wte-

dy z Dziewczynami z Ukrainy. Tu 
potrzebna jest stała, a nie doraźna 
pomoc. Dlatego nawiązaliśmy 
współpracę z Patronite. Zależy nam 
na stałym wsparciu i regularnych 
wpłatach od darczyńców. Kwoty 
mogą być niewielkie, ale dzięki 
dłuższemu zobowiązaniu możemy 
budować dla Dziewczyn wieloletnią 
pomoc.

Pokażmy, że jesteśmy  
z Dziewczynami z Ukrainy  
i nie zostawimy ich w potrzebie.  
Ułatwmy im start w nowej  
rzeczywistości. Pomóżmy  
naszym Przyjaciółkom znaleźć 
mieszkanie, pracę, przedszkole  
czy szkołę.

Polska może stać się dla nich 
drugim Domem. +

Środki z Funduszu sfinansują 
projekty, których celem będzie za-
pewnienie Dziewczynom z Ukrainy:
• jedzenia, ubrań • środków higienicz-
nych (w tym środków higieny men-
struacyjnej) • możliwości skorzystania 
z opieki lekarza • uczestnictwa w gru-
pach wsparcia psychologicznego  
• lekcji języka polskiego i angielskiego 
• spotkań z doradcami zawodowymi 

• tłumaczeń niezbędnych dokumen-
tów • darmowych warsztatów i spo-
tkań dzieci z animatorami • transpor-
tu na organizowane zajęcia • materia-
łów dydaktycznych niezbędnych do 
przyswojenia wiedzy • długofalowej 
opieki i wsparcia ze strony specjali-
stów • i wielu innych potrzeb, które 
zdiagnozujemy w trakcie realizacji 
zaplanowanych projektów.

Pod listem można się podpisać na stronie www.czescdziewczyny.pl


