ZBUDUJMY RAZEM

OŚRODEK
TOWARZYSTWA
PRZYJACIÓŁ
UKRAINY
W WARSZAWIE

“By się zrozumieć - trzeba się poznać,
by rozwiązać problemy - trzeba współpracować!”
- Weronika Marczuk - Prezes Zarządu TPU

KIM JESTEŚMY
Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy to organizacja pozarządowa, działająca na
zasadach non proﬁt od roku 1996 w formie stowarzyszenia. Jesteśmy
przyjaciółmi i zrzeszamy się nie po to by dzielić, lecz łączyć dwa narody:
polski i ukraiński.

NASZA MISJA

NASZ CEL

Budowanie przyjaznych stosunków
między narodami i dobrych relacji
międzyludzkich poprzez działanie
na rzecz rozwoju kultury,
przedsiębiorczości oraz
współpracy polsko-ukraińskiej.

Stworzenie Ośrodka TPU - centrum działalności
społeczno-kulturalnej ukierunkowanego na współpracę
polsko-ukraińską, które ma być miejscem aktywności
społecznej dla mieszkańców Warszawy i jej gości.
Lokal znajduje się przy ul. Podchorążych 15/19
w Warszawie i został przeznaczony na działalność TPU
w wyniku konkursu przeprowadzonego przez ZGN
dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
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•
•
•
•
•
•

POPRZEDNIO
Wydawanie poradników
Koncerty zespołów ukraińskich w Polsce
oraz zespołów polskich na Ukrainie
Współorganizacja Festiwalu „Sąsiedzi
przy Stole” Iława (2009-2014)
Akcja „Uwolnić Nadzieję”
Dobroczynny Mecz Gwiazd Polski
i Ukrainy na Stadionie Narodowym
Akcja DZIECI MAJDANU
Pierwsza wystawa Ivana Marchuka
w Polsce
Aktywny udział w akcjach Ministerstwa
PiPS, innych organizacji pozarządowych

•

•

•
•
•

AKTUALNIE
Akcja Dzieci Majdanu – RATUNEK:
celem akcji jest umożliwienie leczenia
w Polsce dzieci pochodzących z terenów
objętych działaniami wojennymi oraz
rodzin osób poległych na Majdanie.
Akcja wpierania uwolnienia Nadii
Savchenko z więzienia w Rosji
(pokazy ﬁlmu dokumentalnego, pisanie
listów , wystąpienia)
Współorganizacja Dni Kultury
Ukraińskiej w Orońsku
Organizacja Muzeum Majdanu pamiątek oraz artefaktów
Budowa OŚRODKA TPU

Zostań partnerem, pomóż nam zbudować ośrodek, który
stanie się tętniącym życiem miejscem spotkań, dyskusji,
występów oraz zajęć interaktywnych!

W Ośrodku Towarzystwa
Przyajciół Ukrainy zostaną
uruchomione:
• Biblioteka autorów polskich wydanych
w języku ukrainskim oraz autorów
ukraińskich, zbiory ﬁlmów oraz publikacji
o tematyce odpowiadającej naszym
celom.
• Muzeum pamiątek Majdanu.
• Stała ekspozycja wyszywanek
• Sala interaktywna dla zajęć, warsztatów
oraz pokazów teatralnych, kulinarnych,
dyskusji i wystepów.
• Dziecięce spotkania „w weekend”
polsko-ukraińskie.
• Program „Bądź świadom” - wykłady,
spotkania, debaty.

CZEGO SZUKAMY
Wsparcia ﬁnansowego na działalność
non proﬁt ośrodka Towarzystwa
Przyjaciół Ukrainy
Wsparcia rzeczowego - mebli,
sprzętów, materiałów budowlanych by nasz ośrodek móc wyremontować
i urządzić

Promocji naszej działalności by jak najwięcej osób móc zaprosić do nas

Wolontariuszy i ludzi dobrej woli,
którzy mogą nas wesprzeć własnymi
działaniami lub poradami,

Każda pomoc - to cegiełka do
naszego wspólnego „domu” Ośrodka TPU

CO OFERUJEMY
Reklamę i działania promocyjne w
zamian za świadczenia na rzecz
TPU:
• Na stronach www.tpu.org.pl oraz naszych
partnerów
• Na naszym proﬁlu facebookowym oraz
FB naszych znamienitych członków oraz
Przyjaciół
• W lokalu Ośrodka przy ul. Podchorążych
15/19 w Warszawie
• Aktywne formy promocji przy naszych
akcjach, warsztatach, spotkaniach, konferencjach
• PR w formie wywiadów, materiałów w
prasie i TV przy okazji akcji TPU
• Indywidualne formy współpracy w porozumieniu z partnerami

KONTAKT

WERONIKA MARCZUK

OLIWIA PŁAŻEWSKA-SIERADZKA

Prezes Zarządu
weronika.olena@gmail.com
Tel. (+48) 601-235-695

Koordynator Akcji
pomocdzieciommajdanu@gmail.com
Tel. (+48 ) 512-104-612

ZORYANA SKALYCH

ANDRZEJ PODGÓRSKI

Koordynator Ośrodka
z.skalych@tpu.org.pl
Tel. (+48) 503-560-795

Project Manager
apodgurski@gmail.com
Tel. (+48) 505 556 065

KONTAKT OGÓLNY
sekretariat@tpu.org.pl

ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY!

