
POMOC RZECZOWA 

Kolejną, i niezmiernie ważną, formą pomocy jest promowanie wszelkich inicjatyw zbierania 
artykułów, środków rzeczowych dla mieszkańców Ukrainy, które w całości będą przekazane, 
wysyłane na Ukrainę do naszych dzielnych Sąsiadów. To przede wszystkim  środki medyczne 
(opatrunki i leki itp.) oraz odpowiednia żywność (pakowana termicznie). Poniżej przesyłamy listę 
potrzebnych produktów. 
 
 
Bardzo prosimy o przekazanie tej informacji kolegom, doradcom podatkowym, z Państwa Regionu 
oraz kontakt z lokalnym Oddziałem w sprawie dostarczenia darów (aby większe ilości, 
zbiorczo  mogły być przekazane do naszych magazynów). Będziemy w miarę możliwości otwierać 
magazyny  w innych regionach oczekujemy w tej sprawie chętnych Wolontariuszy. Transport 
humanitarny będzie wysyłany  na ten moment na Ukrainę z Warszawy, a jeśli zorganizuje się też w 
innych regionach ruszymy z kolejnych punktów. 
 
 
Prośba od służb granicznych, aby rzeczy były segregowane tematycznie i opisywane ponieważ są one 
rozdzielane przez wojsko wg potrzeb np. 
- produkty higieniczne dla kobiet 
- produkty higieniczne dla dzieci i pampersy 
- żywność dla dzieci 
- pościel i koce, śpiwory - te rzeczy zabiera również dla siebie wojsko Ukraińskie 
- leki 
czyli segregowanie w taki sposób aby z opisu wiadomo było dla kogo jest to dedykowane. 
 
 
Prosimy o tworzenie dokumentacji zdjęciowej - jeśli jest to możliwe - nic nie zwalnia Fundacji z 
obowiązku rozliczania się z prowadzonych działań. 
 
 
 
 
Adresy magazynów zbiórki rzeczy: 
 
 
Kancelaria Doradców Podatkowych 
03-428 Warszawa 
ul. Stalowa 18 
w godz. 7.00 do 15.00 
 
 
Maja Rezenko-Zielińska 
05-091 Ząbki 
ul. Dąbrowskiego 33 A 
w godz. 17.00 do 21.00 
 
 
Telefony kontaktowe: 
Maja 502 283 736 
Iwona 601 390 369 
 
 
Magazyn we wschodniej części Polski blisko granicy z Ukrainą jest w trakcie ustalania. Ze względów 
organizacyjnych będzie można przekazywać dary bliżej trasy transportu. 



 
 
Lista najpotrzebniejszych rzeczy : 
 
 
1. Leki: leki przeciwbólowe zamknięte opakowania , przeciwgorączkowe, opatrunki i środki higieny 
osobistej 
 
2. Środki higieniczne i kosmetyczne: chusteczki nawilżające, pampersy, podpaski, mydło, chusteczki 
higieniczne. 
3. Żywność: herbata, kawa, czekolady, soki , mleko w proszku dla niemowląt, ciastka, żywność 
zapakowana termicznie i żywność sucha –jak  makarony, ryż, kasze, cukier, mąka, zupy instant, 
konserwy , pasztety, wędlina zapakowane termicznie lub puszkach metalowych. 
4. Ubrania i okrycia:  ubrania dla dzieci ciepłe na tę porę z opisem wiek….., śpiwory, koce - 
wyprane czyste pachnące, odzież termiczna dla kobiet i dzieci, podkoszulki. 
5. Akcesoria; latarki, baterie, worki na śmieci, menażki, kubki termiczne, termosy, koce termiczne 
foliowe. 
6. Rzeczy dla najmłodszych: kredki, bloki, gry, zabawki i inne 

 


