
 

 
   

 

Weź udział w Wyzwaniu Generali Polska i pomóż zbierać fundusze na 

rodziny z  dziećmi, które uciekły przed wojną z Ukrainy 

Jaki mamy cel? 

W ciągu 16 dni chcemy zebrać środki na ukraińskie rodziny z dziećmi, które uciekając przed 

wojną, znalazły schronienie w Ośrodku Caritasu w Firleju. Chcemy z zebranych środków nie 

tylko wesprzeć dalszy pobyt tych osób, ale również zorganizować obóz letni dla ukraińskich 

dzieci z tego ośrodka wraz z ich kolegami z Polski, by mogli się integrować, poznać nasz 

język i zwyczajnie spędzić miło czas. Chcemy też zapewnić półkolonie dla tych 

najmłodszych. 

 

Jak możesz pomóc? 

Dołącz do Sportowego Wyzwania THSN w Polsce i i zachęć do udziału w Wyzwaniu swoich 

znajomych . Nieważne, czy biegasz, spacerujesz, jeździsz na rowerze, pływasz czy 

uprawiasz inną dyscyplinę sportu - znajdź darczyńców, którzy Twoją aktywność nagrodzą 

datkami na rzecz potrzebujących rodzin i dzieci z Ukrainy!  Możesz też wymyśleć coś 

zupełnie innego. Jedyne, co Cię ogranicza, to własna kreatywność. Pamiętaj, wpłać dowolną 

kwotę na konto THSN i namów do tego samego innych. Liczy się każda złotówka. 

 



 

 
   

Kto może się zaangażować? 

Każdy jest mile widziany! Przyjmij wyzwanie, stwórz własną platformę do zbierania funduszy 

i działaj! Po potwierdzeniu uczestnictwa otrzymasz automatyczną wiadomość e-mail z 

dalszymi szczegółami. 

Ponadto, podziel się swoim sportowym zaangażowaniem w swojej sieci, jeśli chcesz, zrób 

zrzut ekranu z aplikacji fitness, z hashtagami #THSNinAction #GlobalChallenge2022 

#GeneraliPolska za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, dodając link do 

platformy. 

 

ABY DOŁACZYĆ DO  WYZWANIA KLIKNIJ TUTAJ: 

GLOBAL CHALLENGE 2022 

 

 

 
 

 

Mamy czas od 28 maja do 12 czerwca 2022. 

Liczymy na Ciebie! 

 

 

 

 

 

 

https://act.thehumansafetynet.org/events/poland-2022


 

 
   

 

 

 

 

THSN w Polsce 

 

W związku z sytuacją w Ukrainie celem II edycji Globalnego Wyzwania THSN w Polsce jest 

pomoc rodzinom i dzieciom, które uciekając przed wojną w Ukrainie znalazły schronienie w 

ośrodku Caritas w Firleju. Odpoczynek, zabawa, wyjazd na wakacje mają bardzo duże 

znaczenie dla dzieci, które uciekając przed wojną, znalazły schronienie w Polsce. Ważne jest 

również, żeby mogły spędzać czas ze swoimi polskimi rówieśnikami.  Dlatego w tym roku 

zbieramy fundusze na obóz wakacyjny, w którym wraz z kolegami z Polski wezmą udział 

dzieci z Ukrainy, na zajęcia dla najmłodszych i wsparcie ukraińskich rodzin, przebywających 

w Ośrodku w Firleju. 

Generali Polska od początku marca współfinansuje pobyt  ponad 150 uchodźców, rodzin z 

dziećmi, w dwóch ośrodkach Caritas Polska: w Warszawie i w Firleju. 

THSN rozpoczęło swoją działalność w Polsce już w 2019 poprzez wspólne z Uniwersytetem 

Medycznym w Poznaniu rozpoczęcie projektu stosowania hipotermii leczniczej w transporcie 

noworodków, które urodziły się z niedotlenieniem okołoporodowym. Pierwsze karetki zostały 

wyposażone w odpowiedni sprzęt już w 2019 roku. W tym roku Instytut Centrum Zdrowia 

Matki Polki w Łodzi otrzymał sprzęt do hipotermii leczniczej noworodków w transporcie, który 

został sfinansowany ze środków zebranych podczas zeszłorocznego Wyzwania Generali 

Polska. 

 

 


