
Unia Europejska  
dla przyszłości
Unia Europejska na straży pokoju - pomoc humanitarna, współ-
praca na rzecz zażegnania wojny w Ukrainie i ochrony praw 
człowieka

Człowiek szybko przyzwy-
czaja się do dobrego, to 
naturalne, ale też usypia-
jące doznane niegdyś nie-
bezpieczeństwa. Chyba 
wszyscy jesteśmy zgodni 
co do tezy, że o stan wol-
ności należy permanent-
nie zabiegać, wciąż pa-
miętać o tym, że ten stan 
nie jest nam dany raz na 
zawsze. Niebezpieczeń-
stwa bywają przebiegłe, 
co do tego nie ma żad-
nej wątpliwości. Kryją się 
w rozmaitych przestrze-
niach, mentalnościach i 
wojnach. Trudne zagad-
nienia i wyzwania mające 
w perspektywie wpływ na 
przyszłość, na życie co-
dzienne nas wszystkich, 
wymknęły się spod kon-
troli. W ostatnim czasie 
pojawiło się wiele zagro-
żeń i wciąż nadciągają 
nowe: pandemia, galopu-
jąca inflacja, spór na gra-
nicy Polsko – Białoruskiej, 
wzrost cen ropy i gazu, 
zmiany klimatyczne, cha-
os w podejmowaniu (lub 
zaniechaniu) decyzji na 
szczeblu państwowym, 
brak konkretnych roz-
wiązań systemowych czy 
strategicznych, które po-
wiodłyby nasz kraj do roz-
woju, zapewniły spokój, 
stabilizację i dobrostan. 
Dzisiaj mamy wojnę w 
Ukrainie. Jak pisze publi-
cysta Maciej Strzembosz, 
cyt.: „Jeśli wracamy do po-
rządku siły i imperiów, za-
czynam się bać o niepod-
ległość Polski.  Wojna w 
Ukrainie i stosunki Polski 
z Unią Europejską są te-
stem stabilności i bezpie-
czeństwa naszego kraju”. 
Przypomnijmy wydarze-

nia z wiosny 2014 roku w 
Ukrainie, które nie tylko 
zmieniły dotychczasowe 
środowisko bezpieczeń-
stwa w Europie i na świe-
cie, ale zmusiły wspólno-
tę międzynarodową do 
zajęcia odpowiedniego 
stanowiska wobec tych 
wydarzeń. UE zareagowa-
ła sankcjami nałożonymi 
na Federację Rosyjską. 
Już wówczas państwa i 
organizacje międzyna-
rodowe zmuszone były 
do reakcji na naruszenie 
przez Federację Rosyj-
ską międzynarodowego 
prawa, działanie wbrew 
rosyjsko-ukraińskim umo-
wom międzynarodowym  
i zburzenie porządku 
świata ustalonego po za-
kończeniu drugiej wojny 
światowej. Ukraińcy na 
Majdanie walczyli o swoją 
godność, świat nakładał 
kolejne sankcje. Rozpo-
częła się dyplomatyczna 
niepewność. 
W 2021 r. Rosja rozpo-
częła szeroko zakrojoną 
koncentrację sił wojsko-
wych  w pobliżu granicy 
ze wschodnią Ukrainą, co 
wywołało wielkie zanie-
pokojenie w Ukrainie, Eu-
ropie i na całym świecie. 
Po tygodniach skrajnych 
napięć, 21 lutego 2022 
r., prezydent Władimir 
Putin postanowił uznać 
niekontrolowane przez 
rząd obszary w obwodach 
donieckim i ługańskim 
w Ukrainie za niezależne 
podmioty i wysłać tam 
rosyjskie wojska. Wcze-
śniej, 15 lutego 2022 r., 
działanie to poparła ro-
syjska Duma Państwowa 
(czyli niższa izba parla-

mentu). 24 lutego 2022 
r. Rosja rozpoczęła inwa-
zję wojskową w Ukrainie 
na pełną skalę. 24 lutego 
2022 r.  przywódcy Unii 
Europejskiej zebrali się na 
nadzwyczajnym posiedze-
niu Rady Europejskiej w 
Brukseli, by przygotować 
działania w reakcji na ro-
syjską inwazję w Ukrainie. 

Podstawowe wartości 
Unii Europejskiej 
Unia Europejska opiera 
się na wartościach posza-
nowania godności osoby 
ludzkiej, wolności, demo-
kracji, równości, państwa 
prawnego, jak również 
poszanowania praw czło-
wieka, w tym praw osób 
należących do mniejszo-
ści. Wartości te są wspól-
ne Państwom Członkow-
skim w społeczeństwie 
opartym na pluralizmie, 
niedyskryminacji, tole-
rancji, sprawiedliwości, 
solidarności oraz na rów-
ności kobiet i mężczyzn. 
W interesie Unii Europej-
skiej jest utrzymanie nie-
naruszalności wszystkich 
wspomnianych wyżej war-
tości zapisanych w formie 
prawnej, zaś praworząd-
ność jest podstawową 
zasadą obowiązującą 
w państwach demokra-
tycznych. Wspomniane 
wartości są zapisane w 
art. 2 Traktatu o Unii Eu-
ropejskiej. Mechanizm 
ich egzekwowania został 
opisany w art. 7 TUE. Czy-
tamy w nim m.in. cyt.: 
„Na uzasadniony wnio-
sek jednej trzeciej Państw 
Członkowskich, Parla-
mentu Europejskiego 
lub Komisji Europejskiej, 

Rada Europejska, stano-
wiąc większością czterech 
piątych swych członków 
po uzyskaniu zgody Par-
lamentu Europejskiego, 
może stwierdzić istnienie 
wyraźnego ryzyka poważ-
nego naruszenia przez 
Państwo Członkowskie 
wartości o których mowa 
w artykule 2”. 
Charakter art. 7 wymusił 
stworzenie instrumentu, 
który może zostać zasto-
sowany w praktyce. W 
odpowiedzi na tę koniecz-
ność Komisja Europejska 
przyjęła w 2014 r. nowe 
ramy na rzecz umocnie-
nia praworządności w Eu-
ropie, która przecież nie 
jest osamotniona. 
Od tego momentu UE 
podejmuje szereg dzia-
łań w odpowiedzi na ni-
czym niesprowokowaną 
i nieuzasadnioną agresję 
wojskową w Ukrainie oraz 
działania na rzecz Ukrainy 
i narodu ukraińskiego. 
Poprzez swoje nielegalne 
działania wojskowe Ro-
sja rażąco narusza prawo 
międzynarodowe oraz 
podważa bezpieczeństwo 
i stabilność w Europie i na 
świecie. Rada Europejska 
podkreśliła prawo Ukrainy 
do wyboru własnego losu. 
Zdecydowanie potępia 
decyzję Władimira Putina 
o uznaniu niekontrolowa-
nych przez rząd obszarów 
w obwodach donieckim i 
ługańskim oraz o inwazji 
na Ukrainę. Potępia rów-
nież zaangażowanie Bia-
łorusi w rosyjską agresję 
wojskową, udziela pomo-
cy humanitarnej. 
Od początku swego istnie-
nia Unia Europejska służy 
rozwojowi na całym świe-
cie i propaguje prawa pod-
stawowe: poszanowanie 
godności człowieka, rów-
ność i solidarność. UE bę-
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Drodzy Czytelnicy,

zbliża się czas wiosenny, EUROPE DIRECT Słupsk pracuje 

dla Was wytrwale, by komunikaty związane z Unią Euro-

pejską docierały na czas do odbiorców zainteresowanych 

sprawami związanymi z Unią Europejską. Początek 2022 r. 

jest dla nas wszystkich bardzo trudny, wciąż poszukujemy 

rozwiązań, by wartości wolnościowe, wypracowane przez 

dziesiątki lat, nie legły w gruzach niepewności i strachu  

o jutro. Słupsk, tak jak inne miasta i gminy w Polsce, jest 

silnie zaangażowany w sprawy pomocowe dla uchodźców 

z Ukrainy. Słupszczanie są niezwykle otwarci, zewsząd sły-

chać głosy związane z organizowaniem rozmaitych akcji 

społecznych, oddolnych inicjatyw i organizowania bez-

piecznych miejsc do życia, do zatrzymania się, chociażby 

przejściowo, w określonych miejscach w Słupsku i Powiecie 

Słupskim. W tym numerze wkładki „Kierunek Europa” pi-

szemy o sprawach ważnych, sankcjach nałożonych przez 

UE na Federację Rosyjską, kryzysie uchodźczym i warto-

ściach humanitarnych. Nauczycieli zapraszamy do udzia-

łu w konkursie na scenariusz związany z organizacją lekcji 

europejskiej, zachęcamy do wspierania Słupskiego Fundu-

szu Lokalnego i udziału w wydarzeniach pomocowych. 

Trzymajmy się razem i wspierajmy potrzebujących, któ-

rych wojna wyrzuciła za drzwi własnych domostw. 

Zespół EUROPE DIRECT Słupsk



dzie dalej ściśle koordyno-
wać działania z partnerami 
i sojusznikami  w ramach 
ONZ, OBWE, NATO i G-7. 
Prezydent Ukrainy Woło-
dymyr Zełenski podpisał 
wniosek o członkostwo 
Ukrainy w Unii Europej-
skiej. Również Mołdawia 
i Gruzja złożyły wnioski o 
członkostwo we wspólno-
cie. Parlament Europejski 
przyjął rezolucję wzywa-
jącą „instytucje unijne do 
podjęcia działań na rzecz 
przyznania Ukrainie statu-
su kandydata do Unii Eu-
ropejskiej”. Ukraina i Gru-
zja podpisały już wcześniej 
umowy stowarzyszeniowe 
z UE, które jednak nie da-
wały gwarancji dalszej in-
tegracji. W obliczu wojny 
wszystko uległo zmianie. 
Dla każdego z nas naj-
ważniejszą wartością jest 
pokój, demokracja i wol-
ność. Każdy człowiek ma 
do tego prawo: Gruzin, 
Polak, Ukrainiec, Francuz, 
Niemiec, Słowak… 
W nawiązaniu do po-
wyższego, wdrażanie 
programów współpracy 
i udzielanie pomocy w 
niestabilnych i kryzyso-
wych sytuacjach jest dla 
UE oczywiste, chociaż 
bardzo trudne. UE sta-
ra się szybko reagować, 
zapewniać pomoc, która 
jest elastyczna i wydajna. 
Przejrzystość oraz wspól-
ne podejmowanie decy-
zji zwiększa skuteczność 

działań na rzecz wsparcia 
i wzmocnienia działań na 
rzecz zażegnania kryzysu. 
Komisja Europejska opo-
wiada się za publicznym 
ujawnianiem wszystkich 
informacji na temat pro-
gramów pomocy, tak aby 
ułatwić dostęp do nich 
oraz zadbać o ich udo-
stępnianie i publikację. 

Jeszcze wczoraj…
Nie zawsze, i nie wszystkie 
kraje przestrzegają praw 
do niezależności i spokoju, 
do wspólnotowości i rów-
nowagi. Dzisiaj mamy woj-
ną w Ukrainie. Od 24 lute-
go 2022 r. żyjemy w innym 
świecie, w świecie ekstre-
malnym i trudnym.  Zło 
ponownie dało znać o so-
bie w masowy sposób. Wi-
dzimy do  czego prowadzi 
autorytaryzm. Ten konflikt 
dotyka każdego z nas. Aby 
międzynarodowa pomoc 
była skuteczna i udziela-
na zgodnie z zasadami 
rozdzielczości, potrzebna 
jest praktyka i przejrzy-
stość. W kontekście spo-
łecznym, potrzebne jest 
serce. Gdy gra toczy się  
o bezpieczeństwo narodu 
„sponiewieranego” wojną, 
bezdyskusyjnie muszą za-
działać programy pomo-
cowe, a wspólnota euro-
pejska powinna pokazać 
siłę i trzymać się razem. 
Jeszcze wczoraj mówiło się 
o tym, że w wielu krajach 
wciąż rośnie ubóstwo, na-

rastają kon-
flikty i znika 
bezpieczeń-
stwo, rodzi 
się autoryta-
ryzm. Mamy 
tego wyraźny 
przykład, w 
Europie giną 
ludzie, płoną 
miasta i wsie, 
obudziła się nienawiść, 
a rosyjska manipulacja 
sięga nieskończoności. 
Przybywa uchodźców 
wojennych z Ukrainy we 
wszystkich państwach 
ościennych UE oraz po-
zostałych, uciekają przed 
wojną, ratują życie, przy-
bywa sierot wojennych. 
Polacy w sposób nadzwy-
czajny zaangażowali się 
społecznie w pomoc Ukra-
ińcom, organizują akcje 
oddolne, spontaniczne, 
przybierające ogromny 
zasięg. W momencie pisa-
nia tego artykułu w Polsce 
liczba uchodźców prze-
kroczyła milion. Najnow-
sze dane ONZ wskazują, 
że od początku inwazji  z 
Ukrainy ogarniętej wojną 
uciekło ponad 1,7 miliona 
uchodźców, ta liczba stale 
rośnie. Według najnow-
szych szacunków UMHCR, 
Polska przyjęła dotychczas 
60% uchodźców z Ukrainy, 
Węgry 11%, Słowacja 7%, 
Mołdawia 5,5%, Rumunia 
5%, inne kraje europejskie 
ok. 10%. Wielu Ukraińców 

przekracza 
granice Nie-
miec, Francji 
i innych kra-
jów europej-
skich. Niem-
cy przyjmują 
d z i e n n i e 
ok. 10 tys. 
uchodźców. 
Proporc jo -

nalnie rzecz biorąc, naj-
wyższy wskaźnik wykazuje 
Słowacja w stosunku do 
liczby mieszkańców, wy-
przedzając nieco Polskę. 
Słowacja niemal natych-
miast po przekroczeniu 
granicy oferuje noclegi i 
doraźną pomoc, ale też 
prawo do pracy, ubezpie-
czenie zdrowotne i prawo 
do zasiłków socjalnych. 
Wsparcie finansowe otrzy-
mają też osoby, które 
przyjmą uchodźców pod 
swój dach. Holandia za-
wiesiła dla uchodźców z 
Ukrainy obowiązek ubie-
gania się o azyl. Na uchodź-
ców czeka rynek pracy  
w Grecji, Hiszpanii i Wło-
szech. W Wielkiej Brytanii 
konieczna jest wiza bądź 
rodzina na miejscu. Spe-
cjaliści informują, że może 
to być największy kryzys 
uchodźczy w Europie od 
czasu II wojny światowej 
i jednocześnie duże wy-
zwanie dla państw, któ-
re przyjmują wojennych 
uciekinierów.
Uchodźcy z Ukrainy zasłu-

gują na naszą solidarność 
i wsparcie, podobnie jak 
kraje, które ich przyjmu-
ją. Nie brakuje też nega-
tywnych głosów. Premier 
Węgier, Viktor Orbán, stoi 
pomiędzy Brukselą i Mo-
skwą, trudno mu zmienić 
kierunek polityki zagra-
nicznej i gospodarczej. 
Wolnych mediów na Wę-
grzech już praktycznie nie 
ma, są media narodowe, 
nawet papierosy sprzeda-
wane są wyłącznie w sieci 
Narodowych Sklepów Ty-
toniowych. Do takiego sta-
nu mediów doprowadziły 
naciski rządu i prorządowi 
oligarchowie, praktycznie 
likwidując wolną prasę. 
Dziś większość tradycyj-
nych mediów znajduje się 
w rękach rządu. Istotne 
informacje są dostarczane 
głównie przez niezależne 
portale informacyjne. 
Na początku wojny w 
Ukrainie narracja w wę-
gierskich mediach pań-
stwowych była narracją 
rosyjską. Przed wybora-
mi, które przypadają na 
3 kwietnia 2022 r., Fidesz 
przekazuje informację 
o ochronie swoich oby-
wateli, nie chce mieszać 
się w wojnę w Ukrainie. 
Orbán nie popiera sank-
cji w obrębie energetyki, 
powtarza, że nie da się 
wmanewrować w wojnę 
i robi to, jak twierdzi, dla 
bezpieczeństwa swoich 
obywateli. Fidesz rośnie 

w sondażach. Z między-
narodowych mediów wia-
domo, że w Kijowie nie ma 
węgierskich koresponden-
tów. Na szczęście zwykli 
Węgrzy ruszyli z pomocą 
uchodźcom, przyjmują 
Ukraińców do swoich do-
mów, ofiarują im swoje 
serca. 
W świecie dostrzegal-
na jest siła demokracji, 
ogromne przebudzenie 
i energia. Obywatele za-
czynają sami działać w 
obliczu zagrożenia, cały 
świat solidaryzuje się i 
sprzeciwia wojnie w Ukra-
inie. Przecież prawdziwą 
siłę  demokracji zapewnia 
jej autentyczność. Pań-
stwa demokratyczne nie 
mogą  poprawnie funkcjo-
nować i efektywnie działać 
bez udziału - lub poza gło-
wami - obywateli czy obok 
nich, w sposób reglamen-
towany. Jeśli są oparte na 
świadomych oddolnych 
inicjatywach wyedukowa-
nych wyborców, osiągają 
sukcesy i przyspieszają 
rozwój. 
Dzisiaj pokazują siłę hu-
manitarną organizacje 
pozarządowe w Polsce, 
widać wspólnotę na gra-
nicy i w każdej polskiej 
miejscowości. Samorządy 
tworzą bazy pomocowe, 
które bez wspólnoty lokal-
nej nie mogłyby prawidło-
wo funkcjonować. Głos i 
siła liderów są w tym mo-
mencie furtką pomocową 
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dla narodu tak bestialsko 
udręczonego przez Rosję. 

Sankcje
Wprowadzane sank-
cje przez UE od czasu 
uznania przez Rosję nie-
kontrolowanych przez 
ukraiński rząd obszarów 
ukraińskich obwodów do-
nieckiego i ługańskiego 
oraz rozpoczęcie rosyj-
skiej inwazji wojskowej w 
Ukrainie UE zareagowała 
sankcjami. Pierwszy pakiet 
sankcyjny obejmuje wdro-
żenie restrykcji w stosun-
kach gospodarczych z 
niekontrolowanymi przez 
rząd Ukrainy obszarami 
w obwodzie donieckim 
i ługańskim, dotyczy to 
również ograniczeń finan-
sowych. W lutym 2022 r. 
UE przyjęła nowe sankcje 
ograniczając dostęp Rosji 
do unijnych rynków oraz 
usług kapitałowych i fi-
nansowych. Kolejny pakiet 
obejmuje sankcje przeciw-
ko Władimirowi Putino-
wi, Siergiejowi Ławrowo-
wi i członkom rosyjskiej 
Dumy Państwowej. UE 
zobowiązała się zapewnić 
sprzęt i zaopatrzenie dla 
ukraińskich sił zbrojnych 
za pośrednictwem Euro-
pejskiego Instrumentu na 
rzecz Pokoju. W pakiecie 

sankcyjnym znalazły się 
również następujące zaka-
zy: zakaz przelotów przez 
przestrzeń powietrzną 
UE i dostęp do unijnych 
lotnisk dla wszystkich ro-
syjskich przewoźników; 
zakaz transakcji w rosyj-
skim Bankiem Central-
nym; wykluczenie sied-
miu rosyjskich banków z 
systemu SWIFT. 2 marca 
2022 r. UE zatwierdziła 
zawieszenie działalności 
nadawczej w UE agencji 
Sputnik i stacji Russia To-
day, do czasu aż zakończy 
się agresja wobec Ukra-
iny, a Federacja Rosyjska i 
związane z nią media prze-
staną prowadzić działania 
w zakresie dezinformacji i 

manipulowania informa-
cjami przeciwko UE i jej 
państwom członkowskim. 
Nałożono też sankcje in-
dywidualne i gospodarcze 
wobec Białorusi, bowiem 
UE z pełną mocą potę-
pia udział Białorusi w ni-
czym niesprowokowanej  
i nieuzasadnionej rosyj-
skiej inwazji wojskowej 
na Ukrainę. W odpowie-
dzi na działania Białorusi 
UE nałożyła pakiet sank-
cji indywidualnych  i go-
spodarczych na dwa-
dzieścia dwie osoby  
i wprowadziła dalsze re-
strykcje handlowe. W 
oświadczeniu prasowym 
przewodniczącego Rady 
Europejskiej Charles’a 

Michela i przewodniczą-
cej Komisji Europejskiej 
Ursuli von der Leyen w 
sprawie bezprecedenso-
wej i niczym niesprowo-
kowanej agresji wojskowej 

Rosji na Ukrainę, czyta-
my: „Wzywamy Rosję do 
natychmiastowego za-
przestania działań zbroj-
nych, wycofania wojska z 
Ukrainy i pełnego posza-
nowania integralności te-
rytorialnej, suwerenności  
i niezależności Ukrainy. W 
XXI wieku nie ma miejsca 
na takie użycie siły i przy-
musu”.
Z ostatnich informacji po-
danych w serwisie infor-
macyjnym energia.rp.pl 
przez Bartłomieja Sawic-
kiego wynika, że Stany 
Zjednoczone nie kupią już 
gazu i ropy w Rosji. Admini-
stracja prezydenta USA Joe 
Bidena wprowadzi zakaz 
importu rosyjskiej energii 
do USA. Zakaz importu ma 
objąć ropę naftową, gaz 

ziemny i węgiel. Decyzję 
podjęto w porozumieniu  
z europejskimi partnera-
mi, którzy w nieporówny-
walnie większym stopniu 
są zależni od importu su-
rowców z Rosji.   Decyzja 
zostanie podjęta niezależ-
nie od Unii Europejskiej, 
która póki co na taki krok 
się nie zdecydowała. 

Informacja: https://www.
consilium.europa.eu/pl/
pol ic ies/eu-response-
-ukraine-invasion/
Informacja: https://ener-
gia.rp.pl/surowce-i-pali-
wa/art35826101-stany-
-zjednoczone-nie-kupia-
-juz-ropy-i-gazu-z-rosji

Danuta Maria Sroka
EUROPE DIRECT Słupsk



Kierunek  
Europa

ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk
http://europedirect-slupsk.eu
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FB: @ED.Slupsk.CIO

„Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami 
autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinię  

Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Unia Europejska  
ani Komisja Europejska nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.

C’mon C’mon – zabierz głos  
w Europejskim Roku Młodzieży
EUROPE DIRECT Słupsk zaprasza mło-
dzież szkół średnich 24 marca 2022 r. o 
godz. 10:00 do Kina Rejs w Słupsku na 
dramat w reżyserii Mike Millsa pt. „C’mon 
C’mon”. 
Po projekcji odbędzie się 
debata z udziałem mło-
dzieży oraz specjalistów z 
dziedziny socjologii i  psy-
chologii.  Debata jest czę-
ścią Konferencji w sprawie 
Przyszłości Europy, o któ-
rej więcej informacji moż-
na znaleźć na stronie ht-
tps://futureu.europa.eu/. 
Unia Europejska, ustana-
wiając rok 2022 Rokiem 
Młodzieży, chce zwrócić 
uwagę na rolę, jaką odgry-
wa europejska młodzież w 
budowaniu lepszej przy-
szłości – bardziej ekolo-
gicznej, uświadomionej, 
sprzyjającej włączeniu 
społecznemu i cyfrowe-
mu. W ciągu trwania Euro-
pejskiego Roku Młodzieży 
będzie wiele możliwości 
uczenia się, dzielenia się 
swoją wizją, spotykania 
się z ludźmi i angażowa-
nia się w działania w całej 
Europie. Jest to czas, by z 
nadzieją pomyśleć o przy-

szłości, choć dzisiejsza te-
raźniejszość stała się nie-
bezpieczna, Europa zmaga 
się z wojną. 
Film porusza problem 
związany ze środowi-
skiem, ukazuje również 
relacje pomiędzy rodzi-
cami i  dzieckiem, uwal-
nia w widzach emocje i 
wskazuje na przypadek 
powolnego zaprzyjaź-
niania się z  chłopcem, z 
udziałem dorosłego lęku 
związanego z traumą wła-
snego dorastania. Według 
tego filmu życie wcale nie 
jest złe ani szare, bywa 
dobre, przynajmniej w 
perspektywie dzieci wy-
chowywanych w trudnych 
warunkach. Chłopiec bun-
tuje się, wciskany w ramy 
oczekiwań wykreowanych 
przez dorosłych, forsu-
je swoją niezależną wizję 
świata.  Przecież ma do 
tego prawo. 

Danuta Maria Sroka

Słupski Fundusz Lokalny - SFL
Słupski Fundusz Lokalny  
powstał, by promować 
filantropię wśród miesz-
kańców Słupska i regio-
nu słupskiego, zachęcać 
społeczność lokalną do 
wzajemnej pomocy oraz 
wspierać finansowo jej ini-
cjatywy. Podstawowe dzia-
łania SFL to:
• pomoc w zakwate-

rowaniu pierwszych 
uchodźców z Ukrainy w 
subregionie słupskim

• zapewnienie wyżywie-
nia na pierwszych kilka 

dni i pomoc w zaopa-
trzeniu w podstawowe 
produkty

• wsparcie w dostępie do 
służby zdrowia w spra-
wach pilnych

• asysta bezpośrednia 
(pomoc w tłumacze-
niu, informacja jak po-
ruszać się po okolicy, 
pomoc w dotarciu do 
miejsc oferujących po-
moc, urzędów, służby 
zdrowia, itp.)

Kolejne działania podej-
mowane na rzecz uchodź-

ców to wsparcie w usa-
modzielnieniu się, w tym:
• pomoc w znalezieniu 

docelowego miejsca 
pobytu

• pomoc w znalezieniu 
pracy

Słupski Fundusz Lokalny 
wspiera także wymianę 
informacji i koordynacji 
działań wolontariuszy 
i organizacji pozarzą-
dowych udzielających 
wsparcia w Słupsku o 
okolicach.
Słupski Fundusz Lokalny 

działa dzięki wsparciu ze 
strony darczyńców, która 
ma postać:
• rzeczową (dostęp do 

mieszkania, zakupy, 
dostarczenie potrzeb-
nych rzeczy, wolonta-
riat, itp.)

• finansową – poprzez 
bezpośrednie wpłaty 
na subkonto Centrum 
Inicjatyw Obywatel-
skich (operator SFL) 
przeznaczone na fun-
dusz. 

Inga Kawałek 


