Naczelna Rada Adwokacka przekazuje 200 tys. zł
Fundacji UNAWEZA na pomoc ukraińskim dzieciom
Naczelna Rada Adwokacka przekazuje 200 tys. zł Fundacji UNAWEZA na pomoc
ukraińskim dzieciom, które zostały ewakuowane z powodu wojny do Polski. Pieniądze
pochodzą z wewnątrzsamorządowej zbiórki "Adwokaci dla Ukrainy", przeprowadzonej za
pośrednictwem portalu Zrzutka.pl. Umowę o przekazaniu środków podpisali 14 czerwca
br.: Martyna Wojciechowska, prezes Fundacji UNAWEZA, adw. Przemysław Rosati, prezes
NRA oraz adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA.
W spotkaniu w siedzibie Fundacji UNAWEZA w Warszawie uczestniczyła także adw. Agnieszka
Aleksandruk-Dutkiewicz z Komisji Wizerunku NRA, ogólnopolska koordynatorka adwokackiej akcji
charytatywnej "Adwokaci dzieciom uchodźców" z Ukrainy.
Podczas spotkania Martyna Wojciechowska przekazała za pośrednictwem Prezesa i Sekretarza NRA
podziękowania dla środowiska adwokackiego za ofiarność oraz zaufanie, jakim obdarzono Fundację.
Zaznaczyła, że środki zostaną wykorzystane na pomoc osieroconym dzieciom, które ewakuowano z
Ukrainy z powodu wojny oraz ich rodzinom zastępczym.
Pieniądze przekazane przez NRA Fundacja UNAWEZA przeznaczy na:
Czynsz za dom dla ukraińskiej wielodzietnej rodziny zastępczej – 12 miesięcy
Zakup busa do wykorzystania dla rodzin zastępczych z Ukrainy
Organizacja wyjazdu terapeutyczno-wakacyjnego – 10 dni dla 50 osób
Zakup voucherów ubraniowych i spożywczych
Doposażenie ukraińskich dzieci w sprzęt sportowy (rowery, rolki) oraz multimedialny

Decyzję o tym, na co przeznaczyć zebrane za pośrednictwem portalu Zrzutka.pl przez adwokatów i
aplikantów adwokackich środki podjęła Naczelna Rada Adwokacka na posiedzeniu plenarnym 12
marca 2022 r., przyjmując uchwałę.
Prezydium NRA wskazało Fundację UNAWEZA, założoną przez Martynę Wojciechowską, ponieważ
Fundacja ta skupia się na wsparciu rodzin zastępczych, które zostały ewakuowane z Ukrainy oraz
dzieci z domów dziecka. Działa we współpracy z KOALICJĄ NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ,
którą tworzy 20 stowarzyszeń i fundacji. Pomaga najbardziej bezbronnym czyli ukraińskim dzieciom,
które już doświadczyły traumy i straciły rodziców.
Rodziny zastępcze i dzieci, które przebywają na terytorium Polski potrzebują nie tylko doraźnej, ale
też długofalowej pomocy. Potrzebne są środki na kompleksową i holistyczną opiekę – mieszkanie,
wyposażenie, leczenie, zajęcia terapeutyczne, wyżywienie, transport dla rodzin zastępczych i dzieci.
Obecnie Fundacja ma pod opieką w Polsce (w okolicach Białej Podlaskiej) ok. 120 osób z rodzin
zastępczych. Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej na bieżąco informuje o kolejnych
osobach, które potrzebują pomocy.
Wesprzeć Fundację UNAWEZA oraz zapoznać się z jej działalnością można za pośrednictwem strony:
(przejdź do strony UNAWEZA)
Historie ukraińskich rodzin zastępczych i dzieci (przejdź do strony)
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