
Війна в Україні: реакція громадянського суспільства

 
Ми раді запросити Вас на щорічну конференцію BEARR Trust 2022 на тему

«Війна в Україні: реакція громадянського суспільства». 

 

Завдяки досвіду звернення BEARR Emergency Ukraine Appeal ми стали

свідками прискореного розвитку організацій громадянського суспільства та

волонтерських груп, що працюють у сферах охорони здоров'я та соціального

забезпечення в Україні та Молдові. Щорічна конференція зосередиться на

їхньому досвіді, уроках, які вони засвоїли, та їхньому погляді на роль

громадянського суспільства в найближчому та середньому майбутньому. 

 

Конференція відбудеться у п'ятницю, 18 листопада 2022 року, з 13:00 до

16:00 (Лондон); 15:00 та 18:00 (Київ та Кишинів). Це буде гібридний захід,

учасники якого приєднаються онлайн через Zoom або зберуться на

Добровільній акції Іслінгтон, 200a Pentonville Road, Лондон N1 9JP. 

 

Представники організацій громадянського суспільства та волонтерських груп

в Україні та Молдові візьмуть участь у двох модерованих панельних дискусіях.

https://bearr.org/2022/10/17/ukraine-emergency-winter-appeal/


Теми включатимуть ті, які пропонує аудиторія. Буде переклад

українською/російською/англійською мовами. 

 

Щоби зареєструватися на конференцію, відвідайте нашу сторінку

Eventbrite тут.  

 

Про панелі

 

Перша панель: засвоєні уроки 

 

Майкл Рассел, довірена особа BEARR, модеруватиме дискусію між:  

 

● Ольга Донець – директор Донецького молодіжного дебатного центру,

створеного в Донецьку та Луганську, зараз працює з Києва  

 

● Тамара Абабій – президентка ГО «Ліга польських жінок у Молдові»,

Кишинів  

 

● Марат Абдуллаєв – засновник та директор Молодіжного благодійного

фонду «NEXT», м. Одеса 

 

Теми включатимуть, але не обмежуються ними: місцеві реагування, зокрема в

районах, що зазнали нападу; підтримка громад; робота з бізнесом та

місцевими та центральними органами влади; реагування на нові потреби;

надання допомоги людям, що потребують; розвиток організацій та

підвищення стійкості. 

 

Друга панель: близьке та середнє майбутнє  

 

Джанет Ганн, довірена особа BEARR, модеруватиме дискусію між: 

 

● Дар'я Герасимчук – радник – уповноважений Президента України з

прав дитини та дитячої реабілітації

https://www.eventbrite.co.uk/e/bearr-annual-conference-2022-war-in-ukraine-the-civil-society-response-tickets-450819411997


 

● Ірина Георгіївна Лось – директор департаменту відкритих дверей,

Нікополь  

● Ліліана Ротару – президент та засновниця організації «Діти, громада,

сім'я» (CCF), Кишинів  

● Анна Бондаренко – засновниця та генеральна директорка Української

волонтерської служби, Одеса 

 

Теми включатимуть, але не обмежуються ними: потреби на зиму та за її

межами дітей, ВПО, біженців, поранених/покинутих, людей, які повертаються

в Україну; травматологічні втручання; роль волонтерів; юридична

консультація; збереження ролі громадянського суспільства; роль

міжнародних організацій допомоги. 

 

Квитки

 

Вебінари, доповіді та конференції BEARR є основними заходами організації зі

збору коштів. Тому ми просимо гостей про запропоновану пожертву в розмірі

10 фунтів стерлінгів на людину, 5 фунтів стерлінгів для студентів денної форми

навчання та шукачів роботи або більше, якщо Ви можете. Усі виручені кошти

підуть BEARR Trust Ukraine Emergency Winter Appeal , щоби придбати товари

першої необхідності для вразливих та переміщених осіб в Україні та Молдові. 

 

Щоб зареєструватися на захід, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку

Eventbrite тут і виберіть особистий (Лондон) або онлайн (через Zoom) квиток.

Будь ласка, введіть суму, яку Ви хочете пожертвувати. Безкоштовні квитки

також доступні для тих, хто не може зробити пожертву. Будь ласка,

переконайтеся, що Ви купуєте один квиток для пожертвування або один

безкоштовний квиток на людину, щоб зареєструватися. 

 

Вам не потрібно купувати окремий безкоштовний квиток, якщо ви робите

пожертву, хоча якщо ваша пожертва матиме право на подарункову допомогу,

https://bearr.org/2022/10/17/ukraine-emergency-winter-appeal/
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будь ласка, зареєструйтесь для безкоштовного квитка на Eventbrite та

дотримуйтесь інструкцій щодо пожертвування в Інтернеті, наведених нижче. 

 

Пожертви на подарункову допомогу 

 

Зверніть увагу, що неможливо зробити пожертву за допомогою Gift Aid на

Eventbrite. Якщо Ви є платником податків Великобританії та маєте право на

подарункову допомогу, будь ласка, подумайте про реєстрацію на подію,

придбавши безкоштовний квиток на Eventbrite, а потім зробивши пожертву

окремо через нашу сторінку пожертвування CAF:

https://cafdonate.cafonline.org/21926 
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