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#BeeHuman  

„Drobne gesty, wielkie czyny” 

To kolejny projekt pomocy zorganizowany przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w centrum 

na Koszykowej 79B.  Od początku bezprecedensowego ataku Rosji na Ukrainę Centrum uruchomiło 

punkty pomocowe dla dzieci uchodźców: 

 bezpłatną pomoc psychologiczną  

 bezpłatną pomoc rehabilitacyjną  

 dzienny punkt opieki nad dziećmi 

Powyższe formy aktywności pozwoliły dostrzec Organizatorom akcji wyraźny brak pomocy polskim 

instytucjom oraz osobom prywatnym, które zdecydowały się udzielić wsparcia uchodźcom 

ukraińskiego pochodzenia. Przyjmując ich pod swój dach lub wnętrza obiektów dzielą się tym co 

mają. W wielu przypadkach jednak okazuje się, że i im potrzebne jest wsparcie, bo domowe czy 

firmowe budżety nie wytrzymują dodatkowego obciążenia. Widzimy te potrzeby każdego dnia, 

dlatego uruchomiliśmy punkt zbiórki i dystrybucji darów dla rodzin polskich oraz instytucji 

przyjmujących do swoich przestrzeni uchodźców.  

Projekt jest realizowany we współpracy z Polonią Brytyjską, w tym Polskie Radio Londyn, Oxford 

Polish Association, Polski Klub „Szaniec” w Watford. Zachęcamy do dołączenia każdą Polonijną 

placówkę. Dzięki współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Przewoźników Autokarowych możemy 

odebrać rzeczy z każdego miejsca w Europie. 

Rzeczy, które są najbardziej potrzebne to głównie detergenty.  

Zbieramy, by przekazać dalej:  

 płyny do mycia naczyń,  

 płyny do podłóg,  

 mydła,  

 płyny do kąpieli,  

 papier toaletowy,  

 ręczniki papierowe,  

 ręczniki,  

 szampony, 

 kapsułki do zmywarki,  

 worki na śmieci,  

 zmywaki do zmywania, 

 mopy,  

 proszki i płyny do prania,  
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 chusteczki do sprzątania,  

 płyny do czyszczenia toalet,  

 płyny do mycia podłóg.  

Dary można dostarczać lub odbierać do: Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii ul. Koszykowa 79B 

od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00. Prosimy o wcześniejsze zaanonsowanie się przez 

telefon: 22 468 25 00 

 

Kontakt dla prasy: 

Dagmara Chmielewska  

rzeczniczka prasowa Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii 

Dagmara.chmielewska@centrumzagorze.pl 

507 797 990 

 

 

 

Prezes Zarządu 
/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym/ 
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