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Nota prasowa:  

Międzynarodowa Komisja Praw Człowieka (IHRC) na Ukrainie z biurem w Kijowie, których prace 

której koordynuje Pierwszy Zastępca Sekretarza Generalnego IHRC Ambasador Iurii M. Kiperman, 

wraz z Fundacją Charytatywną Posła Ukrainy Aleksandra Szewczenko "Nowy Iwano-Frankowsk" 

oraz stałymi Darczyńcami, takimi jak: 

-Administracja Dniepropietrowska reprezentowana przez Pana Igora Kołominskiego, a także byłego 

Szefa Administracji w Odessie Pana Igora Paliza w chwili obecnej Przewodniczącego Regionu 

Wołynia,  

Pana Gennadija Bogolyubova - Prezesa Gminy Żydowskiej w Dniepropietrowsku, oraz ukraiński 

kanał Telewizyjny "1 + 1" (telewizja ta nieustannie prowadzi sprawozdania z wydarzeń, które mają 

miejsce na terenie działań wojennych regionów Donieckiego i Ługańskiego, ze strony Federacji 

Rosyjskiej prowadzącej działania przeciwko Ukrainie), 

w tym również z biurem przedstawicielstwa ONZ na Ukrainie .  

IHRC stale prowadzi wspólnie pomoc dla uchodźców na terytorium kraju. 

W szczególności IHRC wraz z wyżej wymienionymi Darczyńcami prowadzi " Urzędowy Spis 

Uchodźców na Ukrainie", z powodzeniem wdraża program "Pomoc dla uchodźców i ich dzieci". 

Program ten obejmuje inwalidów operacji wojskowych i byłych uczestników walk, którzy zostali 

ranni. Pomoc programowa obejmuje również rodziny poszkodowanych. 

IHRC organizuje rehabilitację żołnierzy, ich dzieci i rodzin, udziela pomocy w lekach, żywieniu, 

odzieży (zimą i latem), organizuje odpoczynek oraz leczenie nabytych niejednokrotnie depresji. 

Pomoc medyczną świadczy Centrum Medyczne "Ból Głowy", w którym pracują specjaliści tacy jak 

Dr Tatiana Maykova oraz Profesor Siergiej Łukaszow. Wszystko to realizowane jest bezpłatnie na 

koszt wyżej wymienionych Darczyńców. 

Przykłady działalności : 

Były szef administracji Igor Kołomojski w najtrudniejszym okresie separatyzmu i zagrożenia dla 

kraju powstrzymał zajęcie regionu Dniepropietrowsk przez prorosyjskich agentów, którzy 

zorganizowali zajęcie administracji Dniepropietrowska, za którą to akcję otrzymał Order Ukrainy. 

Także były szef administracji w Odessie Igor Paliza, w chwili obecnej przewodniczący rady 

regionalnej w regionie Wołyńskim, uporządkował ruchy prorosyjskie (które chciały przejąć władzę 

nad Odessą), uporządkowane siły z powodzeniem poradziły sobie z tym zadaniem i Odessa 

pozostała w Ukrainie. 



 
Podczas bombardowania w pobliżu Mariupolu zabrano dzieci ze szkół domowych i przesiedlono w 

bezpieczne miejsca do centrum Ukrainy, aby zapewnić ich dalsze studia i życie. 

Do chwili obecnej, począwszy od roku 2014 Struktura Funduszu aktywnie kontynuuje pracę wśród 

uchodźców i zapewnia ich rodzinom pomoc medyczną i rehabilitację nie tylko dla żołnierzy, ale 

również  

mieszkańcom terenów zagrożonych którzy potrzebują niezwłocznie pomocy, rodzinom członków 

sił zbrojnych oraz pozostałej ludności cywilnej Ukrainy.  

Oto dalsze przykłady pracy grupy Międzynarodowej Komisji Praw Człowieka ( IHRC) :  

Trzydniowa rehabilitacja emerytów z Iwano-Frankowska w CM "Bukovel" - 7538 osób. (Okres lat 

od 2012 do 2017 ( Projekt jest nadal kontynuowany do dnia dzisiejszego) - rehabilitacja w grocie 

solnej w Centrum Medycznym Bukovel, sauna w salonie SPA, ciepły basen w kompleksie 

wodnym, jazda na łyżwach, kręgle, imprezy ukraińskie i tym podobne. 

Opieka nad weteranami Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Około 300 osób rocznie  

Za okres od 2014 do 2017 r. ( Projekt jest nadal kontynuowany ) - w Iwano-Frankowsku otrzymują 

zestawy żywnościowe, które IHRC otrzymało i otrzymuje od Darczyńców jacy przynieśli to z 

domów. 

Trzydniowe odpoczynki dla pracowników sektora edukacyjnego w CM "Bukovel" z Iwano-

Frankowska - 1831 osób.  

Za okres od 2015 do 2017 - wizyty w saunie oraz zabiegi kosmetyczne w salonie SPA, pobyty w 

grocie solnej w Centrum Medycznym "Bukovel", wędkarstwo sportowe, jazda na łyżwach, kręgle, 

imprezy. 

Trzydniowe odpoczynki dla pracowników medycznych w CM "Bukovel" z Iwano-Frankowska - 

1973 osób.  

Za okres od 201 do 2017 – wizyty w saunie i zabiegi kosmetyczne w salonie SPA, pobyty w grocie 

solnej w Centrum Medycznym "Bukovel", wędkarstwo sportowe, jazda na łyżwach, kręgle, 

imprezy. 

Coroczna współpraca z Obwodem i Regionem Iwano-Frankowsk na rzecz rehabilitacji dorosłych 

osób niepełnosprawnych w CM "Bukovel" - 277 osób.  

Za okres od 2014 do 2017. ( Projekt jest nadal kontynuowany ) - Program rehabilitacji trwający 1 

tydzień w CM "Bukovel", gdzie oferowane jest indywidualne podejście do potrzeb każdego z 

uczestników. 

Rekreacja, poprawa zdrowia i rehabilitacja uczestników ATO i ich rodzin a także dzieci zmarłych 

uczestników ATO, ponad sto rodzin w CM "Bukovel" - 603 osób.  

Za okres od 2014 do 2017 ( Projekt jest nadal kontynuowany ) - w całym ukraińskim projekcie 

uczestnikami są takie regiony jak: Iwano-Frankowsk, Odessa, Dniepropietrowsk, Zaporoże, Kijów, 

Kijów, Krivoy Rog i inne. 

- Coroczne bezpłatne szkolenia jazdy na nartach dla dzieci 1 klasy w CM "Bukovel" - 8579 dzieci  

Za okres od 2014 do 2017 - prowadzone są zajęcia przez najlepszych instruktorów Szkoły 

Narciarskiej "Bukovel".  

Od 2012 do 2016 roku akademickiego - 7228 dzieci z Iwano-Frankowska.  

Od roku akademickiego 2016-2017. również dzieci z dzielnic Koli, Rogatyńsko-Galitskiej z 

pomocą Ukraińskiego Posła Wiktora Szewczenki (przy wsparciu Fundacji Charytatywnej 

Aleksandra Szewczenki "Nowy Iwano-Frankowsk") - 1351 dzieci. 

Za okres od 2014 do 2017 roku ( projekt jest nadal kontynuowany do dnia dzisiejszego) -Poprawa 

stanu zdrowia dzieci w obozie ARTEK-Bukovel w CM "Bukovel" - 5746 dzieci  

Za okres 2014 do 2017 - 4869 dzieci z Iwano-Frankiwska i innych miast Ukrainy.  

W roku 2016 uczestnictwo w obozie odbywały dzieci z rejonu Koli, Rogatyńskiego i Galitskiego, 

przy wsparciu Posła Ukraińskiego Aleksandra Szewczenki jego Fundacji Charytatywnej "Nowy 

Iwano-Frankowsk") - 877 dzieci.  



 
Obóz przyjął dzieci nie tylko latem, ale także jesienią i wiosną. W tym czasie przeprowadzono 

rehabilitacje dzieci niepełnosprawnych, wraz z rodzicami w CM "Bukovel" z Iwano-Frankowska i 

Regionu - 2824 osób. 

Za okres 2014 do 2017 ( projekt jest nadal kontynuowany ) - dzieci z porażeniem mózgowym i 

innymi problemami z układem mięśniowo-szkieletowym, dzieci z autyzmem i zespołem Downa, z 

upośledzeniem umysłowym itd. Został wdrożony z sukcesem program leczenia taki jak: gojenie / 

obejmuje masaże lecznicze, jaskinia soli i kąpiele terapeutyczne z hydromasażem w Centrum 

Medycznym "Bukovel" oraz terapia / zajęcia z psychologiem dla dzieci i rodziców - warsztaty 

twórcze, animacje z animatorami. 

IHRC pracuje również nad poprawą stanu zdrowia dzieci chorych na cukrzycę wraz z rodzicami (w 

roku 2017) - 46 osób z Iwano-Frankiwska. Dzieci z tą chorobą oraz rodzice otrzymują dodatkowo 

stały nadzór nad przyjmowaniem leków. Artek-Bukovel zapewnił dzieciom i ich rodzicom 

odpoczynek i poprawę zdrowia. 

Chrześcijański obóz dla upośledzonych społecznie dzieci i dzieci z rodzin problemowych z Iwano-

Frankowska otrzymało zakwaterowane w hotelu Edelweiss w miejscowości Jaremche , we 

współpracy z UGCC (lata 2016-2017). Udział w programie brali kapłani oraz wolontariusze z 

UGCC. Oprócz zorganizowanego wypoczynku i rekreacji dzieci wraz z wolontariuszami UGCC, 

odwiedziły Centrum Medyczne "Bukovel". Program objął 358 dzieci 

Od 2012 do 2017 r (projekt nadal jest kontynuowany ) do CM "Bukovel" przyjechało ponad 71.000 

gości w ramach programu bezpłatnych jednodniowych wycieczek dla mieszkańców Iwano-

Frankowska i regionu. Wśród nich znajdują się sieroty i osoby znajdujące się w niekorzystnej 

sytuacji społecznej.  

Ten program realizowany jest we współpracy z Fundacją Charytatywną Aleksandra Szewczenki 

"Nowy Iwano-Frankowsk" która do tego celu aktywnie współpracuje z wolontariuszami i innymi 

fundacjami oraz organizacjami charytatywnymi. 

Zorganizowany został również konkurs na " Pracę Patriotyczną" wśród uczniów klas 5-11 w Iwano-

Frankowsku (z inicjatywy ludzi zastępujących Posła Ukrainy Aleksandra Szewczenki) oraz w 

okręgach Kalush, Rogatinsky i Galicji . Budżet konkursu w 2016 r. - to prawie 110 000 UAH.  

Budżet w 2017 r - został powiększony do około 153 000 UAH. W konkursach zwycięzcy i ich 

nauczyciele otrzymali nie tylko nagrody pieniężne, ale także cenne prezenty i bezpłatne zwiedzanie 

zabytkowych miejsc Ukrainy. 

Inicjatywa z 2014 r. Posła Ukrainy Aleksandra Szewczenki - zatrudnienie 15 najlepszych studentów 

Uniwersytetu Narodowego im. W. Stefanyka w Centrum Szkolenia Wojskowego i Informacji. 

W latach od 2014 do 2017 - pomoc dla żołnierzy w strefie ATO (odzież, obuwie, artykuły 

spożywcze, paliwo itp.) 

Leczenie i rehabilitacja żołnierzy strefy ATO ( Strefa Działań Antyterrorystycznych), szkolenie 

wojskowe i szkolenie członków ośrodka na terenie regionu - pomoc w kwocie 612 931 UAH. 

Pomoc charytatywna dla ukraińskiego Kościoła Grecko-Katolickiego w Iwano-Frankowsku i 

regionie - darowizny na liturgię, pielgrzymki, chrześcijańskie święta, budowę świątyń itp. - w 

łącznej kwocie 1 451 000 UAH. (2014-2017) 

Pomoc w wydawaniu książek i zbiorów wierszy (lata od 2014 do 2017) - w łącznej kwocie 126 972 

UAH. 

Sponsoring drużyny koszykówki 3x3 Ukrainy (lata 2015 do 2017) pod kierownictwem trenera 

Jurija Procyuka - prowadzenie szkoleń w CM "Bukovel", wyjazdy na mecze w Czechach, 

Azerbejdżanie i Chinach - na łączną kwotę 452 250 UAH. 

Wsparcie sponsorskie Ukraińskiego Akademickiego Teatru Muzycznego im. Iwana Franka (w 

latach 2014 do 2017) - remonty pomieszczeń teatralnych, tworzenie nowych spektakli, scenografii, 

itp. - na łączną kwotę 260 000 UAH. 



 
Wsparcie organizacji festiwali i konkursów w Iwano-Frankowsku i regionie (lata od 2014 do 2017) 

- na łączną kwotę 1 082 121 UAH. ("Frankiwsk Podium", "ART Practicum", "Festiwal Niebiańskiej 

Sotni ", Koncert Tiny Karol, zespołu TIK, Switlany Tarabarowej, Festiwal Kwitka Cysik, 

"Ukraiński LYAM", "IF Music Awards", "Mercy in ty "i inne. 

Festiwal Sztuki Współczesnej Porto Franco Gogol Fest 2016 w Iwano-Frankowsku - 2 078 225 

UAH. 

Festiwal Sztuki Współczesnej Porto Franco 2017 w Iwano-Frankowsku - 4 055 728 UAH. 

Udało nam się również zapewnić osobistą pomoc finansową mieszkańcom Iwano-Frankowska i 

Regionu (w okresie od 2012 do 2017 roku) pomoc obejmuje leczenie, poprawę sytuacji materialnej, 

publikowanie książek, udział w różnych konkursach i rozgrywkach sportowych na łączną kwotę 1 

839 290 UAH (Szkoły, Uniwersytety, Szkoły Wyższe, Przedszkola, Organizacje Sportowe, 

Kreatywne kolektywy, Organizacje publiczne itp.). 

Dostarczona pomoc obejmuje m.in. takie miasta, jak: Iwano-Frankowsk, Dniepropietrowsk, 

Odessa, Wołynia i wiele innych, w także mieszkańców strefy frontu. 

Za pomoc wszystkim Darczyńcom oraz Partnerom oraz osobom, którzy tłumaczyli i redagowali 

tekst sprawozdania IHRC ( Pani Ambasador at Large IHRC Ewelinie Pawłowskiej, Komisarzowi 

IHRC Andrzejowi Toffel oraz Ambasadorowi IHRC w Niemczech Jarosławowi Tatarowskiemu) 

Serdecznie dziękuje  

Napisał: 
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