DRUHA WE MNIE MASZ
W obliczu inwazji Rosji na Ukrainę oraz kryzysu uchodźczego w Polsce, grupa polskich licealistów i
studentów powołała do życia inicjatywę społeczną „Druha We Mnie Masz”. Jej celem jest łączenie ukraińskich
uchodźców rozpoczynających naukę w polskich szkołach (osoby młode stanowią znaczną część ponad 1,3 mln osób z
Ukrainy znajdujących się w Polsce; w szkołach jest już zapisane kilkadziesiąt tysięcy) z polskimi rówieśnikami
chcącymi pomóc im w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości.
W ramach owej akcji, stworzona została w pełni darmowa platforma, na której przyszli przyjaciele obydwu
narodowości zapisują się poprzez formularz zgłoszeniowy. Następnie, na podstawie udzielonych odpowiedzi (o wiek,
lokalizację, zainteresowania, czy formę pomocy) dobierani są oni w najbardziej kompatybilne pary.
W niecałe dwa tygodnie od powstania, projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Prawie 10.000
osób wypełniło formularz na platformie „Druha We Mnie Masz” i oczekuje na połączenie w polsko-ukraińskie pary.
Dodatkowo program otrzymał wsparcie firm technologicznych (np. Amazon), które pracują nad zwiększeniem jego
efektywności. O inicjatywie napisały też liczne media krajowe i międzynarodowe – BBC, TVN, Onet, Wirtualna
Polska, Polska The Times, Gazeta.pl, Interia, Wysokie Obcasy. Partnerami wydarzenia są polskie towarzystwa
studenckie na czołowych uniwersytetach na świecie – Cambridge, LSE, SciencesPo i Yale, a także różnego rodzaju
akcje młodzieżowe – Konferencja Młodych Liderów czy Cambridge cLASs
W nadchodzącym czasie planujemy rozwój projektu poza granicami Polski. Początkowo chcemy skupić się na
działaniach w krajach bloku wschodniego Europy, które przyjęły do siebie Ukraińskich uchodźców (Mołdawia,
Słowacja i Węgry). Dodatkowo, by wesprzeć uczestników naszego programu planujemy nawiązać współpracę z
nauczycielami języka polskiego i innych kluczowych przedmiotów, by organizować darmowe lekcje online dla
uczniów z Ukrainy.
Pomysłodawczynią projektu jest Maria Trybus, 19-letnia absolwentka II Liceum im. Stefana Batorego w
Warszawie. Inspiracją do jej działania był kontakt z ukraińską maturzystką, która zmuszona była uciekać ze swojego
kraju. Znajomość ta uświadomiła Marii jak istotne jest udzielenie przyjacielskiego wsparcia młodym osobom
opuszczającym Ukrainę. Program powstał jednak przy współpracy z Marią Szuster, założycielką Stowarzyszenia
„MożeMy!”, absolwentką Leysin American School i obecną studentką SciencesPo Paris.
www.druhawemniemasz.com
druhawemniemasz@gmail.com
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