
Így segíthetsz még többet ukrán kollégáinknak! 

 

Továbbra is várjuk az adományokat ukrán kollégáink megsegítésére. Itt 
vannak a friss információk arról, hová küldhetsz tárgyi felajánlást és 
hogy miként adományozz pénzt. 

Az elmúlt napokban zajló háborús események gyökeresen felforgatták sok, 
Ukrajnában dolgozó kollégánk és a családtagjaik életét. 

Az OTP Csoport minden munkatársnak, aki igényli és rászorul, segít alkalmazkodni 
a drámai körülményekhez. Szükség esetén – a fizikai lehetőségeknek megfelelően – 
gondoskodunk szállításról, szállásról, ellátásról, mindenről, ami a biztonságos 
élethez szükséges, és amit háborús körülmények között elő lehet teremteni. 

Ha pénzt adományoznál 

Első lépésként gyűjtést indítottunk ukrán kollégáink javára. Felhívásunk 
február 25-i közzététele óta már 10.859.002 forint gyűlt össze a Humanitás 
Szociális Alapítvány által kezelt számlaszámon.  

A gyűjtés továbbra is folytatódik: Magyarországon a Humanitás Szociális 
Alapítvány 11784009-22230511 számlaszámára tudsz adományt küldeni, amit az 
alapítvány az ukrán leánybankkal együttműködve továbbít a rászorulóknak. A 
közleménybe írd be: „Ukrajna” 

Ha tárgyi adományt küldenél 

Sok munkatársunk érdeklődik, hogy milyen módon tud segíteni a bajba került, 
menekülni kényszerülő, anyagi veszteségeket szenvedett ukrán kollégáknak. 
Folyamatosan érkeznek a különböző felajánlások és felemelő látni, ahogy az OTP-s 
közösség egy emberként mozdult meg a szükséget szenvedő munkatársainkért. 

Leánybankunk vezetése jelenleg is felméri, hogy milyen formájú segítségre van a 
leginkább szüksége most munkatársainknak, és az olyan, természetbeni 
felajánlásokat, mint átmeneti szállás biztosítása, ruha, takaró, tartós élelmiszer stb. 
ezen igények ismeretében fogjuk tudni koordináltan kezelni. 

Addig is az alábbi szervezeteket és csoportokat ajánljuk, ha természetbeni 
felajánlással segítenél:  

• Magyar Vöröskereszt 

• Baptista Szeretetszolgálat 

https://voroskereszt.hu/
https://www.baptistasegely.hu/


• Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

• Ökumenikus Segélyszervezet 

• Oltalom Karitatív Egyesület 

• Unicef 

• Katolikus Karitász 

• Segítségnyújtás (Ukrajna, Kárpátalja) Facebook csoport 

Néhány hasznos tanács a tárgyi adományozás előtt:  

• akár egyénileg, akár bankon belül összefogó kollektíva tagjaként szeretnél 
segíteni, mindenképpen érdeklődj előzetesen a felsorolt szervezeteknél, 
hogy mire is van éppen szükség. Előfordulhat, hogy több ruhát, 
tisztálkodószert vagy játékot már nem tudnak befogadni, mert túl sok 
érkezik belőlük, míg másból éppen hiány van; 

• számos szervezet több éves adományozói tapasztalatával gyűjti és 
koordinálja, hogy a támogatások megfelelő időben és formában jussanak el 
az érintettekhez. Az ide kattintva olvasható kisokos sokat segíthet, hogyan 
érdemes adományozni; 

• a fent felsoroltakon kívül természetesen sok más szervezet is megmozdult, 
hogy segítséget nyújtson. Ebben a cikkben is találsz egy listát arról, hogy kik, 
hol és milyen segítséget várnak éppen. 

Érdemes tudnod, hogy segíteni szándékozó ügyfeleinknek hivatalos 
kommunikációnkban a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot ajánljuk. A 
szervezet három programot indított az ukrajnai háború elől menekülők 
támogatására: 
1. A beregszászi Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével a határ túloldalán 
segíti az otthonukban maradó, illetve az oda érkező menekülőket.  
2. A határ magyarországi oldalán felállított máltai menedékhelyen közvetlen 
segítséget és információt nyújt az érkező embereknek.  
3. Az ország egész területén elhelyezett családokról gondoskodik a szükségleteik 
szerint.  

Közvetlen segítségnyújtás a Magyarországra érkező ukrán 
kollégáknak 

Bankunk illetékes munkatársai folyamatosan dolgoznak a további segítségnyújtási 
lehetőségeken. 

Ennek egyik első lépéseként, közös banki összefogás keretében ukrán kollégáink és 
családtagjaik részére Magyarország területén transzportot biztosítunk az OTP Hotel 

https://adomanyozz.hu/program/ukrajna
https://segelyszervezet.hu/kampanyok/haboru-ukrajnaban/?fbclid=IwAR0rosBgcLP7wkih6orwPldzvz857exxSPz62fbZOfh48kk8Z8vhu7C9OoU
https://oltalom.hu/2022/02/27/segitsuk-az-ukrajnai-haboru-karvallottjait/
https://unicef.hu/veszhelyzet-ukrajnaban?fbclid=IwAR0lgHgdlgnx306oiX8RH6v34jgcntvaI3UBSu2PoBrmplA4m1qwpSY6LU4
https://www.facebook.com/karitasz/posts/5554511284577757
https://www.facebook.com/groups/994143548136400/?ref=share
https://m.facebook.com/hetibetevo/photos/a.1450111268542451/3239026286317598/?type=3&source=48
https://www.portfolio.hu/uzlet/20220227/igy-segithetsz-az-ukran-menekulteknek-etellel-szallassal-fuvarral-529319


Budapest és OTP Hotel Balatonszemes üdülőkbe, ahol szállást és ellátást nyújtunk 
számukra. 

Az érkezést követően pontosabb képet fogunk kapni arról, hogy milyen egyéb napi 
szükségletekben tudunk számukra támogatást nyújtani (ruhák, kozmetikumok, 
babacuccok, játékok stb.), amiben az OTP közösség segítségét fogjuk kérni. 

A lelki traumák feldolgozásában a meghallgatunk.hu csapata mentálhigiénés 
szakemberekkel áll rendelkezésre, akik több nyelven nyújtanak célzott támogatást. 

Ukrán leánybankunk HR vezetője, Kristina Fekher ma találkozik budapesti 
kollégáival, segíti a kapcsolattartást és az összetartást az érintettekkel.  

További információk folyamatosan itt, az Intrán 

A felajánlásokkal kapcsolatos információkkal rendszeresen jelentkezünk. Kérjük, 
figyeld az Intra aktuális híreit!  
 

Köszönjük az eddigi felajánlásokat és szorítsunk együtt ukrán kollégáinkért! 

 


