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Pszczyna, 06.03.2022 r. 

 

 

Firma SQD Alliance (dawniej Team Prevent Poland) z Pszczyny wraz ze swoimi 

partnerami – firmami APiRA oraz Mrija, a także ich pracownikami organizuje zbiórkę 

charytatywną na rzecz rodzin pochodzących z Ukrainy. Nasze firmy na co dzień 

współpracują z kilkuset osobami pochodzenia ukraińskiego. Czując odpowiedzialność 

za nich, a także potrzebę udzielenia najpilniejszego wsparcia, przyjmujemy  

rodziny swoich pracowników oraz inne osoby będące w potrzebie i organizujemy im 

pobyt na terenie naszego kraju. Dodatkowo, poza samymi rodzinami oraz innymi 

osobami, których potrzeby są ogromne, wspieramy bieżące działania na granicy 

polsko-ukraińskiej. 

 

Obecnie trwają zbiórki rzeczowe, które organizujemy wraz z naszymi pracownikami, 

lokalnymi działaczami, klientami i wieloma innymi przedsiębiorstwami. 

Udostępniliśmy lokale należące do naszej firmy, aby móc zaoferować je rodzinom. 

Staramy się, jak tylko możemy, wesprzeć naszych pracowników i ich rodziny w tym 

trudnym czasie. Do tej pory udzieliliśmy schronienia kilkudziesięciu osobom, a każdego 

dnia przyjeżdżają kolejne. Potrzeby są ogromne: doposażenie lokali na użytek 

mieszkalny, bieżące środki higieny, produkty dla małych dzieci, wyżywienie, media, 

opieka lekarska i psychologiczna, lekarstwa, wsparcie tłumaczy, sprawy urzędowe – 

wszystko to sprawia, że uruchomiliśmy również przy pomocy Stowarzyszenia na Rzecz 

Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży "Omnibus" z Pszczyny zbiórkę finansową. 

 

Oficjalna skarbonka SQD Alliance: https://omnibus.pless.pl/skarbonki/ukraina-sqda   

 

Wpłacanie darowizn przelewem tradycyjnym: 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży "Omnibus" 

Nr konta: 42 8448 0004 0027 7196 2001 0001 (Bank Spółdzielczy w Pszczynie) 

Nr konta: 68 1050 1399 1000 0090 3133 2464 (Bank ING) 

Tytuł przelewu: UKRAINA-SQDA 

 

Przelewy zagraniczne: 

Bank ING 

Swift: INGBPLPW 

konto walutowe (dolar): 

IBAN: PL23 1050 1399 1000 0090 3133 2498 

 

konto walutowe (euro):  

IBAN: PL46 1050 1399 1000 0090 3133 2472 

 

konto walutowe (funty brytyjskie GBP): 

IBAN: PL12 1050 1399 1000 0090 8102 1819 

Tytuł przelewu: UKRAINA-SQDA 

  

https://omnibus.pless.pl/skarbonki/ukraina-sqda
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W przypadku przelewów bardzo ważne jest, aby w tytule przelewu wpisać: UKRAINA-SQDA  

Dzięki temu przelane środki zostaną przekazane bezpośrednio na naszą zbiórkę i w 100% trafią do potrzebujących. 

 

Zapraszamy do współpracy każdego – dzisiaj doskonale wiemy, że przydadzą się każde ręce do pracy, każda pomoc. 

Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami będziemy mogli jeszcze lepiej zorganizować nasze działania i na większą skalę 

zadbać o potrzeby naszych gości pochodzących z Ukrainy.  

 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

 

 
Donat Thomanek 

Członek Zarządu SQD Alliance  

wraz z firmami APiRA i Mrija 

 

 


