STRABAG w Polsce
dla UKRAINY
Podsumowanie działań pomocowych w Grupie STRABAG
w Polsce prowadzonych pod hasłem: Solidarność i Partnerstwo.

4 kwietnia 2022 r.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
minął już ponad miesiąc od wybuchu
wojny w Ukrainie. 24 lutego obudziliśmy się
w nowej rzeczywistości, pełnej niepewności
i obaw. Rosyjska agresja na naszych Sąsiadów
w Ukrainie wstrząsnęła wszystkimi, bez wyjątku.
Pracownicy Grupy STRABAG w całej Polsce
stanęli na wysokości zadania i niemal
natychmiast podjęli działania pomocowe
na rzecz Ukrainy i jej mieszkańców.
Jesteśmy pełni podziwu dla Państwa
bezinteresowności,
poświęcenia
oraz
zaangażowania w pomoc, często kosztem
prywatnego czasu. Nasze nieruchomości w Krakowie (Plaza) oraz w Warszawie (Atrium), wybrane
pracownicze hotele Grupy STRABAG w Polsce, a czasem także prywatne mieszkania, m.in. dzięki Wam stały
się bezpieczną przystanią dla potrzebujących. Troska o to, by nasi sąsiedzi z Ukrainy poczuli się w Polsce
jak w domu, przyświecała naszym wszelkim działaniom: pracom w weekendy nad adaptacją budynków na
potrzeby osób uciekających z objętego wojną kraju, licznym nieprzespanym nocom w czasie transportu
uchodźców i przeznaczonych dla nich towarów pierwszej potrzeby, a także innym Waszym inicjatywom,
takim jak zbieranie darów.
Kierujemy do Państwa ogromne wyrazy uznania i szacunku. Chcielibyśmy każdemu z Was podziękować
osobiście, za wielką pomoc i życzliwość okazaną obywatelom Ukrainy. Największe słowa uznania słyszcie
bezpośrednio od potrzebujących niosąc pomoc na co dzień.
Drogie Koleżanki i Koledzy, jesteśmy w trudnym momencie historii, dlatego chcemy jeszcze raz
podkreślić stanowisko całego austriackiego koncernu budowlanego STRABAG SE oraz Grupy STRABAG
w Polsce. Potępiamy rosyjską agresję na naszego Sąsiada, która stoi
w sprzeczności z podstawowymi zasadami społecznymi i moralnymi,
prawem międzynarodowym, a także z wartościami naszej organizacji solidarnością, partnerstwem, zaangażowaniem i szacunkiem.
Strategiczna decyzja STRABAG SE w tym kontekście i zakończenie działań
biznesowych na rynku rosyjskim zostały zauważone m.in. przez ministra
spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytra Kulebę, który docenił taką postawę
w opublikowanym na Twitterze wpisie.
Dziękujemy za Waszą solidarność i otwarte serca. Możemy wszyscy być
dumni z tego, co przez miesiąc udało się wspólnymi siłami dokonać.
To właśnie Wy jesteście najlepszymi ambasadorami STRABAG niosąc
dobro. Wiemy, że zawsze można liczyć na Teams Work STRABAG,
a z pewnością mogą na to liczyć wszyscy potrzebujący mieszkańcy Ukrainy.
Z wyrazami szacunku i uznania,
Wojciech Trojanowski, Waldemar Wójcik
Zarząd STRABAG Sp. z o.o.
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STRABAG w Polsce od 24 lutego aktywnie wspiera działania na rzecz pomocy
Ukraińcom. Razem dokonaliśmy już tak wiele i nie zamierzamy na tym poprzestawać!

ponad

12 000 m
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powierzchni

nawet 900
miejsc noclegowych
ok. 175

osób

ok. 300

osób

130 naszych
pracowników

30 naszych

udostępniliśmy bezpłatnie miastom Kraków oraz
Warszawa, na potrzeby tymczasowych miejsc
noclegowych oraz magazynowania towarów
powstało w nieruchomościach STRABAG Real Estate
(Galeria Plaza oraz biurowiec Atrium International)
przebywa aktualnie w Atrium International
w Warszawie

przebywa aktualnie w Galerii Plaza w Krakowie
uczestniczyło w pracach nad przystosowaniem Galerii
Plaza do potrzeb osób przybywających z Ukrainy

pracowników

uczestniczyło w pracach nad przystosowaniem Atrium
International do potrzeb osób przybywających z Ukrainy

ponad 1500 osób

przewieźliśmy naszymi busami z Medyki do Przemyśla,
a także z Zamościa do Lublina, Warszawy i Krakowa

500 tys. zł
100 tys. zł

przekazaliśmy Fundacji Siepomaga
przekazaliśmy na zbiórkę pomocową prowadzoną
przez organizację Pracodawcy RP

10 kontenerów

sanitarnych użyczyliśmy miastom Chełm, Warszawa
i Pruszcz Gdański

7 kontenerów

mieszkalnych ustawiliśmy na przejściu granicznym
w Dorohusku i Krościenku, na potrzeby tymczasowego
punktu pomocy uchodźcom

30 miejscowości

w tylu miejscach jesteśmy zaangażowani w niesienie
pomocy!
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Nasi pracownicy cały czas wspierają samorządy wielu miast
w Polsce w organizowaniu pomocy dla uciekających przed wojną,
m.in. organizując transport czy niezbędne zbiórki artykułów
pierwszej potrzeby i sprzętu domowego.
Jesteśmy obecni w 30 miejscowościach w Polsce!
Gdynia

Słupsk
Gdańsk
Kowale

Pruszcz Gdański
Augustów
Olsztyn

Szczecin
Bydgoszcz
Swarzędz
Poznań

Zgorzelec Głogów
Zgorzelec

Środa Śląska

Strzałkowo
Pruszków
Leszno

Warszawa

Grodzisk Mazowiecki

Wrocław

Lublin

Pęcz k/Strzelina
Kraków

Dorohusk
Chełm
Zamość

Przemyśl
Nowy Sącz

Medyka
Krościenko

Dziękujemy #TEAMSWORK STRABAG!
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WARTOŚCI NA KTÓRYCH BUDUJEMY POMOC UKRAINIE
Na #TEAMSWORK zawsze można liczyć!

Od początku ataku na Ukrainę włączyliśmy się w działania pomocowe. W oparciu o otrzymane od Was
materiały przygotowaliśmy zestawienie tego, co przez miesiąc udało się nam zrobić. Zdajemy sobie sprawę,
że ta pomoc będzie potrzebna długofalowo, a to co prezentujemy to jedynie część z podjętych już działań.
Z pewnością będziemy informować Was o kolejnych akcjach. Być może nie wszystko się tu pojawiło,
nie o wszystkich działaniach wiemy. Zachęcamy do podzielania się tym z nami, tak byśmy mogli o nich
poinformować w kolejnym wydaniu newslettera.

1. STRABAG i STRABAG Real Estate dla potrzebujących
Bezpłatnie udostępniliśmy miastu Kraków w sumie 8 700 m2, a m.st. Warszawa - ponad 3 300 m2.

Kraków

Warszawa

Nasze obiekty w Krakowie i Warszawie były pokazywane w telewizyjnych reportażach - gościły w
nich ekipy telewizyjne – TV BBC World relacjonowała z Krakowa, a ekipa głównych wiadomości NOS
(kanału publicznego Telewizji Niderlandów NOP1) przygotowała materiał z Warszawy.
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Galeria Plaza

Nasze Centrum Handlowe Galeria Plaza
w Krakowie służy zarówno potrzebom
noclegowym, jak i magazynowania, sortowania
oraz wydawania uchodźcom odzieży, a także
innych niezbędnych towarów.

Blisko 100 pracowników STRABAG i firm
podwykonawczych, przez prawie tydzień, w trybie
24/7, dostosowywało budynek do nowej funkcji –
tymczasowego centrum pomocy potrzebującym.
Obecnie przebywa tu 300 a docelowo znajdzie się
tu nawet 500 miejsc noclegowych wraz z węzłami
sanitarnymi oraz stołówką. Powstała także sala
zabaw dla dzieci, do której zabawki, gry, puzzle
i książki zebrali oraz przetransportowali pracownicy
STRABAG w Pruszkowie.

Szafa Dobra

Na 3,7 tys. m2 naszej Galerii Plaza, Fundacja Internationaler
Bund Polska (działająca na zlecenie Miasta Krakowa)
prowadzi Centrum Wielokulturowe oraz zapewnia opiekę
prawną i psychologiczną. Na przekazanej powierzchni
została także stworzona „Szafa dobra”. Fundacja w ramach
swojej działalności przyjmuje, magazynuje oraz segreguje
odzież oraz inne dary. Potrzebujący z Ukrainy w ramach
działalności „Szafy dobra” mogą całkowicie bezpłatnie
otrzymać potrzebną odzież oraz inne akcesoria.
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Pierwsi
potrzebujący
znaleźli
schronienie
w krakowskiej Plazie w poniedziałek, 14 marca br.
Szacunkowe koszty prac związanych z adaptacją
przestrzeni, które pokryliśmy, sięgają blisko
350 tys. PLN. Budynek, którego właścicielem
jest STRABAG Real Estate, został udostępniony
samorządowi za symboliczną złotówkę plus VAT,
zgodnie z prawem podatkowym.

Szczególne podziękowania należą się również
artystom z ASP, którzy na ścianach Galerii
Plaza stworzyli prawdziwe arcydzieła, których
celem jest rozweselenie pomieszczeń tego
ogromnego budynku! Wielkie podziękowania
należą się także firmom wykonawczym HIRCH,
ELTAR MAŁOPOPOLSKA, POL-STROY, GREG, RKD
DUDZIAK, ZIO-MAX, NORBUD, DARKI, POLTRADE,
DIAMOND HILL, dostawcom materiałów: KRAKKOLOR MAL-REM, PAWLAK BUDOWNICTWO
i HYDROSOLAR, jak i firmie U JĘDRUSIA, która
przekazała posiłki dla osób pracujących przy
budowie „Miasteczka Plaza”. Zabawki i mebelki do
bawialni dostarczyła IKEA, a w pomoc zaangażował się także… pobliski McDonald’s!

Dziękujemy!
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Atrium International w Warszawie
Pracując w weekend, zespół STRABAG dokonał
niezbędnej adaptacji pomieszczeń w budynku Atrium
International, w którym obecnie przebywa 175 osób,
a docelowo – może ich być nawet 400.

Zamieszkały tam kobiety, dzieci i osoby w podeszłym wieku.
Podobnie jak w Krakowie, budynek został udostępniony
samorządowi miasta Warszawy przez STRABAG Real
Estate za symboliczną złotówkę plus VAT.
Zespół STRABAG z Warszawy przystosował część
pomieszczeń na sale zabaw dla dzieciaków, zebrał
zabawki, malowanki, kredki. Zorganizowane zostały także
pralnie i kuchnie do przygotowywania posiłków.

Dziękujemy!

Chodząc po korytarzach Atrium, spotykając
mimo wszystko uśmiechnięte twarze,
słychać - po ukraińsku дуже тобі дякую
i rosyjsku большое спасибо.
To dla was koleżanki i koledzy ze STRABAG
Real Estate, STRABAG Oddziału Budownictwa
Ogólnego w Warszawie oraz naszej firmy
podwykonawczej MES S.C., która wykonała
prace hydrauliczne! Za Wasze dobre serca
i fantastyczną robotę!
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Wizyta Księżnej Yorku - Sarah Ferguson
17 marca, w biurowcu Atrium International w Warszawie, wizytę złożyła Księżna Yorku - Sarah Ferguson,
filantropka zaangażowana w pomoc Ukrainie. Towarzyszył jej Prezydent miasta stołecznego Warszawy, Pan
Rafał Trzaskowski. Księżna Yorku spędziła 1,5 godziny na rozmowach z matkami i dziećmi, które musiały
opuścić wiele ukraińskich miast przed okrucieństwem wojny, rosyjskimi bombardowaniami i nalotami.
Spotkaniu towarzyszyli także wolontariusze, którzy codziennie służą pomocą zamieszkałym w biurowcu
rodzinom. Księżna Sarah Ferguson oraz Prezydent Rafał Trzaskowski znaleźli również chwilę na rozmowę
z obecnymi na miejscu pracownikami STRABAG, dziękując za udostepnienie obiektu potrzebującym.

Pracownicy Dyrekcji Budownictwa Ogólnego Oddział Warszawa, we współpracy Klubem Motocyklowym Sons
of North FG, dostarczyli dla uchodźców zakwaterowanych w naszym budynku Atrium International warzywa,
ugotowali także 120 litrów żurku (300 porcji) w prawdziwej kuchni polowej, która dowieziona została pod nasz
budynek.
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2. Kontenery sanitarne i magazynowe

Punkty pomocy uchodźcom
Wykorzystując nasze zasoby i możliwości, odpowiedzieliśmy na potrzeby samorządów oraz Straży Granicznej
stawiając siedem kontenerów STRABAG na przejściach granicznych w Dorohusku i Krościenku, które służą
jako tymczasowe punkty pomocy uchodźcom - we współpracy z władzami samorządowymi woj. lubelskiego
i podkarpackiego oraz Strażą Graniczną.

Dziesięć kontenerów magazynowych i sanitarnych
•

w hali EXPO na Modlińskiej w Warszawie (na potrzeby sanitarne
przy tymczasowym miejscu noclegowym),

•

w mieście Chełm, na terenie byłego CH Tesco, gdzie samorząd
organizuje miejsca noclegowe dla 2 000 osób – również na potrzeby
sanitarne,

•

w Pruszczu Gdańskim, na prośbę Urzędu Miasta oraz Stowarzyszenia
Polska 2050. Kontenery będą wyposażone w meble i inne niezbędne
artykuły przez Pruszcz Gdański, natomiast pracownicy STRABAG
wyposażyli jedną z sal w klimatyzację - na potrzeby przechowywania
żywności.
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3. Kierowcy ze STRABAG transportują uchodźców oraz artykuły
pierwszej potrzeby
Nasi koledzy przewieźli dotychczas już ponad 1 500 osób – przeważnie matki z dziećmi i osoby starsze
– z granicy polsko–ukraińskiej do miejsc tymczasowego pobytu. Transportowali również pomoc materialną
w kierunku granicy. Kierowcy STRABAG Dyrekcji PE i PK jeździli z Medyki do Przemyśla, a także z Zamościa do
Lublina, Warszawy i Krakowa.

5 pojazdów kursowało wahadłowo z darami z centralnego magazynu w Przemyślu do potrzebujących
bezpośrednio na terenie Ukrainy. Poza tym nasze pojazdy z dyrekcji PP jeżdżą z Krakowa do granicy z Ukrainą
w ramach akcji organizowanej przez portal LoveKraków, w którą także włączyli się krakowscy radni.
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Nasze działania zostały zauważone po obu stronach granicy
Zaangażowanie STRABAG w akcje pomocowe zostało oficjalnie docenione! Nasze wsparcie doceniły władze
miasta Przemyśl, a z pracownikami STRABAG specjalnie spotkał się Prezydent miasta, Pan Wojciech Bakun.
Rada Miasta Lwowa przygotowała list, podpisany przez Pana Markiyana Lopachaka, Przewodniczącego rady
Miasta Lwowa, z podziękowaniem za dotychczasowe wsparcie płynące ze STRABAG.
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4. Wspieramy finansowo organizacje pozarządowe pomagające
Ukrainie

Fundacja Siepomaga
16 marca br. podpisaliśmy umowę z Fundacją Siepomaga i dokonaliśmy przelewu o wartości 500 000 PLN.
Pieniądze zasiliły wirtualną skarbonkę STRABAG.
Zebrane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na zakupy żywności i środków higieniczno–
opatrunkowych, które do Ukrainy dotrą transportami z Łodzi, Ostrzeszowa i Poznania.

Dołóż się! Wesprzyj zbiórkę STRABAG for UKRAINE!
Serdecznie zachęcamy, by dołączyć się do naszej wspólnej zbiórki! Dotychczas zebrane środki
w skarbonce elektronicznej połączyliśmy z wpłatą na stronie Fundacji Siepomaga. Obecnie mamy
tam ponad 510 000 PLN.

https://www.siepomaga.pl/strabagforukraine

Pracodawcy RP
Przekazaliśmy darowiznę w wysokości 100 000 PLN na konto największej organizacji pracodawców - Pracodawcy
RP. Razem z naszym bardzo dużym zaangażowaniem rzeczowym wpisujemy się tym samym w szeroko
zakrojoną akcję charytatywną polskich przedsiębiorców. Wartość tej pomocy przekroczyła już 200 000 000
PLN, w tym ponad 160 000 000 PLN pomocy rzeczowej, ponad 45.000.000 PLN wpłat zasiliło konta Siepomaga
i Pracodawców RP.
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5. Działamy w regionach!

Augustów

STRABAG BMTI Augustów zapewnił
transport: kartonów do segregowania
darów humanitarnych dla uchodźców,
na
rzecz
Trójmiejskiej
Grupy
Poszukiwawczo-Ratowniczej
TGPR;
środków pierwszej pomocy wysyłanych
bezpośrednio do Ukrainy.

Bydgoszcz

Koledzy z oddziału STRABAG Bydgoszcz
dołączyli do akcji prowadzonej przez miasto
Bydgoszcz, za pośrednictwem Bydgoskiego
Parku
Przemysłowo-Technologicznego,
właściciela budynku, w którym wynajmują
biuro. W ramach pomocy zakupiliśmy żywność,
napoje, środki czystości, a także artykuły
higieniczne.

Chełm

Pracownicy STRABAG w Chełmie, Dyrekcji
PE, budowy obwodnicy Chełma zakupili
i zamontowali telewizor dla dzieci, które
uciekając przed rosyjską inwazją przyjechały
do Polski z sierocińca z Ukrainy, znajdując
schronienie w Domu Pielgrzyma przy Bazylice
NMP w Chełmie.

Gdynia

STRABAG Gdynia dostarczył do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Nr 2, w którym miasto przygotowało 140 miejsc noclegowych dla osób uciekających
przed wojną w Ukrainie, cały asortyment niezbędnych produktów i sprzętu,
m.in. pralkę, czajniki elektryczne, testy na COVID-19, środki higieny osobistej,
przybory do rysowania dla dzieci, ręczniki kąpielowe i wodę.
Dodatkowo, zawieźliśmy rzeczy do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni
przy ul. Energetyków 13A, gdzie też przyjmowani są uchodźcy z Ukrainy.

Grodzisk Mazowiecki

Strabag BMTI przekazał ze swoich magazynów 2 agregaty prądotwórcze do wysyłki do Ukrainy, organizowanej przy
wsparciu Urzędu Miasta w Grodzisku Mazowieckim. Trwa także organizacja transportu niezbędnych artykułów do Lwowa.
Pracownicy z budowy Obwodnicy Grodziska Mazowieckiego przekazali też pomoc dla ukraińskich Rodziny, którymi
opiekuje się Spółka Wodna W Grodzisku oraz szkoła w Izdebnie.
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Kowale

Oddział
BMTI
Kowale,
pomagając Stowarzyszeniu
Polska 2050, użyczył busów
do transportu darów.

Olsztyn

STRABAG oddział Olsztyn wsparł finansowo
koncert charytatywny pt. ”Pomóż uchodźcom
z Ukrainy”, organizowany przez Państwową
Szkołę Muzyczną w Olsztynie.

Poznań i Leszno

Pracownicy STRABAG Poznań zebrali jedzenie, zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, spore ilości środków higieny,
pieluch, koców, śpiworów oraz leków przeciwbólowych i opatrunków. Z zebranych środków zakupili m.in. apteczki,
przedłużacze, baterie, latarki oraz środki dezynfekujące. Dary trafiły bezpośrednio na Ukrainę. Pomoc, która trafiła
do Przemyśla, została zorganizowana w biurze w Lesznie, gdzie pracownicy zebrali koce, śpiwory, ręczniki, powerbanki,
latarki czołowe, środki higieniczne, jedzenie w puszkach oraz pieluchy.
Poznańskie Oddziały STRABAG (PK/EE, PP/CC, PC/
CC) przekazały pomoc materialną Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Swarzędzu (Gmina Swarzędz). Zakupione
sprzęty zostały przewiezione przez pracowników STRABAG
do Janikowa, gdzie Ośrodek Pomocy Społecznej na terenie
jednej z lokalnych firm zaadaptował pomieszczenia
biurowe na potrzeby uchodźców z Ukrainy (głównie
kobiet z dziećmi). Ze środków zebranych przez STRABAG
zakupiono m.in. niezbędne pralki, suszarkę, żelazka, deski
do prasowania, lampki nocne, poduszki, wieszaki i inne
drobne wyposażenie. Wsparliśmy również darowizną
Organizację Pożytku Publicznego Caritas w Poznaniu oraz
zakupiliśmy i przetransportowaliśmy meble do ośrodka
pomocy społecznej pod Głogowem (woj. dolnośląskie).
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Słupsk

Strzałkowo

W internacie w Strzałkowie zostało ulokowanych 29 osób
(kobiet z dziećmi), którym STRABAG BMTI zapewnił niezbędne
długoterminowe produkty spożywcze, chemię, ubrania i inne
artykuły pierwszej potrzeby.

Szczecin

Koledzy z Oddziału Szczecin kupili i przekazali dla dzieci
z Ukrainy: kolorowanki, bloki, kredki, flamastry, słodycze itp.
Rzeczy mające dać trochę uśmiechu naszym małym gościom.
Wsparli też punkt pomocy Ukraińcom w Stargardzie sprzętem
AGD.

Warszawa

Pracownicy Oddziału Gdynia - Grupa Słupsk
przekazali najpotrzebniejszy sprzęt AGD
Ośrodkowi Wypoczynkowemu "Radość"
w Ustce, który przyjął podopiecznych Domu
Małego Dziecka z Kijowa, wśród których jest
88 dzieci do 3. roku życia i 29 do 6. roku życia
oraz 35 opiekunek, wraz z ich dziećmi.

Środa Śląska

Pracownicy STRABAG BMTI ze Środy Śląskiej
przewieźli z Przemyśla i przejścia granicznego
w Medyce, do Środy Śląskiej, 23 osoby
uciekające z Ukrainy (głównie kobiety i dzieci).

STRABAG Warszawa, przez stronę https://pomagamukrainie.gov.pl, kupił
m.in. bieliznę dla kobiet i dzieci, ubrania, herbatę, a także kolorowanki i kredki.
Wszystkie te rzeczy pracownicy zawieźli na wskazany przez koordynatorów zbiórki
adres - Al. Jerozolimskie 28 w Warszawie.

Pracownicy warszawskiego biura budowy
Szpitala Bielańskiego zakupili listę
produktów, skonsultowaną bezpośrednio
z osobami z pierwszej linii frontu
z Charkowa. Tam też docelowo trafiły - materiały opatrunkowe, bandaże
elastyczne, plastry bez gazy, woda utleniona i tabletki przeciwbólowe, kawa
oraz herbata. Dodatkowo najmłodszym potrzebującym przekazaliśmy mleko
w proszku, kaszki i chusteczki nawilżone.
Pracownicy Dyrekcji Budownictwa Ogólnego Oddział Warszawa regularnie włączają się w zakupy żywności, w szczególności
jedzenia dla dzieci przebywających w budynku Atrium International . Zakupy te pozwalają na przygotowanie śniadań dla
maluchów. Dostarczona została także bielizna oraz obuwie pod prysznic.
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Wrocław

Pracownicy
STRABAG
Infrastruktura
Południe,
Dyrekcji
PH, również włączyli się aktywnie w pomoc uchodźcom z Ukrainy.
W naszym hotelu przy Wytwórni Mas Bitumicznych, w miejscowości
Pęcz k/Strzelina (województwo dolnośląskie), przebywa obecnie Pani
Olga z Charkowa, wraz z 4 córeczkami, z których najmłodsza ma
zaledwie 4 miesiące. Oprócz nich w hotelu przebywa również Pani
Żanna z Kijowa.
Jedno z pomieszczeń gospodarczych w budynku zostało obecnie
zaadaptowane na pokój zabaw dla dzieci. Hotel, w celu przystosowania
do potrzeb nowych mieszkanek, został wyposażony w nową lodówkę,
pościel, naczynia oraz niezbędne produkty pierwszej potrzeby. Nasi pracownicy przekazali również na rzecz uchodźców
m.in: owoce, warzywa zabawki dla dzieci, kosmetyki dla Pań oraz żywność dla niemowląt.

17

Pomagamy naszym kolegom z Ukrainy!

STRABAG w Polsce uruchomił program konkretnych działań pomocowych adresowanych do naszych
ukraińskich pracowników i ich rodzin. Co więcej, objęliśmy także wsparciem rodziny osób, które miały
podjąć pracę w STRABAG w Polsce, a ze względu na działania wojenne pozostały w Ukrainie.
Dodatkowo, każdy obywatel Ukrainy zatrudniony w STRABAG w Polsce, który przebywa obecnie na terytorium
Ukrainy, otrzymał gwarancje powrotu do pracy. Przebywają oni teraz na urlopach i otrzymują też specjalne zasiłki.
Tworzymy program profesjonalnej pomocy psychologicznej z udziałem psychologów mówiących po ukraińsku
i rosyjsku, dostępny dla naszych pracowników.
•

Dyrekcja Budownictwa Ogólnego sprowadziła trzy rodziny naszych ukraińskich pracowników budowlanych
do Polski. Jedna zamieszkała w Zgorzelcu, i dla niej zorganizowany był transport z Przemyśla, dwie kolejne
- wraz z dziećmi - zamieszkały we Wrocławiu.

•

Dyrekcja Autostrad i Dużych Projektów, na podstawie zgłoszenia pracownika z Ukrainy, zapewniła
relokację oraz mieszkanie jego rodzinie w Warszawie.

Wolontariat pracowniczy „Solidarni z Ukrainą”!
Wychodząc naprzeciw zgłaszanemu zapotrzebowaniu pracowników (zdecydowana większość z nas
pomaga również prywatnie), Zarząd STRABAG sp. z o.o. podjął decyzję o zaoferowaniu 2 dni płatnego
wolontariatu w marcu i kwietniu dla wszystkich chcących się włączyć w pomoc dla obywateli Ukrainy.
Wolontariuszem w ramach wolontariatu pracowniczego „Solidarni z Ukrainą” może zostać każdy pracownik
zatrudniony na podstawie umowy o pracę, po uprzednio uzyskanej zgodzie przełożonego. Udział jest
dobrowolny, co oznacza, że wolontariusz podejmuje się działania z własnej, nieprzymuszonej woli, w trakcie
czasu pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia.
Naszych Kolegów z Polski serdecznie zapraszamy do zgłaszania się do akcji!
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Obserwuj nas!
O naszych działaniach pomocowych na bieżąco informujemy na naszych kanałach w mediach
społecznościowych.
https://www.facebook.com/StrabagPolska/
https://www.instagram.com/strabag_polska/

