
 

Internetinės platformos „Filmmakers-for-Ukraine“ paleidimas 

„Crew United“ suburė komandą, kad padėtų žmonėms Ukrainoje 

 

Praėjus kelioms dienoms po to, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė karą 

Ukrainai, kino industrijos tinklo „Crew United“ komanda nusprendė sutelkti dėmesį į tai, 

ką moka geriausiai - suburti žmones ir pateikti patikrintą informaciją, ypač aktualią 

Ukrainos kolegoms. Internetinė platforma „Filmmakers-for-Ukraine“ - tai informacinė 

svetainė, kurioje Ukrainos filmų kūrėjai ir jų šeimos gali greitai rasti pagalbą. 

 

„Mūsų tradicinė misija yra sujungti žmones, kad jie galėtų kartu kurti filmus, tačiau šiuo 

metu svarbiau yra tiesiog suburti žmones, kad padėtų Ukrainos kolegoms“, – teigia „Crew 

United“ generalinis direktorius Oliveris Zengleinas, pasitelkęs bendraminčius iš savo 

plataus kontaktų tinklo. 

 

Bendradarbiaudama su profesionaliomis asociacijomis, institucijomis ir daugybe kolegų iš 

kino pramonės, „Crew United“ nuo pat pirmųjų agresoriaus atakų dirbo dieną ir naktį, kad 

sukurtų internetinę platformą, kurios tikslas – paprastai ir operatyviai informuoti žmones 

apie pagalbos pasiūlymus iš visų Europos šalių. Parama konkrečiai skirta Ukrainos filmų 

kūrėjams ir jų šeimoms bei nepalankioje padėtyje esančioms Ukrainos mažumoms, 

pavyzdžiui BIPoC, LGBTQIA+, romams, žmonėms su negalia, vaikams, sergantiems ir 

pagyvenusiems žmonėms. 

 

Platformoje teikiama informacija Ukrainoje gyvenantiems žmonėms, ieškantiems pagalbos, 

ir kartu visiems norintiems pasiūlyti pagalbą, transporto, apgyvendinimo, darbo, medicinos 

pagalbos, aprūpinimo maistu ir drabužiais ir kt. klausimais, taip pat pateikiami kontaktai 

ieškant psichologinės ir teisinės pagalbos. 

 

Remiantis įvairių šalių kino industrijos atstovų informacija, „Filmmakers-for-Ukraine“ siūlo 

pagalbą lėšų rinkimo kampanijoms, kino pramonės peticijoms ir apeliacijoms. Taip pat yra 



kino žurnalistų kuruojamas informacinis puslapis, kuriame yra svarbių dokumentinių ir 

vaidybinių filmų apie Ukrainą šaltiniai. Be to, blog'e pranešama apie pagrindines kultūros 

sektoriaus iniciatyvas, siekiant padėti Ukrainai, talpinami pagalbos ieškančių žmonių 

skelbimai. Be to, pačioje „Crew United“ platformoje bus išplėsta darbo ir apgyvendinimo 

pasiūlymų rinka, kad Ukrainos filmų kūrėjai galėtų rasti darbo vietas ir būsto galimybes. 

 

„Su „Filmmakers-for-Ukraine“ daugiausia dėmesio skiriame darbo pasiūlymams ir įvairioms 

iniciatyvoms mūsų industrijoje, nes ten būtent čia turime stipriausius ryšius“, – sako 

Oliveris Zengleinas. „Crew United“ jau metus aktyviai veikia Lenkijos ir Prancūzijos kino 

industrijoje, ruošiasi startuoti Lietuvoje, Rumunijoje, Graikijoje, Italijoje ir Ispanijoje. 

Platformoje jau dabar pateikiama informacija apie pagalbą ir veiklas Lenkijoje, Lietuvoje, 

Rumunijoje ir kitose Europos šalyse ir ši informacija nuolat pildoma. 

 

Kviečiame prisijungti 

 

„Filmmakers-for-Ukraine“ buvo sukurtas akimirksniu, ir mes jį plečiame kiekvieną dieną. 

Visada esame dėkingi visiems, kurie nori padėti", – skelbia Crew United redakcija. Ieškome 

partnerių ir rėmėjų iš kino industrijos, kurie galėtų suteikti naudingos informacijos ir 

pranešti apie planuojamas veiklas. Mums skubiai reikia savanorių, kad mūsų teikiama 

informacija būtų gerai struktūruota ir atnaujinta. 

 

Jei norite padėti, susisiekite su mumis: mail@filmmakers-for-ukraine.com 

 

Sužinokite daugiau čia: 

https://filmmakers-for-ukraine.com 

 


