
S-a lansat platforma on-line “Filmmakers-for-Ukraine”

Crew United conectează oameni pentru a-i ajuta pe cei din Ucraina

La doar câteva zile după ce președintele rus, Vladimir Putin, a declarat război Ucrainei,

echipa Crew United – rețeaua dedicată industriei filmului – a decis să contribuie făcând

ceea ce face și pentru creatorii de film - și anume să conecteze oameni, furnizându-le

informații verificate. Platforma on-line „Filmmakers-for-Ukraine” este un site unde oamenii

din industria filmului din Ucraina și familiile lor pot găsi rapid ajutor.

„Misiunea noastră principală rămâne să unim oamenii pentru a face filme împreună, dar

acum este mult mai important să unim oameni pentru a ajuta oameni.” declară C.E.O.-ul

Crew United, Oliver Zenglein, făcând un apel la sprijin din partea membrilor extinsei sale

rețele de relații.

În colaborare cu asociații profesionale, instituții și cu numeroși colegi din industria filmului,

Crew United a lucrat zi și noapte, încă de la primele atacuri, pentru crearea platformei

on-line al cărei scop este de a livra, într-un mod simplu, informații actualizate despre oferte

de asistență venite din toate țările Europei. Sprijinul este orientat specific către creatorii de

film din Ucraina, familiile acestora precum și către membrii diverselor minorități și

comunități dezavantajate din Ucraina precum BIPoC (Black, Indigenous and people of color),

LGBTQIA+, rroma, persoane cu dizabilități, copii, persoane în vârstă și/sau bolnave.

Platforma furnizează, atât persoanelor din Ucraina, care caută ajutor, cât și celor care doresc

să le sprijine pe acestea, informații în materie de: transport, găzduire, oferte de muncă,

asistență medicală, alimente, îmbrăcăminte etc. precum și contacte către asistență

psihologică și juridică.

Specializată fiind în informația de profil, "Filmmakers-for-Ukraine" conține oferte de

asistență, campanii de colectare de fonduri, petiții și apeluri venite din partea industriei de

film. Există, de asemenea, o secțiune curatoriată de jurnaliști de film unde cei interesați pot

găsi referințe despre cele mai însemnate documentare și filme artistice despre Ucraina. În

secțiunea Blog pot fi găsite cele mai importante evenimentele culturale organizate în



sprijinul Ucrainei precum și apeluri urgente de la persoane în căutare de ajutor. Mai mult,

funcționalitatea secțiunii de oferte de locuri de muncă și de cazare de pe Crew United va fi

extinsă în așa fel încât să permită publicarea de joburi și oferte de cazare pentru

profesioniștii din industria cinematografică ucraineană.

„Cu „Filmmakers-for-Ukraine” oferim asistență specializată, bazându-ne pe munca, ofertele

și inițiativele celor din industria noastră știind că avem conexiuni puternice în branșă.”

Declară Oliver Zenglein. Creată acum 25 de ani în Germania, Crew United este prezentă de

mai bine de un an și în Polonia și Franța și își pregătește intrarea pe piețele din Lituania,

România, Grecia, Italia și Spania. Platforma „Filmmakers-for-Ukraine” conține deja informații

despre demersuri din Polonia, Lituania, România și alte țări europene, urmând ca mult mai

multe date să fie adăugate constant.

Apel la asistență și sprijin

„Platforma „Filmmakers-for-Ukraine” a fost creată în cel mai scurt timp posibil și este în

continuă extindere. Căutăm mereu sprijin și ajutor și le suntem recunoscători celor care se

alătură”, face apel echipa editorială a Crew United. Căutăm parteneri și susținători din

industrie care să ne ofere informații utile sau să ne țină la curent cu evenimentele și

campaniile pe care le planifică. Pentru a menține actualizate și structurate toate informațiile

- căutăm urgent voluntari care să susțină echipa editorială.

Dacă sunteți interesați să ne ajutați, vă rugăm să ne scrieți la

mail@filmmakers-for-ukraine.com

Aflați mai multe pe: 

https://filmmakers-for-ukraine.com
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