
Informar-se 
La GVA ha publicat una web per 
a informar i canalitzar l’ajuda a 
Ucraïna https://gvaoberta.gva.es/
es/ucrania

Oferir allotjament
L’acolliment en territori espanyol 
de persones refugiades d’Ucraïna 
es vehicula a través del sistema 
d’acolliment de protecció 
internacional regulat per 
l’administració pública.
Si disposeu d’allotjament per 
a posar a disposició, podeu 
reomplir el següent formulari:

Formulari de la Generalitat 
Valenciana per a entitats socials 
referent al possible acolliment 
de persones d’Ucraïna

Visibilitzar les 
accions
La Fundació Horta Sud, amb la 
finalitat d’articular i visibilitzar 
les múltiples iniciatives 
solidàries del sector associatiu 
amb la societat ucraïnesa, 
us animem a compartir 
les accions que la vostra 
associació està duent a terme 
i que difondrem en les nostres 
xarxes socials amb l’etiqueta 
#AssociacionsambUcraïna: 
Twitter, Facebook, Linkedin, 
Instagram. D’aquesta manera,  
mostrem la capacitat i 
sensibilitat de les associacions 
per a respondre amb eficàcia a 
les necessitats del poble ucraïnès.

Recomanacions a 
les associacions 
que recapten fons: 
• Prioritzar la donació de diners 

enfront de la donació de béns 
de primera necessitat o un altre 
tipus de donacions en espècie.

• Evitar donacions en efectiu.

• Utilitzar mitjans i serveis 
de pagament regulats, 
preferiblement electrònics, i 
segurs. 

• Identificar als donants 
(persones físiques o jurídiques) 
que realitzen donacions de 
més de 100 euros d’acord amb 
el que exigeix la regulació de 
prevenció de blanqueig de 
capitals i finançament del 
terrorisme. 

• Emetre el corresponent 
certificat de donació i declarar 
totes les donacions rebudes en 
el model 182 que es presentarà 
davant la AEAT al gener de 
2023. 

• Informar els potencials donants 
del destí previst dels fons, 
proporcionant-los a posteriori 
el detall de les activitats 
realitzades amb els fons rebuts.

Ajuda econòmica
Realitzar aportacions 
econòmiques a través de les 
diferents Organitzacions No 
Governamentals Humanitàries 
que treballen en la zona. La 
Generalitat Valenciana, a través 
de GVA Oberta, oferix un llistat 
d’organitzacions amb base en la 
Comunitat Valenciana i inscrites 
en el Registre d’Agents de 
Cooperació Valenciana que estan 
actuant en terreny. 

Consells per a 
donants
Algunes institucions i 
organitzacions socials han difós 
consells que ha de tindre en 
compte la ciutadania a l’hora de 
donar:

- Recomanacions de la AECID
- Recomanacions d’ACNUR

Contactar amb l’Ajuntament
Qualsevol persona interessada a col·laborar pot informar-se a través del seu ajuntament. 

www.fundaciohortasud.orgINFOGRAFIA. Útil pràctic per a associacions

Coses que podem fer per les 
persones refugiades d’Ucraïna 
des de la nostra associació
Moltes associacions estan organitzant-se en coordinació 
amb els ajuntaments per a ajudar al poble ucraïnès.
Per a que la solidaritat continue i siga efectiva vos 
informem d’alguns canals i recomanacions.
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