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Hutnik Warszawa, jeden z bardziej zasłużonych warszawskich klubów piłkarskich, przez
szeregi którego przewinęło się wielu reprezentantów Polski oraz graczy ekstraklasy
(najwyższy poziom rozgrywek piłkarskich), sprzeciwia się jakiejkolwiek formie agresji ze
strony Federacji Rosyjskiej wymierzonej w naród ukraiński. Od początku konfliktu
zbrojnego klub z blisko 65-letnią tradycją, stanowiący obecnie trzecią „siłę” sportową w
stolicy Polski, angażuje się w pomoc na rzecz obywateli Ukrainy. Wsparcie nie ogranicza się
wyłącznie do pomocy finansowej. Mamy świadomość, że sport jest ważnym elementem
wychowania młodych ludzi, a zapewnienie im komfortowych warunków do rozwoju
fizycznego jest kluczowe dla kształtowania się cech motorycznych oraz psychicznych.
Obecnie w szkółkach młodzieżowych Hutnika Warszawa trenuje kilkuset adeptów piłki
nożnej (roczniki 2005-2017) pod okiem doświadczonych instruktorów. Szkółka aktywnie
współpracuje z zespołem seniorskim (IV liga), dzięki czemu nasi wychowankowie mają
szanse wypłynąć na szerokie, piłkarskie „wody”.
W związku z zaistniałą sytuacją Hutnik Warszawa oferuje wszystkim ukraińskim dzieciom i
młodzieży, które wraz z rodzicami bądź opiekunami zmuszone były - z powodów
politycznych - opuścić swój kraj i przenieść się do województwa mazowieckiego, możliwość
odbywania bezpłatnych treningów piłkarskich w sekcjach młodzieżowych naszego
klubu. Oferta obejmuje rok kalendarzowy 2022. Liczymy, że dzięki naszej propozycji
młodsze pokolenia ukraińskich uchodźców szybciej zasymilują się z lokalną społecznością, a
codzienna rutyna w postaci treningów pozwoli im „wrócić” do normalności, odzyskać radość
z życia, a przede wszystkim zapomnieć o koszmarze wojny. Na potrzeby realizacji projektu
nadaliśmy
mu
nazwę
#jednadruzyna
(https://www.hutnikwarszawa.pl/akademia/wspieramyukraine.html). Działania wokół niego
prowadzone będą przez Fundację Hutnik 1957, która została powołana przez klub do
realizacji zadań o charakterze edukacyjnym oraz społecznym oraz wsparta kwotą 20 tysięcy
złotych na ten cel przez sponsora klubu – firmę Primavera Parfum, która dodatkowo
wycofała wszystkie produkty pochodzenia rosyjskiego ze swojej oferty dystrybucyjnej.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że Hutnik Warszawa podejmie stosowne działania w
celu rozwinięcia projektu zarówno w czasie, jak również na inne regiony kraju. Chcemy, aby
zyskał on wymiar ogólnopolski przy wsparciu ludzi dobrej woli. W tym celu będziemy
aktywnie pozyskiwać partnerów oraz sponsorów dla naszego przedsięwzięcia. Pisma o
uruchomieniu naszej inicjatywy zostaną niebawem wysłane m.in. do Mazowieckiego
Związku Piłki Nożnej oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej, a także wielu osób i organizacji
działających w sektorze polityki, sportu oraz administracji publicznej. Jesteśmy przekonani,
że w tych trudnych czasach będziemy mogli liczyć na ich pomoc, nadając przedsięwzięciu
większy prestiż i skalę działania.
Będziemy wdzięczni za poinformowanie ukraińskich klubów o naszej ofercie, dzięki czemu
nasza propozycja szybciej dotrze do zainteresowanych.
Zwracamy się również z prośbą do Państwa związku o objęcie honorowego patronatu nad
naszym projektem. Możliwość posługiwania się logotypem związku ułatwi nam pozyskiwanie
innych partnerów oraz sponsorów dla projektu.
Służymy wszelką, dostępną pomocą w razie pojawienia się pytań bądź wątpliwości z Waszej
strony. W sprawach roboczych prosimy o kontakt mailowy pod adresem:
kontakt@hutnikwarszawa.pl.
Z poważaniem
Prezes Zarządu
Maciej Purchała

