
 

 

 

Siemens 

Donations: Siemens donated USD 9.9 million for humanitarian aid to Ukraine 

Support: "Uncomplicated assistance for impacted Siemens employees to match homes for refugees and 

in-kind donations. 

Siemens Warsaw location being converted to a refugee center for 150 people. 

Siemens AG is focused on a number of humanitarian measures to support its Ukrainian employees and 

their families as well as among refugees from the war zone, having launched relief campaign in early March. 

Through the charitable Siemens Caring Hands organization, the company and Siemens Healthineers each 

donated an initial emergency of EUR 1 million to the German Red Cross.  

The donations are being made available to a variety of organizations that are using this money to finance 

selected humanitarian relief measures ranging from supplying food and medicine to providing clothing and 

temporary refugee accommodations for Siemens employees and their families and for all Ukrainian people 

in need. 

Siemens has also developed two new software platforms that Siemens employees can use to provide direct 

help – in the form of in-kind donations and accommodations – to their Ukrainian colleagues. For in-kind 

donations, the current need for food, medicine, clothing and other everyday essentials is being coordinated 

with those responsible in Ukraine and is displayed on a webpage on the Siemens intranet. The donations 

are then collected at three central locations in Germany and Austria and sent to the affected employees in 

Ukraine.  

On an additional intranet page, Siemens employees worldwide can offer their vacant apartments or rooms 

to provide accommodations for impacted colleagues and their family members. For Ukrainian refugees in 

Poland, Siemens is also converting part of its location in Warsaw into a refugee shelter for around 150 

people.  

In addition, the Siemens businesses will provide key technical solutions with the value of EUR 3 million as 

in-kind contributions to maintain or rebuild civil infrastructure. " 

Пожертви: Siemens пожертвували 9.9 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні 

Підтримка: Допомога постраждалим працівникам Siemens у пошуку житла для біженців та пожертви 

у натуральному вираженні. 

Компанія Siemens у Варшаві перетворюється на центр для біженців на 150 місць. 

Компанія Siemens AG зосереджена на ряді гуманітарних заходів для підтримки своїх українських 

співробітників та їхніх сімей, а також біженців із зони бойових дій, розпочавши кампанію допомоги 

на початку березня. Через благодійну організацію Siemens Caring Hands, компанія Siemens та  

Siemens Healthineers пожертвували  Червоному Хресту по 1 мільйону євро на першу екстрену 

допомогу. 



 
Пожертви надаються різноманітним організаціям, які використовують ці гроші для фінансування 

окремих заходів гуманітарної допомоги, починаючи від постачання продуктів харчування та 

медикаментів до забезпечення одягом та тимчасовим житлом для біженців для працівників Siemens 

та їхніх сімей, а також для всіх потребуючих українців. 

Siemens також розробила дві нові програмні платформи, за допомогою яких співробітники Siemens 

AG можуть надавати пряму допомогу своїм українським колегам – у вигляді натуральних пожертв та 

житла. Що стосується натуральних пожертв, то поточна потреба в продуктах харчування, ліках, одязі 

та інших предметах повсякденного користування узгоджується з відповідальними в Україні та 

відображається на веб-сторінці Siemens. Потім пожертвування збираються в трьох центральних 

пунктах у Німеччині та Австрії та надсилаються постраждалим працівникам в Україні. 

На додатковій сторінці сайту, співробітники Siemens по всьому світу можуть запропонувати свої вільні 

квартири або кімнати, щоб забезпечити житлом постраждалих колег та членів їхніх сімей. Для 

українських біженців у Польщі Siemens також переобладнає частину свого приміщення у Варшаві у 

притулок для біженців приблизно для 150 осіб. 

Крім того, компанії Siemens нададуть ключові технічні рішення на суму 3 мільйони євро як внески в 

натуральній формі для підтримки або відновлення цивільної інфраструктури." 

 


