


Detta är Human Rescue Sweden
Human Rescue är ett privat initiativ som startades för att hjälpa och stötta människor som drabbats av och flyr från 
kriget i Ukraina. I inledningsskedet har vi åkt ner med förnödenheter till Polen och sedan hjälpt människor att komma 
till en säker plats i Sverige. Vi har även varit inne i Ukraina och levererat Specifikt sjukvårdsmaterial i samarbete med det 
Ukrainska parlamentet.

I förlängningen kommer vi styra om våra resurser, till att genom riktade insatser hjälpa till att återuppbygga landet. Det 
kan vara allt från att vara med i återuppbyggnad av skolor och sjukhus eller hjälpa till att återställa viktig infrastruktur.

I september 2022 blev Human Rescues initiativtagare Jimmy Hemmingsson dekorerad med en medalj, av det Ukrainska 
parlamentet, för sitt arbete med att stötta befolkningen i Ukraina.

Human Rescue Sweden är helt idéell och de enda kostnader som täcks för volontärer är resor, mat och till viss del logi. 

Följ oss på: fb: https://www.facebook.com/hrusweden

På följande sidor bl a bilder från delar av hjälparbetet:



Dokumentet bredvid är från Ukrainska parlamentet och ger 
Human Rescue och Jimmy rätt att verka över gränsen till 
Ukraina och enkelt få in förnödenheter, så som Hjälmar, 
Skyddsvästar, Medisinsk utrustning etc.

Jimmy Hemmingsson, initiativtagare Human Rescue, fick tidigt 
kontakt med Maryan Zablotskyy, parlamentsledamot i 
Verkhovna Rada -Det Ukrainska parlamentet. Under våren och 
sommaren 2022 har insamlingar gjorts för att köpa specifikt 
sjukvårdmaterial som levereats direkt till Ukrainska armén

Maryan Zablotskyy



Medaljen som Jimmy Hemmingsson blev dekorerad med av 
det Ukrainska parlamentet i september 2022.



Avlastning av material, Ukraina april 2022



Pastor Yngve ber en bön för medföljande flyktingar, vid ett stopp på väg till 
Sverige från Polen



Sortering av förnödenheter i Kungälv, inför resa Till 
Polen

Jimmys första möte med Svitlana, på en
uppsamlingsplats för flyktingar i Warszawa

Jimmy och Svitlana på resa nr 2. Svitlana hjälper nu till som tolk och assistent.



Avlastning av förnödenheter hos 
Räddningstjänsten i Warszawa





Sjukvårdsmaterial under avlastning Hos 
räddningstjänsten i Warszawa



• Human Rescue Sweden är en idéell välgörenhetsorganisation med Orgnr: 802539-0579

STYRELSE:

• Jimmy Hemmingsson, grundare av Human Rescue Sweden och är aktiv i hjälp med förnödenheter, samt att hämta 
och hjälpa flyktingar vid gränsen

• Johnny Linder, styrelsemedlem och ekonomiansvarig. Har också hjälpt till vid gränsen med flyktingar

• Jan Jonsson, styrelsemedlem och assistent

• Maria Jonasson BDO, Revisor

•

För övrig information, vänligen kontakta Jimmy på jimmy@humanrescue.se

Human Rescue Sweden, förening & styrelse




