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P O D S U M O W A N I E

ORGANIZACJI WZIĘŁO UDZIAŁ W SPOTKANIU (Kieleckie Forum Kultury, Habitat Polska,
Mudita Kraków, Stowarzyszenie ku Dobrej Nadziei, Fundacja na Zakręcie, Fundacja Wolno
Nam, Dla Ukrainy, NGO Forum, Fundacja Leny Grochowskiej, "Nasz Wybór" Ukraiński Dom
w Warszawie, Noclegi przy Szpitalu, Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, Fundacja
CultureLab).
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Źródła finansowania pomocy mieszkaniowej

M I E S Z K A L N I C T W O

Mapuj Pomoc badanie jakościowe z 18.10.2022 przeprowadzone na grupie 17 organizacji pozarządowych prowadzących pomoc mieszkaniową
 

Jednym z pierwszych kroków w procesie pomocy uchodźcom z Ukrainy jest zapewnienie im schronienia. Z
ankiety przeprowadzonej w trakcie spotkania wynika, że organizacje otrzymują dofinansowania na tego typu
wsparcie głównie od darczyńców indywidualnych, firm prywatnych oraz dużych organizacji.

Rodzaje pomocy mieszkaniowej
W pierwszej kolejności uchodźcom z Ukrainy proponowane jest miejsce pobytu tymczasowego, a dopiero
później mieszkanie docelowe. Z miejsca czasowego można skorzystać przez okres od tygodnia do miesiąca.
Wiele organizacji, pomogło w ten sposób tysiącom przybyszy, opłacając im pobyty w hotelach, hostelach czy
przygotowanych noclegowniach. Tak pracuje m.in. Fundacja Ku Dobrej Nadziei, we współpracy z Fundacją
Biedronka. Podopieczni tego projektu dostają również bony do zrealizowania w sklepach Biedronka. 

Z ankiety przeprowadzonej 18.10 wynika, że pomoc żywnościową oferuje około 30% organizacji zajmujących
się mieszkalnictwem.



 - W W W . M A P U J P O M O C . P L -  

Mieszkania na stałe i aktywizacja zawodowa
Obecnie, niezwykle potrzebne i poszukiwane są mieszkania, w których uchodźcy mogą zatrzymać się na
dłuższy czas.
Wiele organizacji zauważa że poczucie bezpieczeństwa i stabilności będzie zapewnione dopiero wtedy gdy
uchodźca zajdzie nie tylko mieszkanie ale i zatrudnienie. Wiele organizacji obecnych na spotkaniu stara się
pomagać równolegle w obydwu zakresach: mieszkaniowym i aktywizacji zawodowej. 
Uniezależnienie, dacie poczucia sprawczości i samowystarczalności jest tak samo ważne dla uchodźców jak i
dla oganizacji, które nie są w stanie zapewnić uchodźcom opieki przez wydłużający się czas. 

Pozytywne przykłady i kontakty
Punkt „Noclegi przy Szpitalu” w Toruniu pomaga uchodźcom w ramach swoich możliwości oferując
miejsca zamieszkania, a jednocześnie pomoc w poszukiwaniu pracy. 
Dodatkowo w trosce o dobre samopoczucie i wewnętrzną równowagę swoich lokatorów współpracują z
psychologiem mówiącym w języku ukraińskim oraz fundacją organizującą zajęcia arteterapeutyczne.

Kieleckie Forum Samorządowe, które przystosowało na mieszkanie dla sześcioosobowej rodziny, lokal w
swoim budynku biurowym, działa podobnie. Forum wspierało mieszkające tam kobiety w integracji
społecznej.  Obecnie wszystkie uchodźczynie już pracują, a najstarsza mieszkanka odwiedza chętnie
pobliski klub seniora i uczy się polskiego. 
*ważne* KFS zdecydowanie namawiało wszystkie inne organizacje do tego, by na etapie zapewniania
mieszkań przekazać uchodźcom najważniejsze infomracje dotyczące: miejsc gdzie mogą poszukać pracy,
sposobów na zapisanie dzieci do przedszkola czy szkoły, oraz pokazać gdzie prowadzone są zajęcia
integracyjne. Tylko kompleksowe podejście i pełna informacja ułatwi uchodźcom uniezależnienie.

Fundacja Leny Grochowskiej przy wsparciu Grupy Arche, początkowo opłacała uchodźcom noclegi w
hotelach. Po pewnym czasie jednak postanowiła zorganizować miejsca pobytu stałego. Uzyskane od
prywatnych darczyńców oraz od miasta budynki, przystosowała na potrzeby uchodźców. Fundacja
prowadzi w tej chwili domy zbiorowego zamieszkania w Ożarowie Mazowieckim, Siedlcach, Lublinie i
Łodzi. Każdy z tych domów gości kilkaset osób. Jeden z budynków jest przystosowany dla osób
niepełnosprawnych. W zamian za pomoc lokatorki same opiekują się domem: dbają o czystość, pracują w
kuchni, organizują opiekę nad dziećmi itp. Sprawia to, że pozostają aktywne. Dodatkowo na miejscu, mają
zapewnione lekcje języka polskiego. 
*ważne* obecnie na terenie Łodzi Fundacja posiada 100 wolnych miejsc noclegowych. W pozostałych
miejsach posiada pojedyńcze noclegi. Część z nich dostosowana jest do osób z niepełnosprawnością.

Habitat for Humanity prowadzi projekt "najem społeczny". Łączy poszukujących lokalu z Polakami, którzy
chcą wynająć mieszkanie. Przenosi na najemców odpowiedzialność za opłaty stopniowo, ale od samego
początku. Na pierwsze pół roku fundacja opłaca im 60% czynszu, potem kolejno 40% i 20%. Jest to istotny
bodziec dla migrantów do czynnego starania się o pracę. 
Organizacja  prowadzi również szkolenia i kursy zawodowe. Pomaga w organizacji opieki nad dziećmi.  

Dom Ukraiński w Warszawie, we współpracy min z Booking.com posiada bazę noclegową osób chętnych
do użyczenia swego mieszkania na okres 1 miesiąca. Część mieszkań bezpłatnie, część płatnie. Można
kontaktować się celem pomocy w znalezieniu noclegów. 
Fundacja prowadzi również doradztwo prawne dla poszukujących mieszkań oraz pomoc praktyczną w
poszukiwaniu pracy np. tłumaczenia CV, nostryfikacja dyplomu itp. Wspiera uchodźców poradami
psychologicznymi.
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KONTAKT: Jeśli chcesz kontakt do konkretnej organizacji, napisz do mapujpomoc@culturelab.pl
Zachęcamy również do dołączenia do Zamkniętej Grupy dla NGO, gdzie dzielimy się wiedzą i ponadwymiarowymi zasobami,
szukamy inspiracji, dajemy znać o grantach: https://www.facebook.com/groups/mapujpomoc

https://www.facebook.com/groups/mapujpomoc

