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

ORGANIZACJI WZIĘŁO UDZIAŁ W SPOTKANIU (Fundacja Leny Grochowskiej, Ukraiński
Dom w Warszawie, Polskie Towarzystwo Terapii EMDR, Fundacja Koper Pomaga
Copernicus Group Łódź, Fundacja Alivia, Centrum Pomocy Humanitarnej My z Wami,
Fundacja Bażantowo Katowice, Fundacja CultureLab oraz inne). 
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Wiele działań - jeden cel

P O Z N A J M Y  S I Ę !
C E N T R U M  Z A R Z Ą D Z A N I A  P O M O C Ą

transporty z pomocą humanitarną w obszary objęte wojną, pomoc żywnościowa i mieszkaniowa w Polsce

pomoc psychologiczna - terapia traumy metodą EMDR

pomoc prawna, finansowa oraz mieszkaniowa dla pacjentów chorych onkologicznie

domy zbiorowego zamieszkania, aktywizacja zawodowa

pomoc wolontariacka - psychologiczna,  prawna, tłumaczeniowa, mieszkaniowa

punkt noclegowy, wsparcie rzeczowe i finansowe

konwoje humanitarne 

Podczas rozmów PoMOCnej kawy zdecydowało się zabrać głos i przedstawić swoją działalność 7organizacji.
Wszystkie wspierają obywateli Ukrainy oferując różnego rodzaju pomoc. Poniżej przedstawiamy tylko
niektóre omawiane na spotkaniu obszary w jakich działają wymienione fundacje oraz ich potrzeby :

Koper Pomaga

WYZWANIA - brak żywności i ciepłych ubrań

Polskie Towarzystwo Terapii EMDR

WYZWANIA - brak chętnych do skorzystania z usług psychologicznych

Fundacja Alivia

WYZWANIA - braki finansowe

Fundacja im. Leny Grochowskiej

Ukraiński Dom w Warszawie

WYZWANIA - brak wolontariuszy

Fundacja Bażantowo 

WYZWANIA - integracja uchodźców w lokalnej społeczności

Akcja Humanitarna My z Wami 

WYZWANIA - brak żywności 

KONTAKT: Jeśli chcesz otrzymać kontakt do konkretnej organizacji, napisz do mapujpomoc@culturelab.pl Zachęcamy również do
dołączenia do zamkniętej grupy dla NGO na Facebooku (Mapuj Pomoc - organizacje, NGOs, wolontariusze) 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
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Reagujemy na zmianę sytuacji !

Dom Ukraiński w Warszawie w chwili obecnej nie wspiera już tak często swoich podopiecznych
finansowo czy rzeczowo. Koncentruje się na pracy wolontariackiej w zakresie jaki potrzebny jest
osobom planującym pozostanie w naszym kraju na dłużej. Jest to więc pomoc głównie przy szukaniu
mieszkań i pracy. Są to m.in.: porady prawne dotyczące wynajmu, tłumaczenia CV, nostryfikacja
dyplomów. 

Fundacja im. Leny Grochowskiej organizowała na początku wojny miejsca czasowego pobytu. W
tej chwili prowadzi domy, w których mieszkają mamy z dziećmi przez dłuższy czas. Skupia się przy
tym mocno na integracji i aktywizacji zawodowej kobiet. W każdym domu prowadzone są lekcje
polskiego, a fundacja ściśle współpracuje z urzędami miasta w celu znalezienia propozycji
zatrudnienia. 

Fundacja Bażantowo nie prowadzi już punktu noclegowego. Wspiera za to osoby
przeprowadzające się do mieszkań, oferując im np. sprzęt AGD. Członkowie fundacji zwracają
uwagę na potrzeby emocjonalne osób doświadczających kryzysu uchodźczego. Myślą nad
rozwiązaniami, które zapewnią im poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Szukają możliwości
organizowania spotkań dla uchodźców, aby mogli poczuć się częścią wspólnoty, a także wymieniać
się między sobą pomocą i  informacjami.

Naprzeciw problemom NGOsów wyszła firma Deloitte, zajmująca się doradztwem i zarządzaniem.
Zaprojektowała ona narzędzie internetowe, które ma usprawnić pracę fundacji poszukujących
wsparcia dla swoich działań. Pracownicy firmy odwiedzili naszą PoMOCną kawę, aby poznać
problemy organizacji. Zaprezentowali zarys swojego projektu. Ich wystąpienie spotkało się z dużym
zainteresowaniem obecnych na spotkaniu.

Zmieniająca się sytuacja uchodźców sprawia, że organizacje NGO muszą rozpoznawać ich bierzące
potrzeby. W tej chwili osoby przebywające w Polsce to w większości ludzie, którzy przyjechali tu kilka
miesięcy temu i prawdopodobnie zostaną na dłużej. Mają więc zupełnie inne problemy niż świeżo
przybyli. Dlatego wiele fundacji, w odpowiedzi na zmiany, zmienia profil działalności.

Podczas spotkania rozmawialiśmy również o tym, że sytuacja związana z przybyciem do nas olbrzymiej
liczby uchodźców może się powtórzyć. Organizacje NGO z niepokojem przygotowują się do zimy. Coraz
mniej funduszy i wsparcia rzeczowego otrzymują od darczyńców. 

Success stories 

Fundacja Alivia otacza opieką pacjentów onkologicznych, którzy byli zmuszeni opuścić Ukrainę. Na
początku konfliktu stowarzyszenie zapewniało opiekę dużej liczbie pacjentów. Po paru miesiącach
odnotowało jednak znaczny spadek zainteresowania. Rozwiązanie przyniosło spotkanie PoMOCnej
kawy, na którym organizacje zastanawiały się jak docierać do uchodźców z informacją o charakterze
oferowanej przez siebie pomocy. Fundacja Alivia położyła więc nacisk na promocję i w tej chwili liczba
podopiecznych znów się powiększyła. Okazało się, że przyczyną odpływu chorych była nie mniejsza
liczba potrzebujących, a niedostateczna informacja.

Oprócz rozmów o potrzebach i wyzwaniach słyszymy również pozytywne historie. Cieszymy się bardzo z
opowieści członkini Fundacji Alivia, która podkreśliła, że spotkania PoMOCnej kawy bardzo inspirują ją do
działania. 

Dzięki spotkaniom PoMOCnej kawy dochodzi do wymiany pomocy pomiędzy organizacjami. Poszczególne
zespoły rzeczywiście inspirują się do podjęcia nowych działań lub wprowadzenia usprawnień i lepszych
rozwiązań w swojej działalności. Bardzo nas to cieszy!


