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

ORGANIZACJI WZIĘŁO UDZIAŁ W SPOTKANIU (Fundacja Q, Warszawski Ośrodek
Interwencji Kryzysowej, Ukraiński Dom w Warszawie, Nagle Sami, Fundacja Dajemy
Dzieciom Siłę, Centrum Praw Kobiet, Krajowe Centrum ds. AIDS, Migrand Hostel oraz
Fundacja CultureLab i inne)
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PoMOCna
KAWA #9

Poznajemy się raz w miesiącu!

P O Z N A J M Y  S I E !  c z . I I I

Przypominamy, że spotkania PoMOCnej kawy odbywają się co tydzień, we wtorek o godzinie 10.00.
Podczas każdego z nich poruszamy wybrany temat dotyczący pracy na rzecz osób uchodźczych z
Ukrainy. Biorąc udział w dyskusjach prezentujecie swoją działaność i macie okazje poznać sie
wzajemnie. Jednak w każdy ostatni wtorek miesiąca zapraszamy szczególnie nowe organizacje, które
chciałyby przedstawić się i opowiedzieć o swoich działaniach, problemach i potrzebach. Ostatnie,
dziewiąte już, spotkanie, zorganizowaliśmy dokładnie w tym celu, aby dać Wam szansę na wzajemne
zapoznanie i wymianę wiedzy oraz doświadczeń.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORGANIZACJI POMOCOWYCH

DOTACJE Z MIAST

Mapuj Pomoc badanie jakościowe z 29.11.2022 przeprowadzone na grupie 32 organizacji pozarządowych działających w różnych sektorachi

PDOTACJE RZĄDOWE

GRANTY OD  DUŻYCH NGO

DOTACJE Z PRYWATNYCH FIRM

INDYWIDUALNI DACZYŃCY

INNE

Zebrani wypełnili ankietę, która pokazała sytuację w jakiej znajdują się obecnie NGOsy. Organizacje
pozarządowe opierają swoją działalność głównie na dofinansowaniu przez indywidualnych
darczyńców, polskie prywatne firmy  oraz  duże organizacje pozarządowe oferujące granty. W tej chwili
sytuacja finansowa wielu placówek jest bardzo niepewna. Większość z nich kończy swoje projekty wraz
z końcem roku kalendarzowego i nie wie czy zdobędzie fundusze na swoją działalność w przyszłym
roku. 

Kto wspiera organizacje pozarządowe?
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Prowadzi punkt interwencyjny dla uchodźczyń zapewniając im pomoc prawną oraz psychologiczną. 
Placówka oferuje również zajęcia grupowe – warsztaty rozwojowe, psychologiczne, kreatywne oraz integracji
zawodowej (np. jak otworzyć własną działalność gospodarczą w Polsce) 
Ponadto, w swoim lokalu, CPK organizuje wystawy ukraińskich artystek

Prowadzi działania  kulturalne ze społecznością uchodźczyń 
Organizuje warsztaty komputerowe, na których kobiety uczą się korzystać z klawiatury z alfabetem łacińskim.
Fundacja rozprowadza laptopy potrzebującym dzieciom i dorosłym z doświadczeniem uchodźczym znajdującym
się w trudnej sytuacji np. dotkniętym chorobą. 

Ośrodek swoją działalność na rzecz uchodźców zaczynał jako punkt recepcyjny w Warszawie w budynku Arena
Ursynów. W chwili obecnej organizuje miejsca noclegowe na jedną dobę oraz miejsca długoterminowego
pobytu.

Fundacja zajmuje się szerzeniem świadomości finansowej wśród uchodźców
Wspiera finansowo osoby znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji 
Ostatnio poświęciła się aktywizacji zawodowej. 

Fundacja oferuje pomoc psychologiczną w języku ukraińskim osobom dotkniętym doświadczeniem uchodźczym

Centrum wykonuje zadania związane z HIV, AIDS i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Tłumaczy
materiały zwiększające świadomość dotyczącą tych chorób na język ukraiński. Finansuje również leki.

Fundacja prowadzi telefon zaufania dla dzieci z Ukrainy, pod którym czekają ukraińsko-języczni psycholodzy

W tej chwili, ze względu na nowa ustawę rządową, NGOsy nie mogą mieć swobodnego kontaktu ze szkołami.
Chcąc zorganizować zajęcia w państwowych placówkach edukacyjnych lub po prostu przekazać informację o
swojej ofercie dla dzieci, muszą ubiegać się o pozwolenie w Ministerstwie Edukacji.

Hostel oferuje pokoje dla uchodźców. Bierze udział w programie 40+. Ma w tej chwili około 10 wolnych,
kilkuosobowych pokoi przeznaczonych dla osób kwalifikujących się do programu. Zgodnie z przepisami mogą w
nim zamieszkać przez 120 dni. 

Zespół Mapuj Pomoc przypomniał o grupie zamkniętej na Facebooku - przeznaczonej do wymiany informacji i
pomocy: „Mapuj Pomoc – organizacje, NGOsy, wolontariusze”.
Zapraszamy również do polubienia naszej strony na Facebooku (https://www.facebook.com/mapujpomocpl/) i
obserwowania nas na Instagramie (@mapujpomoc). Oznaczajcie nas w social mediach, a my z chęcią będziemy

Podczas spotkania PoMOCnej kawy o swoich projektach opowiedziało 8 członków organizacji o
różnorodnym profilu działania. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę ich pracy oraz potrzeb i
wyzwań, które dotycząc ich działań pomocowych na rzecz uchodźców z Ukrainy:

Centrum Praw Kobiet - Poznań

        UWAGA! właśnie w tej chwili są poszukiwane artystki, które chciałyby wziąć udział w wystawie 
         WYZWANIA – trudności z dotarciem do uchodźczyń z informacją o swojej ofercie 

Fundacja Q – Kraków, Rzeszów, Katowice, Nowa Dęba                           

        UWAGA! Można się do nich zgłaszać po laptopy!
        WYZWANIA - brak stałego dofinansowania

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

         UWAGA! Ośrodek poszukuje psychologów z innych organizacji, którzy mogliby udzielić wsparcia uchodźcom
         znajdującym się pod jego opieką     
         WYZWANIA – problem z aktywizacją osób korzystających z miejsc długoterminowego pobytu 
 

Finansowa.org

        WYZWANIA – problemy ze znalezieniem pracy dla osób posiadających specjalistyczne wykształcenie

Nagle Sami

         UWAGA! Fundacja pragnie w tej chwili rozpocząć współpracę z miejscami długoterminowego pobytu w nadziei, 
         że jej specjaliści mogą pomóc osobom potrzebującym, w miejscy ich zamieszkania
         WYZWANIA – zbyt mała ilość zgłaszających się na terapię

Krajowe Centrum ds. AIDS

        WYZWANIA – dotarcie z profesjonalną informacją do osób z doświadczeniem uchodźczym

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

        WYZWANIA – dotarcie do ukraińskich dzieci.  

Hostel Migrand

CultureLab - Mapuj Pomoc

        promować Wasze inicjatywy pomocowe i pomożemy w dotarciu z informacją do osób uchodźczych!

Wiele działań - jeden cel 
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KONTAKT: 
Jeśli potrzebujesz kontaktu do konkretnej organizacji, napisz do nas na adres: mapujpomoc@culturelab.pl. Zachęcamy
również do dołączenia do naszej zamkniętej grupy dla członków organizacji, NGO i wolontariuszy na Facebooku, w której
dzielimy się wiedzą oraz ponadwymiarowymi zasobami, szukamy inspiracji, dajemy znać o grantach:
https://www.facebook.com/groups/mapujpomoc

Pozytywne przykłady i kontakty
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Niezwykle ciekawy projekt prowadzi Fundacja Q, której członkowie są w trakcie budowy "shelteru" -
miasteczka aktywizującego uchodźców z Ukrainy. Postanowili oni wzorować się na ośrodku dla
bezdomnych stworzonym przez siostrę Chmielewską. Można tam będzie zamieszkać na trzy
miesiące. Pierwszy miesiąc pobytu - ma być darmowy, za drugi - trzeba będzie uiścić niewielką
opłatę, a w trzecim miesiącu - będzie należało zapłacić połowę czynszu, Ma to zachęcić osoby
korzystające z pomocy do czynnego szukania pracy. Fundacja posiada na razie trzy kontenery
mieszkalne. Poszukuje wsparcia finansowego bądź rzeczowego, ponieważ planuje postawić na
swojej działce siedem dodatkowych kontenerów. 

Kiedy prezes organizacji wspomniał o tym, że szuka funduszy lub kogoś kto udostępni miasteczku
kontenery, zareagowała prezeska naszej Fundacji CultureLab, która przypomniała sobie, że poznała
jakiś czas temu organizację chętną do ufundowania budynku przeznaczonego na cele społeczne.
Wymiana kontaktów nastąpiła oczywiście natychmiast! Tak właśnie działa PoMOCna kawa! Mamy
nadzieję, że Fundacja Q uzyska wsparcie w rozwoju swojego projektu.

Podczas naszych spotkań dochodzi bardzo często do wymiany informacji i porad. Przedstawicielka
Krajowego Centrum ds. AIDS podpowiedziała członkini Finansowa.org gdzie szukać posady dla
doktor epidemiolog z Ukrainy. Podała nam również kontakt do Stowarzyszenia Profilaktyki
Zdrowotnej - Jeden Świat, które organizuje szkolenia z zakresu HIV i infekcji przenoszonych drogą
płciową (STI) Takie informacje są niezwykle przydatne dla organizacji, zajmujących się osobami
pozostającymi w kryzysie.

Psycholożka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dostała kilka cennych wskazówek dotyczących
docierania do dzieci z Ukrainy. Kilka osób zaoferowało wymianę maili z dokładnymi podpowiedziami.
W pewnym momencie wszyscy zastanawiali się jak pomóc placówce w kontakcie z najmłodszymi
ofiarami traumy wojennej.

Podczas rozmowy o działaniach kulturalnych z udziałem uchodźców prezes Fundacji Q polecił nam
grupę na fb Kultura w kwarantannie, w której można znaleźć informacje dotyczące warsztatów i
eventów artystycznych. Jest to miejsce, w którym NGOsy mają szansę promocji własnych wydarzeń
kulturalnych. (https://www.facebook.com/groups/kulturawkwarantannie)

Ponieważ 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, aby uczcić ten dzień - 15
grudnia Fundacja Q organizuje III Galę Wolontariatu - Napędzamy do działania - Wolontariat w czasie
Wojny. Wydarzenie odbędzie się w Samorządowym Domu Kultury w Nowej Dębie. Spotkanie
odbędzie się w przyjaznym gronie instytucji, grup oraz osób, które prężnie działają w kwestii pomocy
humanitarnej. Fundacja Q chce uhonorować tych wszystkich, którzy dołożyli swoją "cegiełkę" do
działań zarówno na rzecz Ukrainy, osób w kryzysie uchodźczym, jak i do działań szeroko pojętego
wolontariatu. Wezmą w niej udział przedstawiciele m.in.: International Oganization for Migration -
Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji o. Polska (IOM Poland), United Nations High Commission
for Refugees (UHCR Poland), World Health Organization - Światowej Organizacji Zdrowia (WHO
Poland). Link do wydarzenia tu: https://facebook.com/events/s/napedzamy-do-dzia%C5%82ania-
iii-gal/782515586173480/

Organizacje, które spotykają się na PoMOCnej kawie mogą pochwalić się kreatywnymi rozwiązaniami w
wielu obszarach i sektorach. Ich członkowie przedstawili nam pozytywne przykłady działań, jakie
zastosowali w swojej pracy na rzecz integracji. 
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