Witaj w domu
Program Fundacji Ocalenie

Program Witaj w domu jest odpowiedzią Fundacji Ocalenie na podstawowe problemy
w integracji uchodźców i uchodźczyń w Polsce w tym zagrożenie bezdomnością i ubóstwem,
załatwianie spraw urzędowych i kontakt z instytucjami, nieznajomość języka polskiego
i kultury polskiej oraz problemy psychologiczne (w tym związane z traumą).
Głównym celem programu Witaj w domu jest usamodzielnienie się rodzin uchodźczych tak by
dalsza stała pomoc nie była już potrzebna.

NA JAKIE PROBLEMY ODPOWIADAMY?
Przez ostatnie 25 lat do Polski przyjechało ponad 125 000 osób uciekających przed wojnami
i prześladowaniami. Na stałe zostało w Polsce niewiele ponad 3500 osób czyli tylko 3% osób,
które szukały tu schronienia. Dzieje się tak z wielu powodów ale jedną z głównych przyczyn
wyjazdów uchodźców i uchodźczyń z Polski jest zagrożenie bezdomnością.
Państwowe Indywidualne Programy Integracyjne dla uchodźców trwają tylko rok a ich
założenia są nie realistyczne przez co większość uchodźców po tych programach nie ma szansy
na samodzielne życie w Polsce. Nieskuteczność państwowych działań integracyjnych wykazało
wiele dotychczasowych badań oraz ostatnia kontrola Najwyższej Izby Kontroli1.
Ponad 25% uchodźców i uchodźczyń w Polsce jest zagrożonych bezdomnością a barierą w
znalezieniu mieszkania są nie tylko ceny ale też uprzedzenia wynajmujących i dyskryminacja.
Z tego powodu wielu uchodźców musi wynajmować zniszczone mieszkania często bez ciepłej
wody i ogrzewania a za to po zawyżonych cenach.
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Informacja o wynikach kontroli, POMOC SPOŁECZNA DLA UCHODŹCÓW, KPS-4101-006-00/2014, Nr ewid.
159/2015/P/14/049/KPS
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Na podstawie dotychczasowych badań2 oraz praktyki Fundacji Ocalenie możemy
wyszczególnić następujące niebezpieczne aspekty sytuacji mieszkaniowej uchodźców:











życie w złych warunkach, w tym w lokalach nieogrzewanych, zawilgoconych,
zagrzybionych i wymagających podstawowych napraw,
negatywny wpływ warunków mieszkaniowych na stan zdrowia, życie rodzinne
i integrację społeczną,
przeludnienie mieszkań,
wynajmowanie mieszkań bez pisemnej umowy,
trudność w znalezieniu mieszkania, wynikająca z uprzedzeń i dyskryminacji ze strony
właścicieli mieszkań,
zawyżanie czynszów (w stosunku do standardu) i opłat oraz inne nadużycia właścicieli
lub dysponentów mieszkań (w tym nieuzasadnione i bezprawne wyrzucenie z lokalu),
niemożność pokrycia kosztów eksploatacji mieszkań (w tym ogrzewania),
doprowadzająca do zadłużenia,
brak podstawowej stabilizacji życiowej – życie w ciągłej niepewności i poczuciu
zagrożenia utratą dachu nad głową,
konieczność częstych przeprowadzek,
szczególnie trudna sytuacja rodzin wielodzietnych i samotnych rodziców,

Fundacja Ocalenie działa już 17 lat i wiemy, że podstawą integracji jest bezpieczny, stabilny
dach nad głową. Bez tego skuteczna integracja, wychodzenie z traumy i usamodzielnianie są
niemożliwe.

Bezdomność uchodźców w Polsce – wyniki badania pilotażowego (Instytut Spraw Publicznych, Warszawa,
2010)
„Mieszkamy tutaj, bo nie mamy innego wyjścia…” Raport z monitoringu warunków mieszkaniowych
uchodźców w Polsce (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przy wsparciu Fundacji Dialog z Lublina,
Stowarzyszenia Homo Faber z Lublina i Fundacji Ocalenie, Warszawa 2015)
Badanie potrzeb osób korzystających z pomocy Fundacji Ocalenie w Warszawie (Fundacja Ocalenie, Warszawa
2016)
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NASZE ROZWIĄZANIE
Program Witaj w domu łączy sobie następujące formy bezpłatnej pomocy:







wsparcie integracyjne mentora międzykulturowego (uchodźcy lub imigranta dobrze
zintegrowanego ze społeczeństwem polski udzielającego profesjonalnej pomocy innym
cudzoziemcom) w tym pomoc w rozwiazywaniu codziennych trudności i w kontakcie
z instytucjami,
pomoc specjalistyczna w tym psychologiczną, psychoterapię krótko i długoterminową
oraz prawną (związaną np. z pomocą w sytuacjach dyskryminacji lub przemocy),
nauka języka polskiego i kultury polskiej w ramach kursów stacjonarnych,
aktywizację zawodową w tym pomoc doradców zawodowych i wsparcie w kontaktach
z pracodawcami,
edukację ekonomiczną (w tym planowanie budżetu domowego) i społeczną.

Dla rodzin w szczególnie trudnej sytuacji przewidziane jest również wsparcie mieszkaniowe
udzielane w formule społecznej agencji najmu dzięki pozyskiwaniu mieszkań od samorządów
i z rynku prywatnego. Pomoc mieszkaniowa zapewniana jest w formie wynajmu przez
Fundację Ocalenie mieszkań rodzinom uchodźczym w cenach dostosowanych do możliwości
danej rodziny na okres do 3 lat z założeniem stopniowego podwyższania opłat aż do poziomu
cen rynkowych.
Dzięki tak kompleksowej pomocy rodziny objęte programem mają zapewnione stabilne
bezpieczne warunki umożliwiające stawienie czoła wyzwaniom i problemom w integracji w
Polsce i stopniowe usamodzielnianie się.
Rocznie z pomocy Fundacja Ocalenie korzysta ponad 600 uchodźców i uchodźczyń w Polsce.
Jedna z pierwszych trzydziestu rodzin potrzebujących wsparcia mieszkaniowego wprowadziła
się już do nowego mieszkania i nie boryka się już z chłodem, ściskiem, wilgocią i brakiem
ciepłej wody. Kolejne rodziny potrzebują pomocy.
Razem możemy pomóc im zacząć nowe życie w Polsce.
Powiedz z nami „Witaj w domu” i wesprzyj integrację uchodźców w Polsce.
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JAK WESPRZEĆ PRGOGRAM?
1) Jednorazową darowiznę z dopiskiem „Witaj” – WESPRZYJ TERAZ (przejdź do
strony z formularzem darowizny)
2) Stałe zlecenie zapłaty z dopiskiem „Witaj” – WESPRZYJ TERAZ (przejdź do strony
z danymi do przelewów)
3) Udostępnianie mieszkań – ZGŁOŚ SWOJE MIESZKANIE DO PROGRAMU
(wypełnij formularz zgłoszeniowy)
4) Darowizny rzeczowe (meble i wyposażenie mieszkań) – prosimy o kontakt na adres email: mieszkania@ocalenie.org.pl
Dane do przelewów:
Fundacja Ocalenie
ul. Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa
Nr konta: Raiffeisen Bank Polska S.A.: 11 1750 0009 0000 0000 2156 6004
Adres banku: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
Kod BIC/SWIFT do przelewów międzynarodowych: RCBWPLPW
Darowizny będą przeznaczane na:





remonty i wyposażanie mieszkań,
wsparcie integracyjne i pomoc specjalistyczną,
dopłaty do czynszu i ubezpieczenia,
obsługę i promocje programu.

Udostępnianie mieszkań:
Zachęcamy do udostępniania mieszkań na cele programu. Możliwe jest udostępnianie:



nieodpłatne: właściciel otrzymuje pokrycie kosztów czynszu i podatku dochodowego a
Fundacja dba o stan mieszkania oraz opłaca rachunki za media,
odpłatnie po cenach niższych niż rynkowe.

Korzyści dla wynajmujących:


ciągły wynajem (bez przerw na szukanie nowych lokatorów) nawet na okres trzech lat
od podpisania umowy,



gwarancja przeprowadzenia niezbędnych prac adaptacyjnych oraz ubezpieczenia
(od działań osób korzystających z mieszkań) i nie pogorszenia stanu mieszkania.

KONTAKT:
mieszkania@ocalenie.org.pl
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