
Podsumowujemy 2019 rok!



Stałe działania w 2019
W ramach projektu Centrum Pomocy Cudzoziemcom pomagaliśmy cudzoziemcom i cudzoziemkom w Warszawie i Łomży 

w sprawach urzędowych i prawnych, w poszukiwaniu mieszkania i kontakcie z instytucjami. Oferowaliśmy im również pomoc 

psychologiczną.

Prowadziliśmy bezpłatne kursy polskiego dla dorosłych w Warszawie i w Łomży.

Pomagaliśmy dzieciom: prowadziliśmy świetlicę w Łomży, a w Warszawie w ramach programów Wiedza do potęgi i MINT

pomagaliśmy dzieciom w nauce, a ich rodzicom w kontakcie ze szkołą. Organizowaliśmy dla nich również dodatkowe 

atrakcje np. wycieczki na mecze, warsztaty filmowe, teatralne czy kuglarskie.

Wspieraliśmy kobiety oferując im zajęcia terapeutyczne i warsztaty tematyczne, np. warsztaty szycia.

Pomagaliśmy dużym rodzinom uchodźczym zaadaptować się w Polsce w ramach programu Witaj w domu.

W ramach programu Refugees Welcome Polska pomagaliśmy uchodźcom, którzy są tu sami lub z małą rodziną, odnaleźć się w 

naszym kraju.



Ważniejsze akcje i wydarzenia
W marcu po długich przygotowaniach uruchomiliśmy MAGAZIN, czyli punkt pomocy rzeczowej, który działa jak sklep 

samoobsługowy, tyle że… można zrobić zakupy bez pieniędzy. Odzież, buty, środki czystości, drobne AGD – co tylko do nas 

trafi – przekazujemy naszym klientom i klientkom w potrzebie.

W czerwcu zorganizowaliśmy aukcję na rzecz programu Refugees Welcome Polska i Centrum Pomocy Cudzoziemcom. Do 

tego uruchomiliśmy nową odsłonę programu integracyjno-mieszkaniowego Witaj w domu. 

W sierpniu zorganizowaliśmy dwa wyjazdy na kolonie letnie dla dzieci. Dzieci brały też udział w warsztatach filmowych 

i teatralnych.

We wrześniu wydaliśmy wyprawki szkolne dla 551 dzieci.

Od października prowadziliśmy również bezpłatne warsztaty antydyskryminacyjne w szkołach podstawowych 

i ponadpodstawowych w całej Polsce. 

W grudniu wydaliśmy Tygiel, pierwszą w Polsce książkę kulinarną z przepisami uchodźców i uchodźczyń mieszkających 

w Polsce. Zorganizowaliśmy też dwie wielkie imprezy mikołajkowe, podczas których 173 dzieci z rodzin 

uchodźczych z Warszawy i Łomży dostało pod choinkę… to, co sobie wymarzyły! 



My w Łomży



Co robiliśmy w Łomży?
Centrum Pomocy Cudzoziemcom
1458 konsultacji mentora kulturowego dla 158 klientów i klientek
620 konsultacji prawnych dla 80 klientów i klientek

Praca z dziećmi 
40 dzieci regularnie korzystało z naszej świetlicy w Łomży
18 dzieci wyjechało na kolonie letnie
4 - tyle warsztatów na temat uchodźców zorganizowaliśmy w łomżyńskich 
podstawówkach



My w Warszawie



Centrum Pomocy Cudzoziemcom
1316 klientów i klientek
2011 konsultacji mentora/ki kulturowego/j
276 konsultacji prawnych

240 konsultacje psychoterapeutyczne dla dorosłych
211 konsultacji psychoterapeutycznych dla dzieci

295 klientów i klientek CPC w Warszawie ubiegało się o ochronę międzynarodową, a 230 miało 
już przyznaną jakąś jej formę

40 – tyle języków można było usłyszeć w warszawskim centrum; z nami rozmawiali w 11.

Top 5 krajów pochodzenia naszych klientów to: Ukraina, Rosja, Gruzja, Tadżykistan 
i Indie. W porównaniu z 2018 rokiem, przybyło zwłaszcza osób z Turcji i Indii.   



Kursy języka polskiego dla dorosłych
1178 osób uczestniczyło w naszych bezpłatnych kursach języka polskiego dla 
dorosłych

92 – z tylu krajów pochodzili nasi uczniowie

ok. 35 – tylu wolontariuszy prowadziło u nas lekcje polskiego w każdym z trymestrów

Top 5 krajów pochodzenia naszych uczniów i uczennic to: Ukraina, Białoruś, Rosja, 
Indie i Tadżykistan. Pod koniec roku wzrosło również zainteresowanie naszymi 
kursami wśród osób z Turcji.



526 rodzin co najmniej raz skorzystało z pomocy rzeczowej w 
Magazinie

12 rodzin uchodźczych (66 osób) korzystało z pełnego 
wsparcia w ramach programu Witaj w domu, w tym 
4 rodziny przeprowadziły się do nowych mieszkań

18 uchodźców i uchodźczyń korzystało ze wsparcia w ramach 
programu Refugees Welcome Polska, zorganizowaliśmy też
5 przeprowadzek do nowych mieszkań

Ponad 170 – tyle dzieci korzystało z naszego wsparcia 

Ponad 20 – tyle warsztatów antydyskryminacyjnych w 
szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 
przeprowadziliśmy w 2019 roku

Inne działania



Zespół
W Fundacji pracowało w 2019 ponad 35 osób z 8 krajów. W 2019 dołączyło do nas 

11 nowych pracowników i pracowniczek. Rozrósł się nasz zespół prawny. Po raz 

pierwszy byliśmy w stanie zaoferować konsultacje mentorki w języku tadżyckim! 

Stale wspierali nas też wolontariusze i wolontariuszki:

Ponad 60 osób uczyło polskiego na kursach dla dorosłych;

Ponad 50 osób pomagało dzieciom w nauce w ramach naszych programów dla dzieci: MINT, Wiedza do 

Potęgi czy Świetlica w Łomży;

30 osób zaangażowało się w program Refugees Welcome Polska;

3 osoby pracowały wolontaryjnie w Centrum Pomocy Cudzoziemcom;

Kilkanaście osób wspierało nas również przy okazji porządków, przeprowadzek, rekrutacji na kursy 

polskiego czy dodatkowych wydarzeń organizowanych przez Fundację.



Kto nas wspierał? Wy!



Ponad 3300 razy wsparli nas finansowo 
darczyńcy indywidualni, 

firmy i instytucje.

Ponad 600 osób wsparło naszych 
klientów pomocą rzeczową, 

biorąc udział w zbiórkach przyborów 
szkolnych, kosmetyków, prezentów 
gwiazdowych, ciepłej bielizny albo 
przynosząc rzeczy do Magazinu. 

Około 160 osób zaangażowało się
w wolontariat. 



Dziękujemy, że jesteście z nami!


