
Podsumowujemy rok 2020!



Trudny, pandemiczny rok
Sytuacja osób, które wspieramy: uchodźców i uchodźczyń, migrantów i migrantek 
mieszkających w Polsce, była w 2020 roku szczególnie trudna. 

Wiele naszych klientek i wielu klientów straciło pracę i środki do życia. Nie mając tu 
rodziny, która mogłaby pomóc w trudnym okresie, zostali ze swoimi problemami zupełnie 
sami. Czasowe zamknięcie granic prowadziło też często do dramatycznych sytuacji 
związanych z brakiem możliwości powrotu do domu - bez względu na to, czy był on w 
Polsce, czy za granicą. 

Kryzys było widać zarówno w lawinowym wzroście liczby konsultacji, jakich udzieliliśmy 
(46% więcej niż w 2019 roku), jak i w charakterze spraw, z którymi zwracali się do nas 
klienci i klientki.



Siła solidarności
Ubiegły rok był wyzwaniem dla nas wszystkich. Przymusowe zamknięcie w domu, brak 
kontaktu z rodziną i przyjaciółmi, pozwoliły nam doświadczyć, jak w jednej chwili 
może zmienić się nasze życie. 

Kryzysowa sytuacja uruchomiła jednak pokłady empatii i solidarności.

Firmy, instytucje, a przede wszystkim indywidualne darczynie i indywidualni 
darczyńcy odpowiedzieli na nasze apele o wsparcie niemal 4 000 razy! Pomagało nam 
również 172 wolontariuszy i wolontariuszek. Dzięki temu mogliśmy zorganizować

kryzysową pomoc dla naszych klientek i klientów i jednocześnie bez przeszkód 
prowadzić dla nich nasze stałe programy.



Nasza odpowiedź na wyzwania pandemii
Błyskawicznie przeorganizowaliśmy sposób pracy naszej Fundacji. Zaczęliśmy świadczyć usługi 
zdalnie, dzięki czemu nie przerwaliśmy działania nawet podczas lockdownów.

Uruchomiliśmy wielojęzyczny serwis informacyjny Corona News, opisujący 
aktualne obostrzenia, zalecenia, zmiany prawne i w funkcjonowaniu urzędów. 
W  ciągu roku opublikowaliśmy 44 newsy, tłumacząc je aż na 9 języków. 

Zaczęliśmy także na dużą skalę wydawać pomoc żywnościową. W 2019 roku potrzebowało jej 
jedynie 5 rodzin. W roku 2020 roku paczki z żywnością lub e-kody do sklepów spożywczych 
przekazaliśmy 846 osobom. Pomagaliśmy też dzieciom w organizacji nauki zdalnej, przekazując 
im 48 komputerów i laptopów, podarowanych przez darczyńców. 



Rok pełen pracy...

● Uruchomiliśmy serwis informacyjny Corona News, opisujący w 9 językach najważniejsze obostrzenia.

● Zaczęliśmy prowadzić program pomocy żywnościowej dla osób szczególnie dotkniętych pandemią.

● W maju skończyliśmy 20 lat! Niestety, huczne urodziny musieliśmy przełożyć na czas po pandemii…

● Uruchomiliśmy Centrum Pomocy Ofiarom Tortur, zapewniające specjalistyczną pomoc.

● Starając się zapewnić dzieciom normalne wakacje, zorganizowaliśmy zajęcia sportowe i warsztaty. 

● Ruszyliśmy z warsztatami kulinarnymi, najpierw na żywo, a jesienią online.

● Zorganizowaliśmy online IV Charytatywną Aukcję Sztuki Refugees Welcome.

● Przygotowaliśmy 403 wyprawki szkolne dla dzieci.

● Święty Mikołaj rozdał prezenty świąteczne 103 dzieciom.
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Pomogliśmy łącznie

2 321 cudzoziemcom 
i cudzoziemkom



W Warszawie

1 409 klientów i klientek

5 076 udzielonych konsultacji, w tym:

3 894 konsultacje mentorów i mentorek kulturowych 

784 konsultacje prawne

398 konsultacji psychologicznych

50 języków, którymi posługują się nasi klienci

10 języków, którymi mówią nasi pracownicy

85 krajów, z których pochodzą nasi klienci

7 krajów, z których pochodzą nasi pracownicy

Centrum Pomocy Cudzoziemcom - serce Fundacji 



W Łomży

177 klientów i klientek 

1 979 udzielonych konsultacji, w tym:

1 379 konsultacji mentora kulturowego

600 konsultacji prawniczki

5 osób regularnie uczących się polskiego

4 pracowników z 2 krajów, mówiących 3
językami

Centrum Pomocy Cudzoziemcom 



Kim są klienci Centrum Pomocy Cudzoziemcom?



Centrum Pomocy Ofiarom Tortur

26 czerwca, w Międzynarodowym Dniu Pomocy 
Ofiarom Tortur, uruchomiliśmy miejsce pomocy 
tym, którzy padli ofiarą przemocy ze strony 
przedstawicieli władzy.

W 2020 roku z pomocy oferowanej przez Centrum 
skorzystały 103 osoby.

36 osób skorzystało z konsultacji prawnych, 

64 osoby z konsultacji psychologicznych, 

25 osób z konsultacji medycznych.



Programy mieszkaniowe
Własny, bezpieczny kąt to pierwszy krok do budowy nowego życia w Polsce. W 2020 roku:

173 osoby korzystały z naszych programów mieszkaniowych, w tym 93 dzieci 

79 osobom w kryzysie pomogliśmy interwencyjnie – z powodu pandemii liczba ta znacznie 
wzrosła w stosunku do poprzedniego roku

75 osób, w tym 49 dzieci, brało udział w programie Witaj w Domu, w którym zapewniamy 
rodzinom uchodźczym mieszkania, na które je stać, oraz kompleksowe wsparcie specjalistyczne, 
by mogły się usamodzielnić. W 2020 roku udało się to 4 rodzinom.

19 osób brało udział w programie Refugees Welcome Polska, w którym łączymy uchodźców z 
Polakami, którzy chcą udostępnić im pokój w swoim domu. W 2020 roku zorganizowaliśmy       
7 przeprowadzek. 



Pomoc rzeczowa
Skala udzielanej przez nas pomocy rzeczowej dramatycznie wzrosła w czasie pandemii. Naszym 
klientkom i klientom brakowało środków na zaspokojenie nawet najbardziej podstawowych 
potrzeb. 

846 osób korzystało z pomocy żywnościowej, w tym 444 dzieci

857 wizyt odbyło się w Magazinie - punkcie z pomocą

rzeczową, który prowadzimy razem z organizacja Dom Otwarty; 
skorzystały z niego 303 osoby i ich rodziny

403 dzieci otrzymało wyprawki szkolne z najpotrzebniejszymi rzeczami

103 prezenty świąteczne rozdały dzieciom nasze Mikołaje i Mikołajki 

48 dzieci otrzymało komputery do nauki zdalnej



Wsparcie dzieci uchodźczych i migranckich
Prawie połowa uchodźców na świecie, a także w Polsce, to 
dzieci. Działania na rzecz najmłodszych zawsze stanowiły ważną

część pomocy świadczonej przez Fundację Ocalenie, a w dobie 
pandemii, która bardzo boleśnie dotknęła właśnie rodziny z 
dziećmi, były szczególnie istotne. Co udało nam się zrobić w 
2020 roku?

75 dzieci było objętych stałym wsparciem edukacyjnym w 
Warszawie, a 86 wolontariuszy i wolontariuszek pomagało im w 
lekcjach

65 dzieci tańczyło, grało w piłkę, koszykówkę, frisbee, uprawiało 
jogę, boks i wspinaczkę na naszych letnich zajęciach 
sportowych, które odbyły się w Łomży i w Warszawie  



Wsparcie dzieci uchodźczych i migranckich
39 dzieci ćwiczyło matmę na wakacyjnym kursie „Z matematyką na 
Ty”, który zorganizowaliśmy w Warszawie i w Łomży

32 dzieci uczestniczyło w kursie języka polskiego online

30 dzieci korzystało stale ze świetlicy w Łomży, gdzie opiekunowie 
pomagają im w nauce języka polskiego i odrabianiu lekcji 

14 dzieci otrzymało stypendia na rok szkolny 2020/21; w roku 
szkolnym 2019/20 było ich 10

1 gra na telefon „Wielokulturowa wyprawa” powstała na warsztatach 
w ramach Wielokulturowego Jazdowa

1 film ”Inne spojrzenie” nakręciły same dzieciaki w ramach 
prowadzonego przez nas projektu wspierającego integrację

https://ocalenie.org.pl/aktualnosci/wielokulturowa-wyprawa
https://www.youtube.com/watch?v=STIPYIFql-s


Kursy języka polskiego dla dorosłych
Nasze bezpłatne kursy polskiego cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Nie jesteśmy 
w stanie przyjąć na nie wszystkich chętnych! 

3 trymestry bezpłatnych kursów j. polskiego dla dorosłych

629 osób, które z nich skorzystały 

58 wolontariuszy i wolontariuszek prowadzących zajęcia 

3 360 godzin lekcyjnych przeprowadzonych na żywo i online 

85 krajów, z których pochodzili nasi uczniowie i uczennice; najwięcej z Ukrainy, 
Białorusi, Turcji i Rosji.



… edukujemy, organizujemy wydarzenia promujące dialog międzykulturowy albo w kreatywny sposób 
zdobywamy środki na naszą działalność. W 2020 roku m.in.:

Kiedy akurat nie pomagamy...

Zebraliśmy 228 000 zł licytując dzieła podarowane 
przez 52 wybitnych artystów i artystek na IV 
Charytatywnej Aukcji Sztuki Refugees Welcome.

Gotowaliśmy podczas 16 warsztatów kulinarnych i 
zorganizowaliśmy 9 animacji plenerowych dla dzieci.



Zespół
W 2020 roku w Fundacji pracowało 40 osób pochodzących z 9 krajów. 

Dołączyło do nas 8 nowych pracowników i pracowniczek. 

Stale wspierało nas też 172 wolontariuszy i wolontariuszek:

86 osób pomagało dzieciom w nauce w ramach naszych programów dla dzieci

58 uczyło polskiego na kursach dla dorosłych

21 zaangażowało się w program Refugees Welcome Polska

4 pomagały prowadzić Magazin, czyli sklepik, w którym wszystko jest za darmo

3 osoby wspierały wolontaryjnie Centrum Pomocy Cudzoziemcom



A co na to klienci i klientki?



Co o nas mówią klienci w internecie?



Kto nas wspierał? Wy!



Prawie 4 000 razy wsparli nas finansowo 
darczynie i darczyńcy indywidualni, 

firmy i instytucje.

Ponad 300 osób wsparło naszych 
klientów pomocą rzeczową, 

biorąc udział w zbiórkach przyborów 
szkolnych, komputerów, kosmetyków, 

prezentów gwiazdkowych albo 
przynosząc rzeczy do Magazinu. 

172 osoby zaangażowały się
w wolontariat. 



Dziękujemy, że jesteście z nami!


