
WSPARCIE MIESZKANIOWE 
DLA OSÓB Z UKRAINY – 
ODPOWIEDŹ HABITAT POLAND 
NA KRYZYS HUMANITARNY

• Budowanie bezpieczeństwa: zapewniamy 
doraźną pomoc w zakwaterowaniu dla osób 
w tranzycie oraz pierwsze miejsca schronie-
nia w Polsce. Łączymy osoby z polskimi rodzi-
nami goszczącymi oraz zapewniamy miejsca 
w hotelach i hostelach.

• Budowanie stabilności: bazujemy na wielolet-
nim doświadczeniu Habitat Poland w obsza-
rze najmu społecznego oferowanego osobom 
w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Wynajmu-
jemy mieszkania, w których osoby z Ukrainy 
mogą zatrzymać się na dłużej, wspieramy 
fi nansowo pokrywanie opłat za mieszkania 
i proponujemy dodatkowe wsparcie. 

• Budowanie niezależności:  stworzenie długo-
terminowego miejsca zamieszkania dla rodzin 
ukraińskich. Naszym głównym celem jest wy-
korzystanie projektu Empty Spaces, który po-
lega na renowacji pustostanów i przekształ-
ceniu ich w przystępne cenowo mieszkania, 
które zapewnią mieszkańcom podstawy do 
godnego życia i rozwoju. 

• Budowanie przyszłości: bezpośrednie wspar-
cie uzupełniamy działaniami rzeczniczymi, 
które mają na celu systemową poprawę sytu-
acji mieszkaniowej w Polsce. Wpływa to 
również na sytuację mieszkaniową osób przy-
byłych z Ukrainy.

www.habitat.pl | facebook.com/habitatpl

BUDUJEMY ŚWIAT, W KTÓRYM KAŻDY
MA GODNE MIEJSCE DO ŻYCIA

WE BUILD A WORLD WHERE EVERYONE 
HAS A DECENT PLACE TO LIVE

O HABITAT POLAND

Fundacja Habitat for Humanity Poland jest organi-
zacją pożytku publicznego, częścią międzynaro-
dowej sieci organizacji dobroczynnych Habitat for 
Humanity. Od 30 lat prowadzi w Polsce działania 
na rzecz dostępnych mieszkań dla osób niezamoż-
nych i wykluczonych mieszkaniowo. Od 24 lutego 
2022 r., Habitat Poland pomaga w znalezieniu bez-
piecznego schronienia również osobom uciekają-
cym z Ukrainy przed konfl iktem zbrojnym.

ABOUT HABITAT POLAND

Habitat for Humanity Poland is a public benefi t 
organization, a part of the Habitat for Humanity 
international network of charities. For 30 years it 
has been working in Poland to promote accessible 
housing for the indigent and housing-excluded. 
As of 24 February 2022, Habitat Poland also helps 
people fl eeing armed confl ict in Ukraine to fi nd 
safe shelter.

Pomóż nam pomagać

Działamy dzięki wsparciu naszych Partnerów 
– indywidualnych i biznesowych, m.in. poprzez 
darowizny fi nansowe i rzeczowe.

Help us help the others

We operate thanks to support of our Partners – individuals 
and businesses, e.g. through fi nancial and material donations. 

fundraising@habitat.pl

ZRÓWNOWAŻONE MIASTA I DOMY
SUSTAINABLE CITIES AND HOUSING

HOUSING SUPPORT FOR PEOPLE FROM 
UKRAINE - HABITAT POLAND’S RESPONSE 
TO THE HUMANITARIAN CRISIS

• Building security: we provide emergency housing assis-
tance for people in transit and fi rst places of refuge in Po-
land. We connect individuals with Polish host families and 
provide hotel and hostel accommodation.

• Building stability: We build on Habitat Poland’s years of 
experience in the area of social rentals o� ered to people 
in di�  cult housing situations. We rent apartments where 
people from Ukraine can stay for a longer period of time, 
provide fi nancial support to cover housing fees and o� er 
additional support. 

• Building independence: creating long-term housing for 
Ukrainian families. Our main goal is to use the Empty Spac-
es project, which involves renovating vacant properties and 
converting them into a� ordable housing that will provide 
residents with the basis for a decent life and development. 

• Building future: we complement direct support with advo-
cacy e� orts that aim to systemically improve the housing 
situation in Poland.  This also a� ects the housing situation 
of people coming from Ukraine.

Program Najmu Społecznego - Habitat dla Ukrainy



PROFIL DZIAŁANIA

• Zapewniamy dach nad głową: od 1992 roku 
budujemy, remontujemy, zapewniamy tanie 
wyposażenie mieszkania i prowadzimy najem 
społeczny.

• Zmieniamy system poprzez rzecznictwo:
jesteśmy głosem osób wykluczonych miesz-
kaniowo. Działamy na ich rzecz w ramach 
komisji eksperckich, wpływamy na ustawo-
dawstwo podczas konsultacji publicznych, 
wydajemy raporty. Nasze działania wpłynęły 
na sytuację 700 000 osób. 

• Angażujemy: wolontariuszy,  wspierane rodziny, 
partnerów i pracowników fundacji, którzy wspól-
nie działają na rzecz osób potrzebujących.

PROGRAMY

• Program Najmu Społecznego (PNS): pro-
wadzimy pośrednictwo w wynajmie mieszkań 
pomiędzy właścicielami a podnajemcami: fun-
dacja zawiera umowę, gwarantując bezpieczny 
najem i terminowe opłaty. Uczestnikom Pro-
gramu zapewniamy najem mieszkań w cenach 
poniżej rynkowych oraz dodatkowe wsparcie.

• Remontowo-Budowlany: wspieramy osoby 
w trudnej sytuacji mieszkaniowej i organizacje 
pomocowe. Remontujemy i budujemy ramię 
w ramię z klientami, ich rodzinami, a także 
z naszymi partnerami, wolontariuszami i dar-
czyńcami.  W ramach projektu „Empty Spaces” 
remontujemy pustostany, przywracając je do 
tkanki miejskiej i tym samym zwiększając zasób 
mieszkaniowy Programu Najmu Społecznego.  

• ReStore: sklep charytatywny z tanimi meblami, 
wyposażeniem wnętrz i materiałami wykoń-
czeniowymi podarowanymi przez fi rmy i osoby 
indywidualne, strefa warsztatowa oraz eduka-
cyjna. Od marca 2020 r. daliśmy drugie życie już 
ponad 500 tonom podarowanych nam przed-
miotów, realizując ideę Gospodarki Obiegu 
Zamkniętego. Klienci sklepu to m.in. osoby 
indywidualne, małe przedsiębiorstwa oraz fani 
ekologii. Więcej: www.restore.org.pl.

PROGRAMS

• Social Rental Program:  we serve as an intermediary in 
renting apartments between landlords and sub-tenants: 
the foundation concludes a contract, guaranteeing secure 
tenancy and timely payments. We provide Program partici-
pants with below-market-rate rental housing and additional 
support.

• Repair and Construction: we support people in di�  cult 
housing situations and aid organizations. We renovate and 
build side-by-side with clients, their families, and our part-
ners, volunteers and donors.  As part of our Empty Spaces 
project, we renovate vacant properties, restoring them to 
the urban fabric and thereby increasing the social rental 
program’s housing stock.  

• ReStore: a charity store with low-cost furniture, home 
furnishings and fi nishing materials donated by companies 
and individuals, a workshop and educational zone. Since 
March 2020, we have given a second life to over 500 tons 
of items, thus cultivating the idea of the Circular Economy. 
Customers of the store are e.g. individuals, small busines-
ses and ecology fans. Read more: www.restore.org.pl.

ZRÓWNOWAŻONE MIASTA I DOMY
SUSTAINABLE CITIES AND HOUSING

www.habitat.pl | facebook.com/habitatpl

OUR CORE ACTIVITIES

• We provide shelter: since 1992 we have been building, 
renovating, providing low-cost housing and running social 
rental program. 

• We change the system through advocacy: we are the voice 
of the housing-excluded. We act on their behalf in expert com-
mittees, we infl uence legislation during public consultations, 
we issue reports. Our work has a� ected 700,000 people.

• We involve: volunteers, supported families, partners and 
foundation sta�  who work together for the benefi t of the 
people in need.

Rzecznictwo

Centrum ReStore

Remontujemy pustostany – Empty Spaces

Remonty i Budowy


