
GRANT HIAS - RAPORT KOŃCOWY 

Wartość grantu: 50 000 $   
Czas realizacji działań: 9 miesięcy: czerwiec 2022 do końca lutego 2022  
 

Wspólnoty L'Arche w Polsce przyjęły 6 osób z niepełnosprawnością wraz z rodzinami (razem 15 osób), które 

zamieszkały w domach L'Arche. Zapewniono im pełne wyżywienie i zakwaterowanie oraz pomoc w 

załatwianiu formalności i uzyskaniu dostępu do różnych zasobów i usług, do których byli uprawnieni w Polsce. 

HIAS pomógł L'Arche dostosować dwie łazienki do potrzeb uchodźców, którzy poruszają się na wózkach 

inwalidzkich oraz umożliwił nam zakup wyposażenia osobistego (takiego jak wózek elektryczny czy buty 

ortopedyczne).  

Niektóre rodziny pozostały w domach L'Arche przez kilka miesięcy, dwie rodziny (4 osoby) są nadal z nami. 

Jedna rodzina wróciła na Ukrainę, pozostałe trzy usamodzielniły się pozostając na terenie Polski.  

Poza tymi działaniami, we współpracy z krakowskimi Stowarzyszeniami  Patchwork i CHSON Ognisko, L'Arche 

zaangażowało się w ocenę potrzeb i wsparcie ponad 75 rodzin osób z niepełnosprawnością w rejonie 

Krakowa. Dzięki środkom z HIAS, mogliśmy zainwestować w przejęcie inicjatywy w zakresie pisania, 

koordynowania i rozliczania projektu finansowanego przez PFRON  [Projekt CIWONU 1.0; Wartość projektu: 

808 750 zł Czas trwania: 10.2022 - 01.2023] Projekt ten jest jak dotąd największym w Polsce projektem dla 

ukraińskich uchodźców z niepełnosprawnościami. Na podstawie analizy doświadczeń z pierwszych miesięcy, 

nasze  partnerstwo zdołało zaproponować kompleksowy system wsparcia rodzin osób z niepełnosprawnością 

w procesie osiedlania się w Polsce i usamodzielniania.  

W okresie realizacji projektu PFRON (październik 2022 - styczeń 2023) dotacja HIAS okazała się przydatna, 

umożliwiając naszemu partnerstwu wypełnienie luk w pomocy, które nie mogły być pokryte ze środków 

PFRON lub innych dostępnych źródeł. Nie można nie docenić wartości tej pomocy, widząc różnicę, jaką 

zrobiła w zagwarantowaniu jakości i ciągłości udzielanego wsparcia.  

Podsumowując nasz wpływ w liczbach, można powiedzieć, że w ciągu tych 9 miesięcy wsparliśmy 

bezpośrednio 92 osoby (w tym 81 osób z niepełnosprawnością); Te 92 osoby to: 12 dorosłych kobiet i 29 

dziewcząt; 8 dorosłych mężczyzn i 43 chłopców. Pośrednio nasze wsparcie objęło ponad 250 osób, dotyczyło 

bowiem wsparcia dla rodzin. 

➢ 15 osób zostało goszczonych w domach L'Arche. 

➢ 11 rodzin otrzymało pomoc w płaceniu czynszu i rachunków w styczniu 2023 (w przerwie między 

innymi projektami zapewniającymi im pomoc w tym zakresie). 

➢ 54 osoby otrzymały gorące posiłki przygotowane w Awokado Lunch Bar, który jest prowadzony przez 

Spółdzielnię Socjalną „Ognisko” i gdzie pracują osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Ta 

inicjatywa oprócz zaspokojenia praktycznej potrzeby, wywarła ogromny wpływ społeczny na rodzin 

korzystających z tej usługi. 

➢ 70 osób otrzymało paczki żywnościowe (produkty, z których mogli przygotować tradycyjne ukraińskie 

potrawy na święta). 

➢ 47 osób wzięło udział w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych. Zakupiliśmy zabawki i gry 

terapeutyczne, pufy-worki do siedzenia, materiały plastyczne i materiały do relaksacji 

wykorzystywane podczas profesjonalnych sesji terapeutycznych. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni organizacji HIAS, że jako organizacja, której głównym celem nie jest wspieranie 

uchodźców, mogliśmy być częścią tak znaczącej inicjatywy. 



 

BUDŻET Potrzeby WYDATKI  
USD PLN PLN USD*  

11920,00 49468,00 

Koszty związane z przyjmowaniem 

uchodźców w domach L’Arche dla uchodźców 

przyjmowanych we wspólnotach polskich 
 

51280,00 12356,63 

 

14930,00 61959,50 

Pomoc w usamodzielnieniu się w nowym 

miejscu zamieszkania (dofinansowanie do 

czynszu i rachunków w pierwszych 

miesiącach) 
 

59032,00 14224,58 

 

350,00 1452,50 
Transport (bilety na powrót na Ukrainę, 

koszty podróży wakacyjnych) 1396,00 336,39 

 

4100,00 17015,00 
Wkład w wynagrodzenia (bezpośrednie 

wsparcie / budowanie potencjału Patchwork) 22159,00 5339,52 

 

5000,00 20750,00 
Różne potrzeby osób z 

niepełnosprawnościami 
21951,68 5289,56 

 

10000,00 41500,00 
Adaptacja dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych 
41508,64 10002,08 

 
46300,00 192145,00 RAZEM (działania) 197327,32 47548,75  
3700,00 15236,23 8%            wsparcie administracyjne         4,8% 10053,91 2451,25  

50000,00 207381,23 RAZEM 207381,23 50000,00  


