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Habitat for Humanity

Habitat for Humanity jest chrześcijańską, międzynarodową organizacją 
non-profit, podejmującą działania na rzecz zapobiegania ubóstwu 
mieszkaniowemu oraz eliminacji bezdomności na świecie.

Wizja: Świat, w którym każdy ma przyzwoite miejsce do życia

Misja: Walka z ubóstwem mieszkaniowym i przeciwdziałanie 
bezdomności poprzez rozwiązania remontowo-budowlane i 
program rzeczniczy w imieniu osób uboższych i grup wykluczonych 
społecznie



Habitat for Humanity w liczbach

ü Od początku działania zapewniliśmy dach nad głową 
ponad 3 milionom osób w  ponad 100 krajach i 
wybudowaliśmy ponad 800,000 domów

ü Każdego roku na całym świecie ponad milion osób 
zgłasza się do wolontariatu z Habitat for Humanity.

ü Dodatkowo, każdego roku Fundacja mobilizuje ponad 
10.000 wolontariuszy międzynarodowych w ramach 
programu Global Village.



Habitat for Humanity w Polsce 

•  Fundacja utworzona w 1992r w Gliwicach, jako pierwsza filia Habitatu w Europie. 

•  Działamy w ramach biura w Warszawie oraz Gliwicach; 

• Zatrudniamy 15 pracowników na umowę o pracę, 2 pracowników kontraktowych oraz 
współpracujemy z ponad 500 wolontariuszami rocznie. 

• Wybudowaliśmy 113 lokali mieszkalnych i pomogliśmy ponad 1500 rodzinom poprzez remonty i 
adaptacje mieszkań indywidualnych, budynków wielorodzinnych i instytucji oraz edukację z zakresu 
oszczędzania energią.

● Fundacja zabezpieczyła stabilność najmu ok. 200,000 najemców komunalnych poprzez zmianę 
zapisów Ustawy o Rewitalizacji.

● 131,000 mieszkańców terenów rewitalizowanych włączonych w proces rewitalizacji 3 dzielnic w 
Komitetach Monitorujących 



  Dlaczego działamy w Polsce? 

 
Polska liczy 38,4 milionów mieszkańców.

W większości przeprowadzanych badań nt. mieszkalnictwa, Polska plasuje się na 
ostatnim miejscu wśród państw członkowskich UE:

• Przeciętny czas oczekiwania niezamożnych rodzin na mieszkania  komunalne to  5-
10 lat w metropolii warszawskiej, oraz do 20 lat w mniejszych miejscowościach.

• 30% Polaków żyje w warunkach przeludnienia (>2 osoby/pokój).

• 15% (6,5 milionów) Polaków żyje w substandardowych warunkach.

•   44% dorosłych Polaków (25-34 l) dzieli domy z rodzicami lub rodzeństwem.

•   Najniższy w Europe wskaźnik nasycenia mieszkaniowego: 366 mieszkań na 1000 
mieszkańców



Nasze cele:

Wspieranie 
społeczności 
lokalnych:

- Budowy nowych 
domów
- Remonty i adaptacje 
mieszkań i instytucji
- Tworzenie 
modelowych 
rozwiązań 
budowlanych

Kształtowanie polityki 
mieszkaniowej przez 
działania rzecznicze:

- Budowanie ekspertyzy

- Lobbying decydentów

- podnoszenie świadomości   
społecznej nt. mieszkalnictwa

Mobilizowanie 
wolontariatu

Budowanie stabilnej organizacji



Adaptacja poddasza na tymczasowe mieszkania dla młodzieży z pieczy 
zastępczej

Cel: Stworzenie modelowego rozwiązania mieszkaniowego dla młodych ludzi opuszczających i instytucje 
pieczy zastępczej (np. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, rodziny zastępcze)

Oczekiwany rezultat: Przekształcenie nieużywanego poddasza na 7 niezależnych mieszkań tymczasowych 
dla młodzieży opuszczającej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Aninie

Wartość dodana: poddasze zostało zakupione od  Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Brechta (96 rodzin), 
która wykorzystała środki na izolację dachu oraz  ścian zewnętrznych budynku.

Cel strategiczny 1: Wspieranie społeczności lokalnych poprzez projekty budowlano-remontowye



• Prace budowlane wykonane w 60%

•  Oddanie mieszkań: lipiec 2016 r. 
Partnerzy w projekcie:

• Saint Gobain Initiatives Foundation (Paris, France), 
• H. Stepic Charity CEE (charity foundation of Vienna Raiffeisen Bank Headquarters),

• Wienerberger
• Dow Chemicals,
• Whirlpool,

•  FAAB Architects,
• Turner & Townsend Polska,

• Andrzej Lulka Kancelaria Prawna,
• Fundusze Norweskie  - edukacja finansowa

• Brytyjsko-Polska Izba Handlowa 
•  Ambasada Niemiec 

Cel strategiczny 1: Wspieranie społeczności lokalnych poprzez projekty  budowlano-remontowe



C

Chłopaki nie płaczą – pracują!



Remonty mieszkań indywidualnych

Cel: Podniesienie standardów mieszkaniowych ubogich rodzin poprzez remonty i adaptacje

Rezultaty: 

Przeprowadzono remonty 43 mieszkań w Warszawie, Łodzi i Śląsku dla 184 osób

Partnerzy w projekcie: P&G, Credit Swiss; wolontariusze programu ‚Global Village’

Cel strategiczny 1: Tworzenie modelowych rozwiązań budowlano-remontowych



Remont u Państwa Wojtasików w Ziębicach



Mieszkania indywidualne przed i po remoncie



Inne projekty:

• Remont klatki schodowej w kamienicy na ul. Karczewskiej na Pradze Płd. 
 
• Remont ośrodka dla 40 osób ze stwardnieniem w Warszawie

• Adaptacja pustostanu na Dom Samotnej Matki w Świętochłowicach Śl. dla 30 kobiet z dziećmi

• Ośrodek dla 32 osób wychodzących z uzależnień oraz ofiar przemocy w Pszczynie 

• Ośrodek Readaptacji Społecznej ‚Szansa’ w Opolu dla osób bezdomnych – rocznie 300 osób

• Dom Pomocy Społecznej PCK w Chorzowie dla 40 osób starszych i bezdomnych

Cel strategiczny 1: Wspieranie społeczności lokalnych poprzez projekty budowlano-remontowe



Remont na ul. Karczewskiej w Warszawie



Dom Samotnej Matki w Siemianowicach



Cel strategiczny 2: Poprawa sytuacji mieszkaniowej poprzez rzecznictwo 

Kształtowanie Polityk Publicznych:

Konsultacje Społeczne Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 
roku.

Ø Ograniczenie wykluczenia energetycznego

Ø  Zagwarantowanie udziału NGO w zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi. 

Ø Udział organizacji pozarządowych w budownictwie czynszowym

Ø Powołanie dzielnicowych koordynatorów rewitalizacji

Ø Zabezpieczenie budżetu (4% całości) na partycypację społeczną

Ø 131,000 mieszkańców terenów rewitalizowanych skorzysta ze zmian



Cel strategiczny 2:  Poprawa sytuacji mieszkaniowej poprzez rzecznictwo 

Kształtowanie Polityk Publicznych:

Konsultacje społeczne rządowego projektu ustawy o rewitalizacji

Ø Zabezpieczenie trwałości umów najmu dla mieszkańców obszarów 
rewitalizowanych (potencjalnie 200,000 skorzysta ze zmiany)

Ø Wprowadzenie obowiązku informowania mieszkańców terenów rewitalizowanych o 
przysługujących im prawach związanych z najmem 



Cel strategiczny 2:  Poprawa sytuacji mieszkaniowej poprzez rzecznictwo 

• Stanowisko w sprawie uchodźców zaprezentowane na Radzie Ministrów

• Stała obecność HFH Poland w radzie doradczej przy RPO ds. bezdomności

• Uczestnictwo w zespole ds. społecznych Rady Działalności Pożytku Publicznego: 
mieszkanie jako usługa społeczna

• Zainicjowanie Społecznego Forum Mieszkaniowego 

• Raport ‚Mieszkalnictwo w Polsce’ 

• Koalicja – 20 organizacji zainteresowanych kształtowaniem polityki mieszkaniowej 

• Realizacja Projektu ‚Społeczna Agencja Najmu’ 

• Podnoszenie świadomości społecznej: dotarliśmy z informacją o mieszkalnictwie do 
ok. 15 miliona odbiorców



 Cel strategiczny 3: Mobilizacja wolontariatu

• Łączna liczba wolontariuszy na budowach:  506

• Inni wolontariusze: 119

• Całkowita ilość przepracowanych godzin: 10,503 (na budowach) i 893 (w 
biurze)

• Architekci Nadziei 2015: - Credit Suisse, Kolegium Europejskie, Konsulat 
USA, CSGI, Wspólnota Ewangelicka, T&T, Whirlpool, P&G, Ambasada 
Niemiec, Orioniści 

• Global Village:

      USA , Kanada, Irlandia Północna, Izrael, Niemcy, Turcja, Francja

• Campus Chapter ( szkoła przy ul. Raszyńskiej) 



   

Cel strategiczny 4: Poprawa stabilności finansowej poprzez ReStore

• Sklepy ReStore zajmują się sprzedażą nowych oraz używanych materiałów i narzędzi 
remontowo-wykończeniowych ufundowanych w ramach darowizny przez firmy oraz 
osoby fizyczne.

• Zyski generowane przez sklepy  zasilają działalność lokalnych biur Habitat for 
Humanity, pozwalając na finansowanie misji Fundacji.

• Restore centrum ekonomii społecznej



→ Badanie rynku – identyfikacja darczyńców

→  Negocjacje z U. Dz. Praga Płd. 
  w sprawie lokalizacji sklepu

→  Pozyskanie środków 
  w ramach rewitalizacji

→  Identyfikacja dostępnych kredytów

→  Wsparcie Projektu: firma Sita Polska 

Cel strategiczny 4: Poprawa stabilności finansowej poprzez ReStore



A co w 2016 ? 

• Realizacja programu rzecznictwa: SAN; Forum Mieszkaniowe; 
raport nt. mieszkalnictwa; konferencja

• Projekty remontowo-budowlane: kooperatywa mieszkaniowa; 
mieszkania wspomagane w Łodzi; Projekt wdrożeniowy 
SAN; ‚Housing First’; Światowe Dni Młodzieży

• Sklep ReStore – sprzedaż nowych i używanych materiałów, 
narzędzi i sprzętów AGD



Dziękujemy & 
zapraszamy do 

współpracy!
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