
 

 

 

 

 

Drodzy Przyjaciele, 

Jest nam bardzo miło po raz kolejny przedstawić Wam nasz newsletter. Zawiera 

on opowieści o dobrej woli wolontariuszy, pracujących razem z nami na rzecz 

osób w potrzebie; historie o szczęściu rodzin, które z naszą pomocą mogły 

zmienić swój los, zyskując godne miejsce do życia; wreszcie – daje świadectwo 

hojności tych z Was, którzy wsparli nas w tym roku. 

W naszej codziennej pracy działamy na rzecz poprawy sytuacji mieszkaniowej 

osób w Polsce; jesteśmy jednak też świadkami rozgrywającemu się na 

niespotykaną wcześniej skalę kryzysu uchodźców, ludzi wygnanych ze swoich 

domów i wspólnot przez koszmar wojny. Potrzeba zapewnienia im bezpiecznych 

domów jest realna i nagląca. Habitat for Humanity Poland współpracuje z 

rządem oraz innymi organizacjami pozarządowymi, w celu zapewnienia 

bezpiecznego, godnego miejsca do życia wszystkim potrzebującym. 

Myśląc o nadchodzących Świętach Bożego Narodzenia, pamiętamy o Rodzinie 

Świętej – uchodźcach, szukających schronienia dla siebie i ich nowonarodzonego 

dziecka. Otwieramy nasze serca i domy dla tych, którzy tej pomocy potrzebują 

najbardziej. Pragniemy świętować w raz z nimi czas nadziei, miłości i światła 

zwiastującego nadejście Zbawiciela. 

Życzymy Wam Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego 

Roku! 

Zespół HFH Poland  

  



 

 

 

Projekty HFH Poland w 2015 roku – Projekt Strychowy – 

Solidne fundamenty, dobry start w dorosłość 

W 2015 roku Habitat uruchomił nowatorski projekt, tworząc nowy 

model mieszkań wspomaganych dla młodych osób opuszczających 

ośrodki pieczy zastępczej. Według badań, ponad 80.000 młodych 

ludzi w Polsce żyje w rodzinach zastępczych. Wielu z nich nie jest 

odpowiednio przygotowanych do samodzielnego życia po 

ukończeniu 18 lat. W rezultacie, duża grupa młodych ludzi trafia 

do schronisk dla bezdomnych lub wymaga pomocy opieki społecznej. 

Projekt Strychowy przewiduje stworzenie siedmiu 

niewielkich kawalerek na nieużywanym strychu jednej 

z warszawskich kamienic. Projekt przewiduje zaoferowanie 

młodym ludziom mieszkań w cenie pozwalającej na wynajem. 

Beneficjenci projektu będą mogli wynajmować mieszkania przez 

okres 2-3 lat, co w znacznym stopniu pomoże w ich dalszym 

usamodzielnianiu się. Projekt Strychowy stanowi modelowe 

rozwiązanie problemu luki związanej z długim okresem 

oczekiwania na mieszkania socjalne. 

Dodatkowo, za pieniądze pozyskane ze sprzedaży strychu, 

Wspólnota Mieszkaniowa 96 rodzin będzie w stanie ocieplić dach 

oraz ścinany zewnętrzne budynku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolontariusze Whirlpool 

pracujący na strychu przy 

ul. Brechta 



 

 

 

 

Habitat for Humanity Poland cały czas pracuje na rzecz 

promowania modelu mieszkań chronionych w rządzie 

i sektorze publicznym. Beneficjenci projektu 

strychowego przenosząc się do mieszkań otrzymują 

również ważne umiejętności życiowe, m.in. szkolenia 

w zakresie zarządzania finansami i oszczędności energii 

w ramach odrębnego projektu edukacyjnego pod 

tytułem "Moje mieszkanie - moja odpowiedzialność" 

W budowę na strychu również zaangażowani są sami 

beneficjenci – młodzi ludzie, jak również wolontariusze 

indywidualni oraz korporacyjni. Od momentu 

uruchomienia fazy budowlanej projektu, pracowało 

przy nim ponad 150 wolontariuszy, m.in. z grup Global 

Village oraz firm Whirlpool, Turner & Townsend, jak 

również pracownicy niemieckiej ambasady pod 

kierownictwem Pana Ambasadora Rolfa Nikela. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom projektu: 

Saint Gobain Initiatives Foundation, H. Stepic Charity CEE, 

FAAB Architekci, Turner & Townsend Polska, The Dow 

Chemical Company, Andrzej Lulka – Kancelaria Radcy 

Prawnego, Whirlpool, Fundusze Norwerskie (EOG). 

 

  

Ambasador Rolf Nikel z Dyrektorką 

HFH Poland, Małgorzatą Salamon 



 

 

 

 

Projekty HFH Poland w 2015 roku – Remonty mieszkań 

Dzięki wsparciu firmy Procter & Gamble, nasza fundacja była w stanie dokonać pełnej 

renowacji mieszkań dla trzech potrzebujących rodzin z warszawskiego Targówka. 50% 

kosztów renowacji pokrytych zostało ze środków P&G, a pozostałe 50% jest wkładem 

własnym beneficjentów, zasilającym w dłuższym okresie fundusz odnawialny 

fundacji Habitat for Humanity Poland. 

W ramach projektu remontów mieszkań, dzięki wsparciu kolejnych darczyńców, 

będziemy mogli nieść pomoc kolejnym rodzinom poprzez zapewnienie wsparcia 

specjalistycznego, m.in. pracy elektryków, modernizując instalację elektryczną 

mieszkań oraz docieplając je w celu poprawy jakości życia rodzin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nasi beneficjenci – Rodzina Agnieszki i Andrzeja 

Pan Andrzej, pani Agnieszka i trójka ich dzieci mieszkają 

od listopada 2014 w mieszkaniu socjalnym, które 

przyznano im po wielu latach starań na warszawskiej 

Pradze. Oprócz wymienionych okien i instalacji 

elektrycznej, które sfinansowało miasto, do wymiany była 

podłoga (po wielokrotnym zalaniu), nieszczelna instalacja 

centralnego ogrzewania a do remontu – wszystkie ściany, 

WC i łazienka. 

Pan Andrzej, przez zimę sam (pod okiem kolegi 

hydraulika) zmienił cieknące rury z instalacji CO. 

Z pomocą żony, która mimo filigranowej postury 

pomaga mu w ciężkich męskich pracach, 

wyremontowali duży pokój i kuchnię, tak aby móc jak 

najszybciej się wprowadzić. Na drodze dalszych prac 

stanął brak środków finansowych. 5-osobowa rodzina 

zamieszkała w 1 pokoju. 

Przedmiotem interwencji HFH było wykonanie 

dalszego remontu, czyli pokoi dla dzieci - jednego dla 

dziewczynek i jednego dla chłopca oraz łazienki i WC. 

Zadanie, jakiego podjął się Habitat polegało na 

zaoferowaniu środków na niezbędne prace oraz 

nadzoru technicznego. 

Jako pomocnicy zaoferowała pomoc grupa 

wolontariuszy z USA (program Habitat Global Village), 

którzy pomogli dokończyć remont w osiem dni, 

w szczególności zaciągnąć, zagruntować i pomalować 

ściany w dwóch pokojach. Materiały wykończeniowe 

i meble zostały pozyskane od lokalnych partnerów 

Habitat for Humanity w formie darowizny.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nowy projekt – Partnerstwo z Fundacją L’Arche 

Fundacją L’Arche stanowi część międzynarodowej 

działalności Federacji L’Arche. Podstawową działalnością 

L’Arche jest prowadzenie wspólnot — rodzinnych domów 

dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 

warsztatów pracy i terapii. 

Obecnie istnieje 137 wspólnot w 35 krajach, które używają 

17 języków. Federacja L’ARCHE skupia około 5000 

członków, w tym 2278 osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, które zamieszkują w domach 

prowadzonych przez Federację. 

 L'Arche w Polsce to: 4 wspólnoty, 6 domów 

całodobowej opieki, 1 Warsztat Terapii Zajęciowej, 

1 Środowiskowy Dom Samopomocy. Wspieramy 82 osoby z 

niepełnosprawnością intelektualną. Co roku fundacja 

współpracuje z około setką wolontariuszy. Od początku 

działalności w Polsce we wspólnotach mieszkało ponad 550 

asystentów. W programach edukacyjnych organizowanych dla 

dzieci i młodzieży wzięło udział ponad 600 osób. 

W 2015 roku, warszawski oddział L'Arche otrzymał 

możliwość zakupu starego domu do wykorzystania 

na potrzeby fundacji. L'Arche planuje powiększyć 

i dostosować budynek do celów wspomaganego 

mieszkania, dla 5 beneficjentów fundacji i 3 

asystentów. 

Projekt skupi się na adaptacji i rozbudowy 

starego budynku, tak aby posłużyć mógł on 

grupie 5-6 beneficjentów oraz ich opiekunów. 

Fundacja Habitat for Humanity Poland dokona 

niezbędnych prac adaptacyjno-remontowych, 

przystosowując budynek do potrzeb L’Arche. 

  

 

 

 



 

 

 

 

Komu pomożemy: Ania (beneficjentka Fundacji L’Arche) 

Uśmiechnięta pięćdziesięciolatka…Ten uśmiech i pogodę ducha 

często podziwiamy…bo Ani życie to pasmo raczej smutnych 

historii… 

Ania, kiedyś aktywna zawodowo i towarzysko, na skutek 

choroby mamy, a potem babci zostaje w domu, by się nimi 

opiekować i czas ten trwa… 11 lat! 

Po śmierci mamy i babci, Ania trafiła do L’Arche, wycofana 

całkowicie z życia, pełna obaw i lęków. Uczyła się od początku 

niemal wszystkiego – najpierw schodzenia po schodach, potem 

poruszania się po mieście w towarzystwie Asystentki 

i powolutku wracała do życia. 

Za sprawą Trenera pracy z L’Arche znalazła pracę (2 razy 

w tygodniu sprzątanie kamienic na Mokotowie); nie były 

to wielkie pieniądze,  ale dla Ani był to ważny krok, bardzo 

lubiła tę pracę, miała coś swojego i ma tą pracę do dziś! 

Na skutek komisji i nowego orzeczenia Ania pozbawiona 

została środków do życia (zabrano jej rentę). To był dla Ani 

bardzo trudny czas. Z pomocą Asystentki i po kilku 

odwołaniach do sądu Ani przywrócono należne jej świadczenia. 

To była wielka bitwa i wielka wygrana, która dodała Ani sił! 

Marzenia Ani? Ania w ramach zajęć organizowanych przez 

Fundację L’Arche uczy się francuskiego, jest najlepszą 

uczennicą, ma bardzo dobrą pamięć. Uczy się języka i marzy 

o wyjeździe wakacyjnym za granicę. 

Anię i pozostałych beneficjentów fundacji L’Arche wesprzeć 

możecie angażując się we wspólny projekt L’Arche i HFH 

Poland! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Mieszkalnictwo w Polsce – najnowszy raport Habitat for Humanity Poland  

W 2015 roku przygotowaliśmy raport Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza 

wybranych obszarów polityki mieszkaniowej zawierający pogłębioną analizę 

sytuacji mieszkaniowej w naszym kraju.  

Raport stanowi próbę odpowiedzi na pytania, z którymi od wielu lat 

boryka się zarówno Habitat for Humanity Poland jak i instytucje i 

organizacji podejmujące działania na rzecz ograniczenia ubóstwa i 

wykluczenia mieszkaniowego: 

 Dlaczego potrzeba dachu nad głową, mająca wymiar uniwersalny 

i kluczowy dla całego życia człowieka, zajmuje tak niewiele 

miejsca w dyskursie społecznym i politycznym?, 

 Dlaczego polityka mieszkaniowa stanowi jedną z najbardziej zmarginalizowanych polityk 
społecznych w Polsce?, 

 Dlaczego Polacy nie są w stanie stworzyć ruchu społecznego domagającego się zapewnienia 

prawa do godnego mieszkania? 

W raporcie znalazła się szczegółowa analiza ekspercka dotycząca problemów mieszkaniowych 

Polek i Polaków. Uwzględniono w niej zarówno obecny stan mieszkalnictwa w kraju jak i problemy 

gospodarki mieszkaniowej. Uwaga została również poświęcona sytuacji mieszkaniowej Polski na 

tle krajów Unii Europejskiej oraz ocenie instrumentów polityki mieszkaniowej państwa.  

Dopełnieniem analizy są wyniki przeprowadzonych badań obejmujące badanie opinii publicznej, 

badanie samorządów oraz pogłębione badanie jakościowe. Badanie opinii publicznej koncentruje 

się na ocenie znaczenia problemów mieszkaniowych na tle problemów polskich rodzin, ich wpływu 

na dzietność i podjęcie decyzji o emigracji zagranicznej. 

Badanie samorządów natomiast zostało skupione wokół zagadnień dotyczących zasobów 

mieszkaniowych gmin, sposobów zarządzania posiadanym zasobem oraz oceny polskiej polityki 

mieszkaniowej. Szczególną uwagę zwrócono m.in. na: wielkość zasobów komunalnych i socjalnych 

gmin, liczbę osób oczekujących na lokal mieszkalny, okres oczekiwania na mieszkanie, wysokość 

środków finansowych przeznaczanych na mieszkalnictwo, korzystanie z dotacji państwowych oraz 

problemy, z którymi borykają się na co dzień samorządy w obszarze polityki mieszkaniowej.   

Integralną częścią badań opinii publicznej i samorządów stało się badanie jakościowe oparte o 

studia przypadków z 4 polskich miast. W każdym z miast przeprowadzono pogłębione wywiady  

z przedstawicielami samorządów, organizacji pozarządowych oraz z osobami dotkniętymi lub 

zagrożonymi ubóstwem mieszkaniowym. Prezentowana w raporcie analiza ekspercka oraz wyniki 

przeprowadzonych badań nie odpowiadają jednoznacznie na postawione pytania. Stanowią one 

jednak kolejny krok do zrozumienia sytuacji mieszkaniowej w Polsce oraz wyznaczenia kierunków 

dalszych działań.  

 



 

 

 

Dziękujemy naszym wolontariuszom za wspaniały rok 2015! 
 

Wraz z końcem roku spoglądamy na dokonania ostatnich dwunastu miesięcy. 

Nasze plany nie mogłyby się powieść bez ogromnego wsparcia wolontariuszy 

pracujących na budowach Habitatu. 

Wasze osiągnięcia są imponujące: w 2015 roku w projektach HFH Poland 

uczestniczyło 380 wolontariuszy z Polski i zagranicy; na naszych projektach 

przepracowaliście łącznie 8085 godzin. Nasze działania otrzymały również 

wsparcie w postaci czasu pracy 101 wolontariuszy, którzy pomagali nam przez 

cały rok w pracach biurowych, służąc swoim czasem jako doradcy i eksperci, 

tłumacze oraz ofiarując pomoc w działaniach rzeczniczych i administracyjnych 

fundacji.  
 

Przez cały rok 2015 otrzymaliśmy pomoc 481 wolontariuszy, 

poświęcających 8730 godzin pracy na rzecz fundacji. 

Z całego serca dziękujemy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Grupa 44 wolontariuszy Credit Suisse po całym 

dniu pracy 

Wolontariusze Credit Suisse pomagają w Ziębicach 

podczas przebudowy starej piekarni na dom dla 

siedmioosobowej rodziny 



 

 

 

 

Podziękowania 

W imieniu naszych beneficjentów, serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, 

którzy w tym roku wsparli działania Habitat for Humanity Poland:  

Główni sponsorzy projektów oraz uczestnicy programu “Architekci Nadziei”:  

Credit Suisse CSG International  

H. Stepic CEE Charity/ Raiffeisen 

Bank International  

KONE Polska 

Procter & Gamble Polska  

DEOrecordings Association 

Saint Gobain 

SITA Polska / Suez Envoronnement  

The Dow Chemical Company 

Turner & Townsend Polska  

Whirlpool Polska  

Syrena Hotels 

Darczyńcy indywidualni oraz darczyńcy zagraniczni:  

Marta P. Mathieu 

MK Baldwin  

Irene Jadwinski 

Kai K. Sakstrup  

Sharon L. Thomas-Good 

Barbara and Don Snyder  

 

Habitat for Humanity Bay 

Area – Houston Habitat for 

Humanity Buffalo  

Habitat for Humanity 

Coshocton County Habitat for 

Humanity Hattiesburg Area  

Habitat for Humanity 

Mahoning Valley Habitat for 

Humanity Manistee County  

Habitat for Humanity 

Marquette County Habitat for 

Humanity Rockford Area 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Habitat for Humanity jest międzynarodową organizacją pozarządową, której 

celem jest zapewnienie godnego miejsca do życia niezamożnym rodzinom i 

osobom zagrożonym wykluczeniem mieszkaniowym. Habitat for Humanity 

w Polsce od 20 lat pomaga najbardziej potrzebującym. Jesteśmy wszędzie tam, 

gdzie w imię solidarności społecznej możemy poprawić los ludzi. Znamy 

potrzeby społeczności lokalnych, których członkowie są nie tylko adresatami, 

ale również realizatorami naszych działań.  

 

Wesprzyj nasze działania! 

Fundacja Habitat for Humanity Poland 

07 2030 0045 1110 0000 0399 9580 

Bank BGŻ 

lub przekaż nam materiały potrzebne w projektach budowlanych 

i remontowych! 

Weź udział w programie „Architekci Nadziei” 

Skontaktuj się z nami i zorganizuj wolontariat pracowniczy w swojej firmie. 

 

Dołącz do nas na Facebooku: .facebook.com/HabitatPL 

Fundacja Habitat for Humanity Poland 

T/F (+48.22) 642 57 42 

email: poland@habitat.pl  

www: www.habitat.pl 

 


