
М�жнародний ком�тет порятунку в
Польщ�

Ми п�дтримуємо б�женц�в з України

Триваюча в�йна в Україн� наражає на небезпеку м�льйони людей, через
це багато з них змушен� покинути свої дом�вки та знайти притулок у
�нших країнах. Польща – країна, яка прийняла найб�льше б�женц�в з
України. IRC активно працює у Польщ� з лютого 2022 року, надаючи
життєво важливу п�дтримку людям, як� постраждали в�д конфл�кту, щоб
вони почувалися комфортно та могли повернутися додому коли це
безпечно, а не тому, що вони змушен�.



Хто ми?

М�жнародний ком�тет порятунку (IRC) — це м�жнародна
незалежна гуман�тарна орган�зац�я. М�с�я IRC полягає в тому,
щоб допомогти людям, чиє життя та засоби до �снування
зруйнован� конфл�ктами або стих�йними лихами, вижити,
в�дновитися та взяти п�д контроль своє майбутнє. Зараз IRC
працює в понад 40 країнах, як� постраждали в�д кризи. IRC
активно працює в Європ� з 2015 року, в�дколи в�дреагувала на
пов’язану з м�грац�єю гуман�тарну кризу в Грец�ї та в�дновила
свою д�яльн�сть у Серб�ї.

IRC активно допомагає постраждалим в�д конфл�кту в Україн�
з лютого 2022 року, працюючи безпосередньо на м�сц�, а також
у партнерств� з м�сцевими орган�зац�ями. В Україн� вона надає
допомогу в найб�льш постраждалих в�д конфл�кту районах на
сход� та п�вденному сход�. Орган�зац�я забезпечує предметами
першої необх�дност�, надає грошову допомогу потребуючим
с�м’ям, покращує доступ до медичної допомоги та надає р�зн�
послуги ц�льового захисту для найб�льш незахищених �
вразливих верств населення та людей з особливими
потребами. 

Наш� програми екстренної допомоги також д�ють на м�сцях у
Польщ� та Молдов�. У в�дпов�дь на кризу, IRC п�дтримує
українських б�женц�в та орган�зовує для них спец�альну
допомогу в Румун�ї, Угорщин�, Словаччин�, Чех�ї, Болгар�ї, а
також Н�меччин�, Італ�ї, Грец�ї та Великобритан�ї.
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Оксана Шендирик з дочкою Анною Хуторною приїхали до Польщ� з м�ста
Суми, а зараз проживають у Варшав�. У партнерств� з Польським центром
м�жнародної допомоги, IRC допомогла Оксан� працевлаштуватися у
центр� культури.
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П�дтримка в задоволенн� базових потреб 

Чим займається IRC у Польщ�?

У Польщ� дос� перебуває близько 1.5 м�льйона б�женц�в з України. З них 93
в�дсотки – ж�нки та д�ти. З метою надання кращої допомоги, ми працюємо в
р�зних населених пунктах Польщ� самост�йно та з м�сцевими партнерами за
трьома програмами:

та досягненн� ф�нансової незалежност�

Ми надавали матер�альну допомогу потребуючим с�м’ям, щоб забезпечити
б�женцям можлив�сть купити їжу, л�ки, одяг та �нш� необх�дн� реч�. Ми також
надавали зимову грошову допомогу понад 900 потребуючим родинам.
Разом �з Польським центром м�жнародної допомоги (PCMP) ми також
надавали п�дтримку українським б�женцям у працевлаштуванн� в Польщ�.
Зараз ми працюємо над розробкою �нших програм допомоги б�женцям у
пошуку роботи шляхом надання юридичного супроводу, проведення
мовних курс�в та курс�в з п�двищення квал�ф�кац�ї.



Разом �з нашими партнерами ми орган�зовуємо безпечн� оздоровч� та
навчальн� простори для д�тей,  як� живуть у центрах колективного
розм�щення у Варшав�. У цих центрах д�ти можуть отримати психо-
соц�альну п�дтримку, гратися та навчатися.
Завдяки сп�впрац� з нашим партнером Migam, ми надаємо переклад
українською та польською мовами жест�в, щоб забезпечити доступ до
послуг українським б�женцям з вадами слуху. 
Ми допомагаємо особам з� статусом б�женц�в зор�єнтуватися в послугах,
котр� надають польськ� державн� служби (медичн�, соц�альн� та осв�тн�).
Сп�льно з р�зними партнерами ми надаємо б�женцям юридичний супров�д
та доступ до �нформац�ї (гаряч� л�н�ї, �нформац�йн� пункти) для �нтеграц�ї в
польське сусп�льство, а також швидку юридичну допомогу неповнол�тн�м
без супроводу та їхн�м оп�кунам, також надаємо п�дтримку людям з
обмеженими можливостями, людям похилого в�ку та жертвам насильства.
За п�дтримки IRC, наш� партнери допомагають ж�нкам, як� постраждали в�д
в�йни в Україн�, знайти безпечний притулок � допомогу у варшавському
центр� для постраждалих в�д ГЗН (гендерно зумовленого насильства).

«Сол�дарн�сть � р�шуча реакц�я св�ту на кризу в Україн�
створили прецедент того, як св�това сп�льнота повинна
реагувати на гуман�тарн� кризи в усьому св�т�. Саме таку
в�дпов�дь/реакц�ю необх�дно п�дтримувати. Люди, як� т�кають
з України, потребують нашої пост�йної п�дтримки.»

Алан Мозл�, директор IRC в Польщ�
 

Захист

Осв�та

У сп�впрац� з Teach for Poland, IRC з�нтегрує �снуючу навчальну програму з
методолог�єю IRC п�д назвою «Healing classroom» (т.зв. оздоровч� заняття), а
пот�м проведе навчання для 40 вчител�в з Польщ� та 12 з України.
П�дготовлен� педагоги працюватимуть з учнями та студентами з України, як�
переживають стрес, через втечу в�д в�йни.
Ми п�дтримуємо Фонд розвитку дитини у в�дкритт� двох безкоштовних
дитячих садк�в, як� надаватимуть послуги з догляду для 40 українських
д�ток.



Якщо Вас зац�кавила наша д�яльн�сть � Ви бажаєте з
нами сконтактуватися, просимо написати нам на
загальну адресу електронної пошти
contact.poland@rescue.org.

Якщо Ви журнал�ст, будь ласка, зв’яж�ться з нашим
спец�ал�стом з� зв’язк�в �з громадськ�стю:
weronika.rzezutka@rescue.org .
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Як з нами зв'язатися?

mailto:weronika.rzezutka@rescue.org

