
Pomoc zadeklarowana przez NGO (stan na 06.03.2022r.)  

 

L.p Nazwa 
organizacji/jednostki 

Zakres oferowanej pomocy  telefon Adres e-mail Link do strony  

1 Ogólnopolski Związek 
Zawodowy 
Psychologów Zarząd 
Krajowy w Łodzi 

Utworzona została 
ogólnopolska baza danych 
kontaktowych psychologów 
zainteresowanych 
świadczeniem nieodpłatnej 
pomocy psychologicznej 
uchodźcom. Z terenu woj. 
świętokrzyskiego w bazie 
znajduje się 9 osób, które 
zadeklarowały pomoc 
uchodźcom w formie wsparcia 
psychologicznego, interwencji 
kryzysowej, psychoterapii. 

577 295 431 kontakt@ozzp.org.pl 

Zał. woj. 

świętokrzyskie baza kontaktów do  nieodpłatnej pomocy psychologicznej na rzecz uchodzców z Urainy.xlsx
 

2 Centrum Integracji 
„UcanHELP” ul. Hoża 
32  
w Kielcach 

Centrum świadczy m.in pomoc 
wolontaryjną w zakresie: 
- nauka języka polskiego dla 
dzieci i dorosłych 
- dostęp do internetu 
- konsultację formalno-prawne 
- doradztwo zawodowe 
- spotkania z pracodawcami 
- spotkania integracyjne 
- spotkania z psychologiem 
- konsultacje/punkt opieki 
farmaceutycznej 
- edukacja prozdrowotna 

504 458 251 brak brak 

mailto:kontakt@ozzp.org.pl


- miejsce spotkań integracji 
senioralnej (dzienna opieka 
senioralna) 
- baza tanich mieszkań na 
wynajem 

 

3 Dom Opieki Rodzinnej 
w Pierzchnicy 

zgłasza, że jest w stanie 
wygospodarować miejsce dla 

10 osób (odpłatnie) 

723 322 640 a.litwin@dor.com.pl http://dor.com.pl/ 

4 Hotelu Promień w 
Skarżysku Kamiennej 

ul. Legionów 105 

deklaruję miejsca dla ok.50 
osób 

600370574 
503818985 

recepcja@hotel-
promien.pl 

1. https://hotel-promien.pl; 
 

5 Stowarzyszenie 
Aktywności Lokalnej 

„Dolina Kacanki” 

Prowadzą zbiórkę żywność i 
ubrań, przekazali część do 

gminy Staszów a po resztę ma 
przyjechać autokar z Ukrainy. 

Kilka osób z organizacji i 
mieszkańców okolicy zgłaszali 

chęć przyjęcia uchodźców. 

516 788 118 
 

info@dolinakacanki.pl;  http://www.dolinakacanki.pl 

6 Akademia Innowacji 
Społecznych 

Społecznych może 
zaproponować dwie lokalizacje 
zbiórek w woj. świętokrzyskim: 

Stąporków i Niziny. Zostaną 
one ogłoszone na fb i stronie 

internetowej 

604058773 biuro@akademiais.org;  https://www.akademiais.org/ 

7 Fundacja RESTART Poleca swoją pomoc w zakresie 
opiekuńczo- wychowawczym 
dla dzieci i młodzieży w bardzo 
szerokim zakresie. 
Rozpoczynają kurs z  j. 
ukraińskiego na poziomie 
podstawowym/ 
komunikatywnym, co w 

534 990 123 pikolo80@o2.pl;   http://www.fundacjarestart.org.pl; 
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zupełności wystarczy na 
realizację zadań opiekuńczo-
wychowawczych w pracy z 
młodymi ludźmi. Posiadają 
doświadczenie oraz zasoby w 
postaci kadry , pedagogów, life 
coachów, instruktorów z 
bardzo wielu dziedzin, tutorów, 
doradców edukacyjno-
zawodowych, pracowników z 
dużym doświadczeniem  
w pracy z młodymi ludźmi. 
Proponują utworzyć stanowisko 
" Opiekuna wspomagającego".  
dla dzieci i młodzieży i takiego 
zadania mogą się podjąć 

8 Niepubliczna Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna My 
Future Kielce  

 

Prowadzą od 01.03.2022r. 
adaptacyjne zajęcia dla dzieci z 
Ukrainy.  
Każdy wtorek i piątek w 
godzinach 17.30-19.00 
Nie trzeba się zapisywać, 
przyjmują każde dziecko  
Niepubliczna Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 
My Future” 
Adres:  
ul. Daleka 40 B, I piętro 25-319 
Kielce 

791 877 188 
 

-  https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-My-
Future-101268401614799 

 

9 Łukasz Chlebny Adres: 
ul, Klimkiewiczowska 
14/2, 27-400 

Prosi o kontakt mailowy 
wszystkie organizacje 
pozarządowe, które organizują 
zbiórki na rzecz uchodźców z 

791 326 398 radca.chlebny@gmail.com 
 

https://www.facebook.com/ukasz.chlebny.1 
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Ostrowiec 
Świętokrzyski 
 

 

Ukrainy i Armii Ukraińskiej. 
Pomaga nieodpłatnie przy 
dokumentacji tych działań. 

 

10 Świętokrzyskie 
Centrum Rehabilitacji 
i Terapii „Złota Rybka” 
w Oblęgorze 
Oblęgór, ul. Widoma 
30 ,26-067 Strawczyn 

 

Zapraszają na bezpłatne zabiegi 
rodziców z dzieciakami i 
dorosłych z Ukrainy 
potrzebujących rehabilitacji  

790 330 288 
 

office@zlotarybka.info https://www.facebook.com/RehabilitacjaZlotaRybka/ 
 

11 Stowarzyszenie 
Wspierania i Rozwoju 
z Komorowa w gminie 
Stąporków 

Przyjęli rodzinę (11 osób)  5 
dorosłych i 6 dzieci. Osoby 
dorosłe w wieku 30 do 44 lat 
natomiast dzieci w wieku od 6 
do 14. Dzieci w przyszłym 
tygodniu idą do szkoły. 
Wystąpili do Gminy Stąporków 
o zgłoszenie lokalu do Gminnej 
Bazy Lokalowej dla Uchodźców. 
Obecnie poszukują pracy 
przybyłym kobietom 

609-650-573 
502-867-456 

snrrwk@o2.pl http://www.komorow.eu;  

12 Stowarzyszenie 
OpenStreetMap 
Polska + przyjaciele 

Przesłali link do mapy dla 
Ukraińców w ich ojczystym 
języku z zaznaczanymi z ich 
perspektywy najważniejszymi 
miejscami.  

 

 kontakt@dopomoha.pl https://dopomoha.pl   
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