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Pomoc w tłumaczeniu

Centrum Wielokulturowe

Jagiellońska 54

Punkt Informacji i Wsparcia w Centrum Wielokulturowym

Stacjonarnie tel. +48 22 648 1111 oraz +48 604 932 969 w godzinach 08:00-20:00

Dom Ukraiński/ Nasz Wybór

ul. Zamenhofa 1

infolinia +48 727 805 764

Fundacja Ocalenie

ul. Krucza 6/14A, tel.: +48 22 828 04 50

Centrum Pomocy Cudzoziemcom

https://ocalenie.org.pl/nasze-dzialania/pomagamy/centrum-pomocy-cudzoziemcom (otwarcie w
nowym oknie)

 działa 5 dni w tygodniu 9:00-17:00, w tym także po ukraińsku i rosyjsku (oraz farsi, arabski, gruziński,
tadżycki, angielski, francuski, wietnamski)

kontakt w dowolnym języku przez cpc@cpc.org.pl - my odpowiadamy zdalnie lub umawiamy osobę na
Kruczej na konkretną godzinę i dzień

Centrum Białoruskiej Solidarności

ul. Oleandrów 6

Centrum sytuacyjne pomagające ewakuowanym z Ukrainy i Białorusi do Polski!

Udzielamy porad w sprawach:

infolinia +48 668 205 177 (Telegram @cbshelp) poniedziałek - piątek 10:00 - 21:00

punkt konsultacji stacjonarnych: wtorek, czwartek: 10:00 - 18:00, środa 10:00 - 15:00

https://ocalenie.org.pl/nasze-dzialania/pomagamy/centrum-pomocy-cudzoziemcom


Języki: białoruski, ukraiński, rosyjski, angielski, polski.

info@belaruscenter.eu

https://t.me/cbs_help (otwarcie w nowym oknie)

https://www.instagram.com/cbshelp/ (otwarcie w nowym oknie)

https://www.facebook.com/centerofthebelarusiansolidarity (otwarcie w nowym oknie)

https://mapahelp.me (otwarcie w nowym oknie)

Armia Zbawienia w Warszawie

Wsparcie w języku ukraińskim, rosyjskim, angielskim, polskim

tłumacz na język ukraiński i rosyjski

kursy języka polskiego

zestaw pierwszej potrzeby

ubrania i obuwie

Punkt pomocy i wsparcia

ul. Ząbkowska 13/13 (wejście ul. Brzeska)

+48 605 368 604

Wydawanie i przyjmowanie ubrań oraz żywności:

Wtorek - Piątek 11:00-13:00 (przez rejestrację telefoniczną)

e-mail: warszawa-praga@armia-zbawienia.pl

Wsparcie Centrum Wielokulturowego

Wsparcia osobom z Ukrainy udziela Centrum Wielokulturowe.

Centrum działa w zakresie:

informacji o legalizacji pobytu w Polsce

 wsparcia doradcy zawodowego, pośrednictwa pracy, pomocy w procesie rekrutacji,

porad prawnych dotyczących legalizacji pobytu (w tym ochrony międzynarodowej),

 wsparcia psychologicznego,

pomocy w znalezieniu szkoły dla dziecka,

nauki języka polskiego, wsparcia procesu adaptacji poprzez uczestnictwo w spotkaniach

https://t.me/cbs_help
https://www.facebook.com/centerofthebelarusiansolidarity


regularnych oraz poprzez kontakt z organizacjami pozarządowymi.

Kontakt on-line: centrum@cww.waw.pl

Telefonicznie w godz. od 8:00 do 20:00:

    +48 22 648 11 11

    +48 604 932 969

Infolinie Policji

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji

tel.: 47 72 123 07 (dla osób dzwoniących zza granicy +48 47 72 123 07), e-mail:
cpozkgp@policja.gov.pl  przyjmuje i udziela informacji w sytuacjach związanych z zaginięciem osób,
które przekroczyły granicę RP w związku z prowadzonymi działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy.

Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP

e-mail: handelludzmibsk@policja.gov.pl

tel.: 664 974 934 (dla osób dzwoniących zza granicy +48 664 974 934) przyjmuje informacje
dotyczące zarówno handlu ludźmi, jak i przestępstw seksualnych, pedofilii czy pornografii dziecięcej.
Infolinia jest również wykorzystywana do kontaktów z organizacjami pozarządowymi w zakresie
niesienia pomocy ofiarom tych przestępstw.

Centrum Wielokulturowe

Ul.Jagiellońska 54

Punkt Informacji i Wsparcia w Centrum Wielokulturowym

Stacjonarnie oraz tel. +48 22 648 1111 oraz +48 604 932 969 (od 25.02) w godz. 9:00-20:00

wsparcie prawne i informacyjno - pomocowe

kurs j. polskiego - w terminie późniejszym około 14 dni

wsparcie lokalowe doraźne, kawa, herbata, woda, środki higieniczne

tablica informacyjna

Fundacja Ukraińskie Centrum Edukacji

Ul. Zgoda 5, lok.5

Ukraińska szkoła Materynka - wsparcie edukacyjne (j. ukraiński)

729467399 Natalia Kravets



884190273 Larysa Vychivska

Dom Otwarty

Wsparcie w języku rosyjskim, m.in. wolontariusze-asystenci (np. pomoc w roli tłumacza przy
załatwianiu spraw). Kontakt mailowy: kontakt@domotwarty.org

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

https://interwencjaprawna.pl/ (otwarcie w nowym oknie)

Porady prawne:

możliwy kontakt po ukraińsku, rosyjsku, polsku

informacja prawna udzielana online: biuro@interwencjaprawna.pl

możliwość umówienia się na konsultację z prawnikiem: biuro@interwencjaprawna.pl lub
telefonicznie: +48 880 145 372

     Cykliczne (w miarę potrzeb) szkolenia dla poradników w punktach informacyjnych z procedur
uchodźczych
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