W związku z sytuacją na Ukrainie Caritas Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej prowadzi

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
ul. Henryka Wieniawskiego 5
71-142 Szczecin
Tel. 607 790 637
biuro.fami.szczecin@caritas.org.pl
Co robi Centrum?
- udziela informacji na temat zasad przyjazdu do Polski i przyjmowania uchodźców
- udziela niezbędnej pomocy humanitarnej
- udziela wsparcia psychologicznego w języku ukraińskim i rosyjskim
- koordynuje pomoc Kościoła w naszej archidiecezji
- dla osób dłużej przebywających w Polsce organizuje kursy adaptacyjne i językowe

Informacji dla uchodźców i migrantów
w języku ukraińskim, rosyjskim i polskim udzielają doradcy:
Wieńczysław Śniechowski - tel. 507 870 258 –– język ukraiński/rosyjski/polski
od pon. do pt. w godz. od 8 do 20 (w sobotę w tylko w sprawach bardzo ważnych)
Zura Ibragimowa - tel. 515 402 273 –– język rosyjski/polski
od pon. do pt. w godz. od 8 do 20

Deklaracje pomocy, m.in.
- Zgłoszenia od osób prywatnych, które chciałyby przyjąć do swoich domów osoby z Ukrainy,
zapewniając nieodpłatne zamieszkanie i pełne wyżywienie.
- Zgłoszenia mieszkań do wynajmu odpłatnego dla obywateli Ukrainy posiadających środki na opłatę
- Zgłoszenia miejsc pracy
- Zgłoszenia darowizn i pomocy materialnej od firm i instytucji

Anna Ścibior-Butrym – tel. 512 780 283
od pon. do czwartku w godz. od 8 do 15 lub na mail biuro.fami.szczecin@caritas.org.pl

Caritas prowadzi także zbiórkę
- żywności o długiej przydatności do spożycia, niewymagającej przechowywania w lodówce,
- kosmetyków, środków czystości i chemii gospodarczej,
- pościeli, ręczników, itp.

Miejsca zbiórki





Szczecin, pl. Matki Teresy z Kalkuty 5, od pon. do pt w godz. od 8 do 16 (parafia św. St.Kostki)
Szczecin, ul. Wieniawskiego 5, od pon. do pt w godz. od 8 do 16 (parafia św. Krzyża)
Szczecin Dąbie, ul. Czarnogórska 68, codziennie w godz. od 8 do 20 (parafia Nawiedzenia NMP)
Szczecin Słoneczne, ul. Rydla 61, codziennie w godz. od 8 do 18 (Sanktuarium MB Fatimskiej)

Prosimy o przynoszenie rzeczy nowych lub w bardzo dobrym stanie.
Poza wskazanymi godzinami dary można dostarczyć po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

