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RAPORT Z DZIAŁAŃ
NA RZECZ UCHODŹCÓW

Z UKRAINY



Pierwszym i naturalnym dla Ośrodka Działań 
Artystycznych „Firlej” działaniem było 
zorganizowanie serii koncertów na rzecz wsparcia 
Ukrainy.
W to działanie od razu włączyli się artyści zarówno 
polscy, jak i ukraińscy, przebywający i tworzący we 
Wrocławiu.

Koncerty na rzecz Ukrainy
W marcu w Firleju odbyły się 3 koncerty na rzecz 
Ukrainy. 

FIRLEJ



4 marca - sneaky jesus dla Ukrainy
6 marca - Koncert dla Ukrainy - Kuba Stankiewicz
i goście
12 marca - Solidarni z Ukrainą: Kadabra Dyskety 
Kusaje, Wymyrajuci Wydy i Karbido

Wszyscy artyści przekazali swoje honoraria na rzecz 
Fundacji Ukraina i razem z datkami od widzów 
zbieranymi do puszki zebraliśmy 19980 zł. 
Dodatkowo 20 tysięcy dolarów USA, dzięki 
zaangażowaniu Rafała Motriuka i hojności DOLBY, 
zasiliło konto Fundacji Ukraina.

Koncert sneaky jesus dla Ukrainy
foto: Olga Szelc



Koncert dla Ukrainy - Kuba Stankiewicz i goście
foto: Marek Ciechowski

Koncert „Solidarni z Ukrainą” - zespół Kadabra Dyskety 
Kusaje
foto: Olga Szelc



Koncert „Solidarni z Ukrainą” - zespół Wymyrajuci Wydy
foto: Olga Szelc

Koncert „Solidarni z Ukrainą” - zespół Karbido
foto: Olga Szelc



Kolejnym krokiem Firleja było włączenie w pomoc 
projektu Kawiarnia Sąsiedzka. 
21 marca 2022 roku ruszyły warsztaty artystyczne
dla dzieci z Ukrainy (Warsztaty dla dzieci z Ukrainy). 
Jednocześnie w Kawiarni Sąsiedzkiej została 
zorganizowana pomoc dla ich opiekunek
i opiekunów: porady prawne, lekcje języka polskiego, 
pomoc w podstawowych sprawach związanych
z funkcjonowaniem rodzin uchodźczych
we Wrocławiu. Na miejscu były cały czas dostępne 
informacje o wszystkich punktach pomocowych
w mieście. Informowaliśmy też o wszelkich formach 
pomocy na mediach społecznościowych i stronie 
internetowej. Prowadzony był również punkt 
informacyjny w języku ukraińskim, w którym 
uchodźcy mogli uzyskać pomoc w wypełnieniu 
dokumentów i innych ważnych dla nich życiowych 
sprawach.

KAWIARNIA 
SĄSIEDZKA



Warsztaty dla dzieci





Lekcje języka polskiego

Fragment stoiska informacyjnego 
w Kawiarni Sąsiedzkiej



Działania w liczbach

W warsztatach artystycznych dla dzieci od marca do czerwca 
wzięło udział 618 uczestników w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym. 

Odbyło się 47 lekcji polskiego dla ich opiekunek i opiekunów. 
Wzięło w nich udział ok. 380 osób.

Zatrudniliśmy na umowę-zlecenie 3 osoby uchodźcze z Ukrainy, 
dając im nie tylko pracę, ale przede wszystkim poczucie 
bezpieczeństwa i wsparcie w najtrudniejszych chwilach po 
przybyciu do Polski. 
Przy działaniach przez 84 dni pomagało nam 20 wolontariuszek
i wolontariuszy. 

W tym miejscu bardzo dziękujemy: Natalii, Oli, Martynie, 
Marcie, Halinie, Oksanie, Olenie, Nadii, Hannie, Angelice, 
Karolinie, Annie, Magdalenie, Joannie, Dobrosławie, Agacie, 
Grzegorzowi, Kajetanowi, Cyprianowi i Markowi. 

Dziękujemy także współpracującym z nami instytucjom, 
organizacjom pozarządowym i osobom prywatnym, a były to:
- Czasoprzestrzeń
- Matki na granicę
- Biuro Wrocław bez barier UM, a szczególnie Panie Barbara 
Borzymowska i Małgorzata Szewczyk oraz psom
terapeutycznym Ronji i Nordicowi
- Fundacja Hermetyczny Garaż
- Fundacja Ukraina
- Wrocławskie Centrum Wolontariatu
- Wrocławska Koncepcja Edukacyjna

oraz wszystkim wrocławiankom i wrocławianom, sąsiadkom
i sąsiadom, którzy indywidualnie wspierali nas w działaniach, 
obdarzali nas i naszych gości pomocą i wsparciem.



Linki ze szczegółową informacją o aktywności Ośrodka na rzecz
uchodźców z Ukrainy

Firlej - koncerty

4 marca - Sneaky Jesus dla Ukrainy

6 marca - Koncert dla Ukrainy - Kuba Stankiewicz i goście

12 marca - Solidarni z Ukrainą

http://www.firlej.wroc.pl/aktualnosci/solidarni-z-ukraina-relacja-z-koncertu.html

Podziękowania za wsparcie dla Ukrainy

Fragmenty koncertu na rzecz Ukrainy
https://www.youtube.com/watch?v=kqulS4odszQ

Kawiarnia Sąsiedzka

Warsztaty dla dzieci z Ukrainy

Konsultacje prawne w Kawiarni Sąsiedzkiej

Kawiarnia Sąsiedzka dla Ukraińców

Warsztaty dla dzieci - relacja

Jak działa system pomocy we Wrocławiu

Działania dla rodzin uchodźczych w Kawiarni Sąsiedzkiej

Goście specjalni na warsztatach dla dzieci z Ukrainy

Wystawa prac dzieci z warsztatów podczas Europejskiego Dnia Sąsiada

http://www.firlej.wroc.pl/aktualnosci/koncert-sneaky-jesus-dla-ukrainy-foto.html
http://www.firlej.wroc.pl/aktualnosci/koncert-dla-ukrainy-kuba-stankiewicz-i-goscie-foto.html
http://www.firlej.wroc.pl/aktualnosci/solidarni-z-ukraina-relacja-z-koncertu.html
http://www.firlej.wroc.pl/aktualnosci/solidarni-z-ukraina-relacja-z-koncertu.html
http://www.firlej.wroc.pl/aktualnosci/podziekowania-za-wsparcie-ukrainy.html
https://www.youtube.com/watch?v=kqulS4odszQ
http://www.firlej.wroc.pl/aktualnosci/ruszyly-warsztaty-dla-dzieci-z-ukrainy.html
http://www.firlej.wroc.pl/aktualnosci/konsultacje-prawne.html
http://www.firlej.wroc.pl/aktualnosci/kawiarnia-sasiedzka-dla-ukraincow-1.html
http://www.firlej.wroc.pl/aktualnosci/warsztaty-dla-dzieci.html
http://www.firlej.wroc.pl/aktualnosci/jak-dziala-we-wroclawiu-system-pomocy-ukraincom.html
http://www.firlej.wroc.pl/aktualnosci/drugi-miesiac-dzialan-dla-rodzin-uchodzczych-w-firleju.html
http://www.firlej.wroc.pl/aktualnosci/goscie-specjalni-na-warsztatach-dla-dzieci-ukrainskich.html
http://www.firlej.wroc.pl/aktualnosci/wystawa-prac-dzieci-z-warsztatow-artystycznych.html

