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W pierwszych dniach od napaści Rosji na Ukrainę Miasto Szczecin opracowało kompleksowy  

i długofalowy Program Wsparcia Szczecin Ukrainie.  Jego celem  jest wdrażanie rozwiązań, które 

zaspokoją potrzeby osób dotkniętych skutkami wojny w zakresie:  bezpieczeństwa, ochrony i opieki 

oraz warunków do życia i rozwoju osobistego. Program wyznacza cztery zasadnicze obszary 

aktywności samorządu – POMOC, MIESZKANIE, EDUKACJA, PRACA, w ramach których realizowane są  

działania służące osiąganiu zakreślonych celów. Działania realizowane są we współpracy z partnerami 

tj. organizacjami pozarządowymi, instytucjami wsparcia biznesu, uczelniami oraz administracją 

państwową. 

Miasto uruchomiło Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 4. 

Uchodźcy z Ukrainy przebywający w Szczecinie uzyskują tam  kompleksowe i aktualne informacje, 

 a także wsparcie doradcze w zakresie: procedur i spraw urzędowych , usług społecznych, formalności 

związanych z rynkiem pracy, edukacji , ochrony zdrowia. 

W budynku znajdują się punkty obsługiwane m.in. przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie  i Powiatowego Urzędu Pracy oraz Urzędu Miasta. Działają także wolontariusze organizacji 

pozarządowych i przedstawiciele innych instytucji . Dzięki temu Ukraińcy otrzymają tam  

m.in. informacje o punktach opieki nad dziećmi, pomoc w zapisaniu dziecka do szkoły i przedszkola, 

zostaną skierowani do odpowiedniego punktu medycznego oraz podmiotów świadczących bezpłatną 

pomoc prawną.  

Na miejscu dyżuruje psycholog oferujący swoje wsparcie oraz Konsul Honorowy Ukrainy, jest też 

kawiarenka internetowa i świetlica dla dzieci.  Są  również dostępne aktualne oferty pracy i specjaliści 

z tego obszaru. Zakres działań Centrum będzie na bieżąco dostosowywany do potrzeb uchodźców 

oraz zapisów  specustawy. Informacje zgromadzone podczas spotkań z Ukraińcami pozwolą również 

zdiagnozować ich realne potrzeby, co będzie punktem wyjścia do podejmowania dalszych kroków. 

Miasto prowadzi nabór zgłoszeń od osób, które  mają możliwość przyjęcia pod swój dach uchodźców  

z ogarniętej wojną Ukrainy. W dalszej kolejności, po weryfikacji osoby te są kontaktowane   

z potrzebującymi schronienia Ukraińcami.  Poza tym Miasto, na wniosek Wojewody, w swoich 



obiektach tworzy i udostępnia tzw. miejsca tymczasowego zakwaterowania. Przebywające tam osoby 

otrzymują również wyżywienie i podstawowe produkty.  

Miasto udostępniło przestrzeń w hali Netto Arena, gdzie został zorganizowany magazyn i punkt 

przyjmowania darów dla potrzebujących z Ukrainy. Za prowadzenie magazynu oraz koordynację 

zbiórki odpowiada Stowarzyszenie Mi-gracja. W ramach struktur Urzędu Miasta uruchomione zostało 

specjalne konto, na którym zbierane są datki na rzecz uchodźców przebywających w Szczecinie.  

Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską w dniu 24 lutego lub później, na 

podstawie dokumentu potwierdzającego przekroczenie, będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej 

bezpłatnie do 30 września. Zostali  również zwolnieni z opłat w przedszkolach publicznych  

i punktach przedszkolnych. 

W pomoc uchodźcom angażują się również indywidualnie miejskie instytucje i jednostki, np. Galeria 

Szpargałek, instytucje kultury, placówki oświatowe czy DK Słowianin, który na Dworcu Głównym 

wydaje przyjeżdżającym do Szczecina posiłki i udziela pierwszej pomocy.  

Oczywiście Miasto Szczecin realizuje również wszystkie obowiązki ustawowe gminy związane  

z uchodźcami, jak nadawanie numerów PESEL, przyznawanie zasiłków, zapewnianie miejsc  

w placówkach oświatowych, poszerzone o specjalne wsparcie dla ukraińskich uczniów (dodatkowe 

klasy, kursy językowe, itp.). Miasto współpracuje również z organizacjami pozarządowymi, niosącymi 

pomoc Ukrainie. M.in. 10 z nich otrzymało wsparcie finansowe w ramach Mikrodotacji.  

Uczniowie, którzy przybywają do Szczecina z Ukrainy są umieszczani w miejskich placówkach 

oświatowych w miarę ich możliwości. Oznacza to, że dzieci przyjmowane są do tych placówek, które 

dysponują wolnymi miejscami. W zależności od potrzeb dzieci, tworzone są dedykowane im oddziały 

przygotowawcze (trafiają tam uczniowie, którzy nie znają języka polskiego) lub przydzielani są  

do istniejących już klas (jeżeli są w stanie porozumieć się w naszym języku). Przy umieszczaniu dzieci 

w poszczególnych przedszkolach lub szkołach brane są pod uwagę kwestie związane m.in.  

z odległością danej placówki od obecnego miejsca zamieszkania dziecka czy też możliwością 

umieszczenia rodzeństw w obrębie danej szkoły/przedszkola. Dotychczas (do 16.03 br.) do placówek 

przyjętych zostało łącznie ok. 1100 dzieci, jednak z każdym dniem ta liczba się zwiększa.  

Miasto uruchomiło stronę internetową w języku ukraińskim, na której uchodźcy znajdą najważniejsze 

informacje związane z ich pobytem w Szczecinie, na miejskich kanałach informacyjnych 

(Wiadomosci.szczecin.eu, Szczecin.eu, FB, itp.) są publikowane aktualne wiadomości w języku 

ukraińskim. Na bieżąco opracowywane i kolportowane są również materiały drukowane: ulotki, 

foldery m.in. kierujące do punktów pomocowych. Informacje w języku ukraińskim są dostępne  

w urzędach oraz innych instytucjach miejskich.   

 

 

 

  


