
 

 

Jak zorganizować schronisko w kościele? 
 

• Przygotuj łóżka / materace i pościele. Przemyśl rozlokowanie rodzin z dziećmi, osób 
samotnych. Turystyczne łóżeczka dziecięce też mogą być pomocne.  

 
• Przemyśl zbieranie, przechowywanie i pranie bielizny pościelowej oraz ręczników (np. 

specjalny kosz w oznaczonym miejscu + szafka z czystą pościelą). 
 

• Przygotuj toaletę, miejsce do mycia i higieny. Ważne by był dostępny choć jeden prysznic. 
Przydatna będzie też duża miska / wanienka dziecięca. Przygotuj podstawowe materiały 
higieniczne (mydło, szampon, papier toaletowy, podpaski). 
 

• Przygotuj miejsce do spożywania posiłków / przechowywania żywności. Jeśli nie dysponujesz 
kuchnią, wydziel kącik ze stołem, czajnikiem, dostępem do bieżącej wody lub miską do 
przenoszenia brudnych naczyń. Kuchenka mikrofalowa będzie pomocna w przygotowaniu 
posiłków dla niemowląt. Jeśli masz możliwość, udostępnij lodówkę. Przygotuj płyn do naczyń, 
gąbkę i ściereczkę, podstawowe naczynia. 
 

• Przygotuj podstawowe zapasy spożywcze: herbata, cukier, żywność, którą można łatwo 
przechować i przygotować. 
 

• Przygotuj apteczkę pierwszej pomocy. Nie wydawaj leków - kieruj chorych do placówek 
medycznych. 
 

• Jeśli masz niewiele toalet i sypialnię koedukacyjną, pomyśl o przygotowaniu przebieralni 
(parawany, kotary lub dodatkowe pomieszczenie). 
 

• Przygotuj przedłużacze / miejsca do ładowania telefonów oraz plakat z hasłem do WiFi jeśli 
jest dostępny internet. 
 

• Jeśli masz możliwość, przygotuj magazynek pomocowy: trochę ciepłej odzieży, nowa 
bielizna, pieluchy, kosmetyki, torby i plecaki, trochę zabawek dla dzieci (nie pluszaki - raczej 
kredki i kolorowanki, klocki, itp). 
 

• Przygotuj kosze i zorganizuj wywóz śmieci. Przygotuj miotłę, zmiotkę, wiadro, mopa, oraz 
podstawowe środki do sprzątania. Trzymaj je w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
 

• Zbierz wolontariuszy i podzielcie zadania oraz godziny pracy. W schronisku całodobowo musi 
przebywać ktoś, który zareaguje na potrzeby, wprowadzi nowe osoby, w razie potrzeby 
wezwie pomoc. 

 
• Przygotuj prosty regulamin w języku ukraińskim i polskim: cisza nocna, zakaz alkoholu, 

bezpieczeństwo przeciwpożarowe itp. Pomyśl, jakie informacje przekazać ewentualnym 
osobom palącym. Komunikuj, że jest to nocleg tymczasowy, na kilka dni. 
 

• Zastanów się, jak wesprzeć uchodźców w opuszczeniu schroniska i skąd pozyskać zasoby 
na sfinansowanie działań (zbiórka darów, członkowie kościoła?). 
 

• Módl się o uchodźców, w miarę możliwości otocz ich opieką duszpasterską i psychologiczną. 


