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Kolejne rodziny ewakuowane z Ukrainy zamieszkają
samodzielnie

fot. Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG zatrudnił panią Natalię (ewakuowaną z Donbasu wraz z rodziną) na stanowisku lektora języka ukraińskiego

W drugiej połowie czerwca 18 rodzin opuści ośrodki w Rybakach oraz Łańsku i zamieszka
na terenie Warszawy, Siedlec, a także w Tychach, Szczecinie, Koszalinie i w Suwałkach.
Dotychczas ośrodki opuściło już w sumie 12 rodzin, a 21 rodzin z dziećmi wyjedzie z
ośrodków po zakończeniu roku szkolnego.
Kolejne osoby będą wkrótce opuszczać ośrodki w Łańsku i Rybakach. W drugiej połowie tego
miesiąca 12 rodzin zamieszka w Warszawie, 2 rodziny w Siedlcach, a samorządy m.in. ze Szczecina,
z Koszalina i Suwałk przyjmą po 1 rodzinie. Jedna rodzina dzięki wsparciu Oddziału PZU zamieszka
na terenie Szczecina. Rodziny, które przyjadą do Warszawy zamieszkają w nieruchomościach
znajdujących się w zasobach Skarbu Państwa. Są wśród nich m.in. osoby z uprawnieniami
emerytalnymi oraz m.in. osoby, które chcą kontynuować własną działalność gospodarczą. Na terenie
Siedlec zamieszkają dwie rodziny, które skorzystają z propozycji zamieszkania i pracy
przedstawionej przez jedną z fundacji. Pozostałe rodziny, które wyjadą w tym czasie, skorzystają z
pomocy mieszkaniowej i oferty pracy zaoferowanych przez przyjmujące samorządy.
Rodziny z dziećmi wyjadą z Łańska i Rybak po zakończeniu roku szkolnego. Planuje się, że na
przełomie czerwca i lipca ośrodki opuści w sumie 21 rodzin. Trzy rodziny zamieszkają w Wałbrzychu,
dzięki pomocy władz miasta. Tam też podejmą pracę –zostaną zatrudnione na stanowisku lekarza i
pielęgniarki w miejskim szpitalu, a jedna z osób otrzymała ofertę pracy w hotelu na stanowisku
kucharza. Pracodawcy z Pomorza zaoferowali trzem rodzinom mieszkanie i pracę na terenie
Gdańska. Po dwie rodziny zamieszkają w Bydgoszczy, Olsztynie, Opolu i w Warszawie. Ofertę pracy i
mieszkania przedstawiły tym osobom Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w
Olsztynie, PGE Elektrownia Opole, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie oraz
Politechnika Warszawska oferująca stypendium w ramach Programu Erasmus. Pozostałe 7 z 21
rodzin, których wyjazd planowany jest na przełomie czerwca i lipca br. zamieszka na terenie:
Katowic, Nowego Sącza, Rzeszowa, Sopotu, Środy Wielkopolskiej, Świdnicy i Wielunia. Pomoc w
podjęciu pracy i ofertę zamieszkania zaoferowały m.in. władze miasta, organizacje pozarządowe i
przedsiębiorcy.
Przypomnijmy, że do podstawówki i gimnazjum w Stawigudzie uczęszcza ponad 20 dzieci. Natomiast
młodzież w wieku licealnym uczy się poza Stawigudą – w liceum w Olsztynie oraz w Zespole Szkół z

Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.
W odniesieniu do pozostałych rodzin trwają rozmowy, w trakcie których ustalane są konkretne
warunki osiedlenia się i pracy tych osób, poza ośrodkami oraz terminy opuszczenia Łańska i Rybak.
Wszystkie osoby są szczegółowo informowane o każdej ofercie, a jej przyjęcie poprzedzone jest
zgodą zainteresowanych. Cały czas prowadzone są rozmowy, które mają na celu doprecyzowanie
ostatnich kwestii mieszkaniowych oraz związanych z podjęciem pracy. Przypominamy, że rodziny
ewakuowane z Ukrainy otrzymują propozycje zamieszkania i pracy na podstawie prowadzonego w
MSW banku ofert. Na apel MSW, z prośbą o pomoc mieszkaniową i ofertę pracy, odpowiedziało
wiele samorządów z całego kraju. Pomoc zaproponowały również organizacje pozarządowe,
fundacje, przedsiębiorstwa i prywatni pracodawcy.
Dotychczas ośrodki w Łańsku i Rybakach opuściło w sumie 12 rodzin (33 osoby). Rodziny te
zamieszkały we Wrocławiu (3 rodziny), Gdańsku i Koszalinie (po 2 rodziny) oraz po 1 rodzinie w:
Lubaniu, Zielonej Górze, Warszawie, a także m.in. w okolicach Kościerzyny. Rodziny, które już
opuściły ośrodki, zamieszkały m.in. w lokalach zaproponowanych przez władze miejskie i w
mieszkaniach wynajmowanych. Osoby te podjęły zatrudnienie m.in. w ośrodku szkoleniowym Straży
Granicznej, Szkole Łazarskiego, laboratorium miejskim, a także w prywatnych firmach zajmujących
się produkcją m.in. instalacji grzewczych, sanitarnych a także hydraulicznych.
W ośrodkach - Caritas w Rybakach i rządowym w Łańsku – zaraz po ewakuacji z Donbasu,
zamieszkało w sumie 75 rodzin. Wśród nich jest około 50 dzieci. W tym momencie w ośrodkach
przebywa łącznie 61 rodzin.
MSW bardzo dziękuje wszystkim osobom indywidualnym, przedsiębiorcom, organizacjom i
samorządom, które zaangażowały się w pomoc osobom ewakuowanym z Ukrainy. Dziękujemy
wszystkim za zaangażowanie, udzielone wsparcie i przedstawione oferty pracy i mieszkania.
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