
Lublin
pomaga
Ukrainie
90 dni wsparcia
24 lutego - 24 maja 2022 r.

Lubelski Społeczny
Komitet Pomocy Ukrainie



obywateli Ukrainy 
w Lublinieponad 68 tys. 
mieszkańców Lublina 
stanowią Ukrainki 
i Ukraińcy
wg raportu Unii Metropolii Polskich, 
dane na 1 kwietnia 2022 r.

17% 

#StandWithUkraine



obywateli Ukrainy
zatrzymało się 
w Lublinie1,2 mln  
spędziło w Lublinie
przynajmniej jedną noc138 tys.   

w tym

wg badań pomiaru ruchu turystycznego,
dane za okres luty-kwiecień 2022 r.

#StandWithUkraine



#StandWithUkraine

Lubelski Społeczny Komitet
Pomocy Ukrainie

21 obszarów działań

1668 osób czyli 531 rodzin
zakwaterowanych w domach lublinian
i lublinianek

ponad 1500 spraw prawnych

14670 odebranych telefonów
przez infolinię



Lubelski Społeczny Komitet
Pomocy Ukrainie

ponad 1000 paczek ze zdrową
żywnością dowiezionych do rodzin uchodźców

#StandWithUkraine

109  stypendiów dla uzdolnionych dzieci
i młodzieży oraz dorosłych

60  wyjazdów z pomocą asystentów
międzykulturowych

13  grup języka polskiego

ponad 170  wolontariuszy pomagających
uchodźcom w punktach noclegowych
oraz na dworcach jako tłumacze



blisko 150 tys. wydanych posiłków 
w obiektach noclegowych 

ponad 39,5 tys. wydanych paczek 
z trwałą żywnością 

blisko 80 tirów z pomocą humanitarną
w Lublinie 

68  transportów z pomocą humanitarną
przekazanych do Ukrainy

14 interwencyjnych punktów
noclegowych z 1,5 tys. miejsc

ponad 102,5 tys. udzielonych 
noclegów w punktach interwencyjnych #StandWithUkraine



ponad 8,4 tys.  nadanych numerów PESEL

świadczenia „40+” dla 776 wniosków
dotyczących opieki nad 2875 obywatelami Ukrainy
na kwotę ponad 3 mln zł

świadczenia „300+” dla ponad 6,8 tys.
obywateli Ukrainy  na kwotę ponad 2 mln zł 

#StandWithUkraine



64 300
1398

ofert pracy 
dla obywateli Ukrainy

zgłoszonych miejsc pracy 
dla obywateli Ukrainy

1123

1196

zarejestrowanych pracowników
z Ukrainy poszukujących pracy

zatrudnionych obywateli Ukrainy
przez lubelskich pracodawców

pedagogów z Ukrainy,
zatrudnionych w 41 lubelskich
szkołach w ramach programu
"Cash for Work"

#StandWithUkraine



1861 
dzieci i młodzieży z Ukrainy 
w miejskich przedszkolach, 
szkołach i żłobkach:

1279 uczniów w szkołach podstawowych

uczniów w szkołach ponadpodstawowych155   
417  
10

#StandWithUkraine

dzieci w przedszkolach

dzieci w miejskich żłobkach


