
 

 

 

 

Habitat for Humanity Poland 

Jesteśmy fundacją dobroczynną istniejącą w Polsce od 1992 roku. Wspieramy niezamożne osoby, które 

nie mają gdzie mieszkać lub mieszkają w nieodpowiednich warunkach. Często są to: uchodźcy, 

samotne matki, dzieci opuszczające domy dziecka lub osoby starsze, które z powodu różnych 

przeciwności losu znalazły się na życiowym zakręcie. Traktujemy ich jak partnerów i wspólnie staramy 

się zaspokoić ich potrzeby mieszkaniowe. Pomagamy osobom aktywnym – takim, które same chcą 

sobie pomóc. 

 

Dzięki wsparciu wolontariuszy, darczyńców, partnerów biznesowych realizujemy wizję świata, w którym: 

każdy człowiek ma godne miejsce do życia. 

 

Do tej pory wybudowaliśmy lub wyremontowaliśmy ponad 200 lokali mieszkaniowych i pomogliśmy 6 

500 osób w Polsce. Jesteśmy częścią sieci dobroczynnych organizacji Habitat for Humanity, które 

działają w ponad 70 krajach na 6 kontynentach. 

 

 

ReStore  

 

ReStore to unikatowy projekt, promujący postawy dobroczynne, ekologiczne i twórcze, łączący 

pokolenia oraz integrujący lokalną społeczność. W jednej przestrzeni znajduje się sklep charytatywny, 

warszatownia, miejsce spotkań promujące aktywność obywatelską, integrację międzypokoleniową, 

rodzinną i społeczną oraz szkolenia kształtujące postawy proekologiczne. Na projekt składają się: 

 

1. ReStore – sklep charytatywny z meblami, artykułami wyposażenia wnętrz, materiałami 

wykończeniowymi i innymi przedmiotami ładnymi i funkcjonalnymi. Dochód ze sprzedaży jest 

przeznaczany na realizację misji Fundacji Habitat for Humanity Poland, która poprzez prace 

remontowo budowlane, mobilizację wolontariuszy oraz działania na rzecz poprawy 

efektywności polityki mieszkaniowej walczy z ubóstwem mieszkaniowym oraz przeciwdziała 

bezdomności. 

 

2. ReStore Lab – warsztat stolarski, w którym realizowane są programy rzemieślnicze oraz 

kreatywne zajęcia. Warsztat jest też miejscem otwartym dla społeczności lokalnej oraz klientów 

sklepu charytatywnego. W wyznaczonych godzinach, każdy może samodzielnie odnowić swój 

mebel lub wziąć udział w warsztatach.  

 

3. ReStore Edu – edukacja ekologiczna, skierowanych głównie do dzieci i młodzieży. Warsztaty 

ReStore Edu prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę animatorów, trenerów i ekspertów z 

dziedziny ekonomii cyrkularnej. Jak dotąd, przeprowadziliśmy projekt pod nazwą „Pochłaniacz 

Wiedzy”, skierowany do uczniów SP na Targówku, którego celem jest edukacja ekologiczna, w 

tym podzielenie się wiedzą dotyczącą Gospodarki Obiegu Zamkniętego.  


