
　Korporacja Pomocy Społecznej Fukudenkai ma historię przyjmowania
375 polskich dzieci, które były uchodźcami na Syberii w 1920 roku po I
wojnie światowej. Jest to wyjaśnione na następnej stronie.
 

　Z tego powodu, pod wpływem koronawirusa, chcemy pomóc polskim
studentom i osobom z wizą Working Holiday, którzy obecnie mają kłopoty z
życiem w Japonii, aby mogli żyć spokojnie i powrócić do Polski z dobrymi
wspomnieniami.

Wsparcie finansowe dla Polaków
przebywających w Japonii
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Polsko-Japońskie
Stowaryzszenie Młodzieży
　Polsko-Japońskie Stowarzyszenie
Młodzieży jest prowadzone przez
studentów z obu krajów, którzy są
zainteresowani relacjami między
Polską a Japonią. Wielu japońskich
członków uczy się języka polskiego na
uniwersytecie lub studiowało za
granicą w Polsce.
 

　Obecnie niektórzy polscy
członkowie mieszkający w Japonii
stracili pracę i nie mogą wrócić do
Polski z powodu koronawirusa,
dlatego we współpracy z Fukudenkai i
Ambasadą RP w Japonii oferujemy
informacje o wsparciu i lotach
powrotnych do Polski oraz
zapewniamy wsparcie tłumacza w
zakresie procedur urzędoowych w
Japonii.

W sumie 1,9 mln jenów przekazane 
19 osobom 

Korporacja Pomocy
Społecznej Fukudenkai 
　Ośrodek Fukudenkai został
założony w 1876 roku i jest
najstarszym domem dziecka w
Japonii. Nazwa Fukudenkai pochodzi
z terminologii filozofii buddyjskiej
„fukuden" (pole uprawne
dobra): „Siejcie dobre uczynki, a
zyskacie owoce szczęścia". 
 

　Ośrodek obecnie prowadzi dwa
ośrodki: dom dziecka „Hiroo Friends"
oraz ośrodek dla dzieci z
niepełnosprawnością intelektualną
„Miyashiro Gakuen". W 2012 roku
Ośrodek  otworzył „Hiroo Green
House", dom opieki nad osobami
starszymi działający w warunkach
aglomeracyjnych oraz „Group Home
Hiroo", dom opieki nad osobami
starszymi cierpiącymi na demencję. 
 

　W roku 2014 zorganizowano usługę
opieki w godzinach dziennych pod
nazwą „Hiroo Tekuteku", a w roku
2015 - program wspomagający osoby
poszukujące stałego zatrudnienia
typu B „Hiroo Joy Work".
　

〇Sposób wsparcia
　Najpierw zamieściliśmy informacje o wsparciu dla Polaków w Japonii na
stronie Polsko-Japońskiego Stowarzyszenia Młodzieży na Facebooku.
Następnie przeprowadziliśmy z nimi krótkie rozmowy i przekazaliśmy im
środki pomocnicze bezpośrednio w Fukudenkai albo przez przelew
bankowy.
 

Osoby otrzymujące pomoc: Polscy studenci w Japonii oraz osoby, którzy
przebywają w Japonii z wizą Working Holiday lub z wizą Specialist
 

Cel wsparcia finansowego: Płatność kosztów utrzymania   
       * Koszt środków utrzymania w okresie od ogłoszenia stanu       
         wyjątkowego do czasu powrotu do Polski

　Jak wspomniano powyżej, wsparliśmy 19 młodych Polaków mieszkających
w Japonii. Większość z nich tymczasowo mieszka w hostelach, nie wiedząc,
kiedy mogą wrócić do domu z powodu odwołania lotów powrotnych, lub
stracili pracę z powodu tymczasowych zamknięć sklepów i mają kłopoty
finansowe. 
 

　Ze względu na przedłużenie okresu stanu wyjątkowego pomyśleliśmy o
zorganizowaniu finansowania społecznościowego (crowdfunding), aby
pomóc większej liczbie Polaków w Japonii. Jednak 18 maja odbył się
specjalny rejs powrotny LOT-u z lotniska Narita w Tokio na Lotnisko
Chopina w Warszawie, więc obecnie dzielimy się informacjami i pomagamy
w zakupie biletów lotniczych osobom, które dotychczas wspieraliśmy.

〇Wyniki
Wsparliśmy finansowo 19 osób （12 kobiet, 7 mężczyzn）
Wiza studencka               1 osoba
Wiza Working Holiday   11 osób
Wiza Specialist                6 osób
Wiza dependent               1 osoba
 

W sumie wypłaciliśmy： 1,9 mln jenów (100,000 jenów na osobę)



　W 1920 roku, dokładnie sto
lat temu, ówczesny rząd
japoński przyjął polskie dzieci
z Syberii w chaosie po I
wojnie światowej. Na terenie
Ośrodka Fukudenkai
przebywało 375 z tych dzieci.
　

　Dzieci przyjechały do Tokio
w 5 grupach, każda z nich
przebywała w Ośrodku około
trzech miesięcy, a po　
odzyskaniu zdrowia powróciły
do Polski z portu w
Yokohamie. Dzięki tej historii
Fukudenkai nadal ma bliskie
stosunki z Polską.
　

　Polscy Dyplomaci często
odwiedzają Fukudenkai.
Zeszłym roku Pani Agata
Kornhauser-Duda, Małżonka
Prezydenta RP, przybyła do
Japonii i złożyła oficjalną
wizytę w Ośrodku. Ponadto, co
roku od 2016 dzieci w
Ośrodku biorą udział w
Mistrzostwach Świata Dzieci z
Domów Dziecka w Piłce
Nożnej.
 

Słowa podziękowania oraz 
sytuacja osób, które otrzymały pomoc

Relacje Fukudenkai z
Polską

<Sytuacja>
Przyjechałem do Japonii w grudniu 2019 roku jako instruktor narciarski z wizą
Working Holiday. Skończyłem pracę w połowie marca i planowałem wrócić do
Polski po podróży po Japonii, ale lot powrotny został odwołany. Obecnie
zatrzymuję się w hostelu na Okinawie.  
 

<Podziękowanie>
Pieniążki nawet już doszły, nawet nie jestem w stanie wyrazić jak bardzo jestem
wdzięczny- to jest coś niesamowitego. Nie było łatwo tutaj  przetrwać już w
sumie 1,5 miesiąca od odwołania lotu więc naprawdę się cieszę i pragnę
serdecznie podziękować Wam jak i całej organizacji i ośrodkowi Fukudenkai.
Arigato gozaimas! Naprawdę porządny kop i motywacja, aby jeszcze przetrwać
te mam nadzieję kilka tygodni w oczekiwaniu na jakąś możliwość powrotu!

<Sytuacja>
Przyjechałam do Japonii z wizą Working Holiday i mieszkam w Nagoi. Zostałam
zwolniona z pracy w restauracji z powodu koronawirusa. Planowałam wrócić do
Polski w połowie maja, ale lot powrotny został odwołany. Obecnie mieszkam w
hostelu przyjaciela w zamian za sprzątanie.
 

<Podziękowanie>
Dziękuję za pomoc w organizacji:) Czuję się, super szczęściarą, że mam gdzie
mieszkać w zamian za sprzątanie i teraz wiem, że są inne osoby które są chętne
aby pomóc w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Trochę nie spodziewałam,
się, że dostanę taką pomoc. Jestem bardzo wdzięczna, bardzo mi to pomoże, aby
stanąć na nogi. Dziękuję jeszcze raz za pomoc! 

<Sytuacja>
Przyjechałam do Japonii zeszłej jesieni z wizą Working Holiday. Pracowałam w
hotelu jako sprzątaczka, ale ten hotel został zamknięty z powodu koronawirusa,
więc po maju nie otrzymywałam żadnej pensji. Planuję zostać w Japonii do
końca października i szukam następnej pracy, ale do tego czasu nie mogę jej
znaleźć. 
 

<Podziękowanie>
Jestem naprawdę wdzięczna ośrodkowi Fukudenkai, za wsparcie jakie mi
okazali.  Nie tylko finansowe ale także mentalne. Ja zostaję w Japonii jeszcze
chwilę, więc nie sposób opisać słowami tego jak wiele dla mnie znaczy to, że
mogłam skorzystać z pomocy Fukudenkai!

M.C. 25-letni mężczyzna

N.W. 26-letnia kobieta

K.D. 25-letnia kobieta

<Sytuacja>
Przyjechałem do Japonii jako instruktor nurkowania z akwalungiem z wizą
Specialist. Pracowałem na wyspie Ishigaki, ale około marca z powodu
koronawirusa liczba turystów zmniejszyła się, a ja straciłem moją pracę.
Obecnie mieszkam w akademiku dla pracowników. Planuję zostać w Japonii do
lipca i szukać pracy.
 

<Podziękowanie>
Chciałbym złożyć głębokie wyrazy wdzięczności dla organizacji Fukudenkai
za okazaną szczodrość oraz chęć pomocy w tych trudnych dla Nas czasach.
Wasz akt szczodrości oraz chęć pomoc dla obywateli Polskich nie bedzie
zapomniania. Jest budującym widzieć tak miły dla serca przykład braterstwa
dwóch różniących się od Siebie narodów. Niech Fukudenkai przetrwa 10000 lat!

<Sytuacja>
Przebywam w Japonii przez trzy lata na wizie Specialist in Humanities.
Pracowałam jako nauczycielka języka angielskiego, ale od marca szkoła jest
zamknięta i otrzymuję tylko część pensji. Obecnie mieszkam w wynajętym
mieszkaniu, ale planuję się przeprowadzić pod koniec maja i potem wrócić do
Polski.
 

<Podziękowanie>
Rok 2020 miał być dla mnie rokiem podróży i zdobywania nowych doświadczeń.
Zamiast tego, ten rok pokazał mi, że jest na świecie dużo dobrych ludzi którzy
chętnie pomogą drugiemu człowiekowi. Z całego serca dziękuje Fukudenkai za
pomoc finansową w tych trudnych czasach. W ramach podziękowań mam
nadzieję zapoznać większa liczbę ludzi z pracą sierocińca i jego powiązaniami z
Polską. Dzięki gestom takim jak ten, Japonia na zawsze pozostanie w moim sercu.

J.M. 34-letni mężczyzna

Z.P-N. 31-letnia kobieta

Zdjęcie zrobione  w Ośrodku podczas
wizyty Pani Agaty Kornhauser-Dudy

Znaczki pocztowe z nazwą Fukudenkai
(Zaprojektowane przez panią Wiktorię
Kosterską, studentkę Akademii Sztuk

Pięknych we Wrocławiu)

　Z okazji setnej rocznicy
nawiązania stosunków
dyplomatycznych między
Japonią a Polską wydano w
Polsce znaczki pocztowe i
kartki pocztowe, na których
figuruje nazwa Ośrodka
Fukudenkai.


