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Why?
Platform's 
purpose

What?
Key 
functionalities

When?

Patronage

UA SOS- platform connecting refugees from 
Ukraine with people providing accommodation

• Helping refugees find shelter through a platform connecting those 
affected by the war with volunteers providing accommodation from 
Poland and Central Europe 

• 3-5 million refugees forecasted

• Support for non-governmental and local government organizations in 
the efficient placement of refugees from Ukraine

• Platform already live (www.uasos.org)

• Further development of the platform assumed - incl. improved 
verification of users; more functionalities

We have already confirmed a wide range of potential partners 

- incl. leading NGOs, banks and e-Commerce companies

• For refugees: possibility of requesting accommodation

• For those offering accommodation: possibility of adding an 
advertisement about available accommodation

• Automatic "best match" of a refugee with an accommodation provider 
based on a set of criteria - number of people seeking accommodation, 
length of stay, distance and date availability, transport options, and 
more (e.g. special needs)

• Enabling contact between parties

• Platform available in Ukrainian, Polish and English

Accommodation 
provider form

Refugee 
form

http://www.uasos.org/
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Rusza platforma łączącą uchodźców z Ukrainy 
z osobami udostępniającymi miejsca noclegowe

• Pomoc uchodźcom w znalezieniu schronienia poprzez platformę
łączącą dotkniętych wojną z udostępniającymi miejsca noclegowe z 
Polski i Europy Środkowej
Prognozy mówią o 3-5 mln uchodźców

• Wsparcie organizacji pozarządowych i samorządowych
w sprawnym lokowaniu uchodźców z Ukrainy `

• Platforma już dostępna pod adresem www.uasos.org

• Zakładamy dalszy rozwój platformy – m.in. udoskonalona weryfikacja
ofert; kolejne funkcjonalności

Potwierdziliśmy już szerokie grono potencjalnych partnerów 

– m. in. czołowe NGO, banki oraz firmy e-Commerce

• Dla uchodźców: możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na nocleg

• Dla oferujących nocleg: możliwość dodania ogłoszenia o dostępnym
noclegu

• Automatyczne najlepsze dopasowanie ("match") uchodźcy z 
oferującym nocleg na podstawie kryteriów – liczby osób szukających
noclegu, długości noclegu, odległości i daty dostępności, możliwości
transportu, oraz innych

• Umożliwienie kontaktu pomiędzy stronami

• Platforma dostępna w j. ukraińskim, polskim i angielskim

Dlaczego?
Cel platformy

Oferowanie
noclegów

Formularz
uchodźcy

Co?
Kluczowe 
funkcje

Kiedy?

Patronat

http://www.uasos.org/

