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WPROWADZENIE DO PROJEKTU

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Ocalenie oraz Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek zawiąza-
ły współpracę, aby skorzystać ze wspólnych doświadczeń i udzielić wsparcia uchodźcom. 

Rysunek 1. Kolejka obcokrajowców przed Wydziałem Spraw Cudzoziemców  
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

    

                           

TŁO SPOŁECZNE

Największe wyzwania, przed którymi stoi teraz nasz kraj, to niewystarczające środki pomocowe i brak spójnej polityki 
wobec uchodźców. Rząd wraz z organizacjami pozarządowymi powinien ustanowić wspólny, jednolity front działań 
i jak najpilniej im pomóc. Głównym celem projektu Global Challenges Local Solution było zapewnienie doraźnego wspar-
cia przez wyspecjalizowane organizacje: Fundację Ocalenie oraz Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek.

Wyżej wymienione organizacje pracują na co dzień z uchodźcami na poziomie lokalnym – Fundacja Ocalenie w War-
szawie i Łomży (w ośrodku dla uchodźców), a Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek działa na północy Polski, 
w województwie pomorskim (w Gdańsku i Gdyni). Łącząc swoje mocne strony, a także rozwijając swoje kompetencje 
dotyczące współpracy z instytucjami publicznymi, mogą działać o wiele skuteczniej niż osoby indywidualne. Akade-
mia Rozwoju Filantropii w Polsce jako organizacja mająca duże doświadczenie w realizacji projektów społecznych 
podjęła się koordynacji tego przedsięwzięcia.
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UZASADNIENIE PROJEKTU
Od końca lat 90. aplikację o status uchodźcy w Polsce złożyło prawie 90 tys. osób (wśród nich m.in. Czeczeni, Gruzini, 
Syryjczycy itd.).

Według najnowszego sondażu IBRIS (Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych) z 3 lutego 2017 roku wynika, że tyl-
ko co piąty Polak zgadza się na przyjmowanie uchodźców w  Polsce. Co dziesiąty ankietowany zgodziłby się ich 
przyjąć, ale tylko jeśli byliby oni wyznania chrześcijańskiego. I aż 40 proc. badanych jest przeciwnych przyjmowaniu 
osób, które ze względu na zagrożenie życia zostały zmuszone opuścić swój dom.

Rysunek 2. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców

Źródło: na podstawie sondażu IBRIS dla Radia Zet

W zależności od źródła na początku 2016 roku 55-70 proc. badanych sprzeciwiało się przyjmowaniu uchodźców, 
podczas gdy na ich przyjazd zgadzał się niespełna co czwarty ankietowany (24 proc.).

W związku z tym przed organizacjami pozarządowymi stoi obecnie wiele wyzwań. Są to m.in. konieczność przygoto-
wania miejscowych społeczności i instytucji do pracy i kontaktów z cudzoziemcami wywodzącymi się z odmiennych 
kulturowo, religijnie i językowo obszarów, a także poprawa wizerunku uchodźcy w oczach Polaków. Wsparcie, które 
organizacje pozarządowe powinny obecnie oferować, powinno objąć zarówno sferę publiczną, jak i instytucje spo-
łeczne i gospodarcze działające na danym terenie.

Co warto podkreślić, zastana rzeczywistość stawia uchodźców w Polsce przed problemami, z którymi wielu Polaków 
nigdy nie musiało się mierzyć. Większość uchodźców, którzy nie znają kultury, języka, a co więcej – spotykają się z dys-
kryminacją, znalazło się w dużo gorszej sytuacji niż obywatele Polski, którzy mają trudność ze znalezieniem pracy, 
mieszkania czy z zapewnieniem edukacji dla swoich dzieci. Sytuacja, w której znajdują się uchodźcy, jest całkowicie 
odmienna od warunków, w jakich jeszcze niedawno żyli, a nawet bogaty rynek pracy, oferta edukacyjna czy powstające 
programy mieszkaniowe nie zrekompensują traumy, którą przeszli. Dlatego też powinniśmy znaleźć dla nich choć odro-
binę szacunku i zrozumienia. Bardzo ważne jest, by powstał pomysł na ich integrację z polskim społeczeństwem. Tak, 
by nasz kraj stał się dla nich miejscem, w którym będą chcieli żyć, a nie takim, w którym czekają ich kolejne tragedie1.

1  Opracowane na podstawie: http://uchodzcy.info/infos/sytuacja-uchodzcow-w-polsce/ (dostęp: 21.03.2017).

CO WYDARZYŁO SIĘ W PROJEKCIE?
W ramach projektu przeprowadzono wiele działań, które miały bezpośrednio i pośrednio wesprzeć uchodźców prze-
bywających na terenie Polski.

Bezpośrednie formy wsparcia to:
• pilotażowo przeprowadzony program mieszkaniowy,
• pomoc psychologiczna dla uchodźców i ich aktywizacja zawodowa, w tym pomoc dla  
     osób po traumie i ofiar przemocy związanej z wojną i prześladowaniami,
• prowadzenie grupy wsparcia dla uchodźczyń,
• wsparcie w edukacji dla dzieci uchodźców w Łomży,
• prowadzenie lekcji języka polskiego,
• utworzenie mieszkania chronionego dla migrantów (w szczególności kobiet) dotkniętych przemocą.

Kluczowe rozwiązania programowe i instytucjonalne przeprowadzone w ramach projektu to:
• kursy i doradztwo zawodowe dla uchodźców,
• szkolenie dla policjantów i strażników miejskich w Gdańsku dotyczące pracy z uchodźcami,
• intensywny kurs języka rosyjskiego dla pracowników CWII,
• superwizje indywidualne i grupowe,
• coaching indywidualny dla osób pracujących z uchodźcami.

Działania w ramach projektu odbywały się w:
● Warszawie,
● Łomży,
● Gdańsku,
● Lininie,
● Podkowie Leśnej,
● Czerwonym Borze.

Czy Pani/Pana zdaniem 
Polska powinna przyjmować uchodźców?

● Nie, nie powinna
● Tak, ale tylko kobiety i dzieci
● Tak, powinna wszystkich
● Tak, ale tylko chrześcijan
● Nie wiem

41,10%

19,60%

18,90%

9,40%

11%
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Pomoc bezpośrednia udzielona 
w ramach projektu

Program mieszkaniowy – Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdańsk

W Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek realizacja tej części programu rozpoczęła się od rekrutacji uczestni-
ków projektów.

Od marca do czerwca 2016 roku przedstawiciele Centrum Wsparcia Imigrantów i  Imigrantek i partnera projektu, 
Fundacji Emic, wielokrotnie spotykali się z mieszkańcami ośrodka, tak aby zaprezentować im założenia projektu, 
oferty relokacji, a także poznać potencjalnych odbiorców, ich oczekiwania, sytuację i możliwości. Pierwsze spotkania 
zapoznawcze odbywały się w dużym gronie z udziałem reprezentantów gdańskich instytucji, takich jak Urząd Miejski 
w Gdańsku czy Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. Po spotkaniach mieszkańcy ośrodka mieli czas na przemyślenie 
oferty, a chętni do relokacji mogli się zgłaszać do pracowników Fundacji Emic, działającej bezpośrednio w ośrodku. 
Zainteresowanie przeprowadzką do Gdańska było bardzo duże. Jedynym warunkiem, aby zakwalifikować się do pro-
jektu, postawionym przez CWII, było posiadanie ważnego pozwolenia na pracę (zarówno w przypadku osób z  już 
wydaną decyzją dotyczącą pobytu, jak i osób będących bez decyzji, w  tzw. procedurze uchodźczej). Ostatecznie 
na relokację zdecydowały się trzy rodziny: Czeczeni, Ukraińcy i Ormianie – łącznie 16 osób.

Kolejnym etapem była przeprowadzka uczestników projektu do Gdańska, która nastąpiła na przełomie lipca i sierpnia 
2016 roku. Wszystkim rodzinom zostały znalezione lokale mieszkalne (na zasadzie wynajmu z wolnego rynku) od-
powiadające na ich potrzeby i możliwości finansowe. Ich wyszukanie było jednym z największych i najbardziej cza-
sochłonnych wyzwań w projekcie. Początkowo rodziny mieszkały tymczasowo w lokalach użyczonych przez za-
przyjaźnione osoby. Ceny wynajmu mieszkania w Gdańsku są stosunkowo wysokie. Mało jest lokali o dostatecznym 
standardzie w cenie adekwatnej do dochodów tych rodzin. Dużą barierą była również niechęć właścicieli do wynajęcia 
mieszkania obcokrajowcom i rodzinom z dziećmi. Ostatecznie wszystkim rodzinom znaleziono lokale o przyzwoitym 
standardzie, rozsądnej cenie i z przychylnymi właścicielami. Wszystkie dzieci zostały zapisane do szkół i rozpoczęły 
naukę we wrześniu. Osoby dorosłe, mogące podjąć pracę, zostały objęte wsparciem doradczyni zawodowej, która 
pomogła im opracować niezbędne do poszukiwania pracy dokumenty (takie jak np. CV), a także intensywnie poszu-
kiwała dla nich zatrudnienia. Ostatecznie dwaj panowie zatrudnili się w branży budowlano-remontowej, a jeden pra-
cuje w firmie transportowej. Panie na razie pozostają bez zatrudnienia, prowadzą domy (są zarejestrowane w Powia-
towym Urzędzie Pracy w Gdańsku). W ramach projektu rodziny zostały objęte wsparciem finansowym i rzeczowym, 
tak aby mogły się urządzić i zaadaptować w Gdańsku. Z każdą rodziną został opracowany szczegółowy plan i zakres 
wspomnianej pomocy, zakładający jasno określone ramy czasowe. W ramach wsparcia finansowo-rzeczowego ro-
dziny otrzymały:

• wyposażenie do mieszkań, 
• wyprawki szkolne dla dzieci,
• pieniądze na pokrycie kaucji oraz dopłaty do kosztu wynajmu/czynszu za mieszkania, 
• „kieszonkowe” na pokrycie kosztów życia, jedzenia,
• bilety miesięczne.

Integracyjny Program Mieszkaniowy – pilotaż w Warszawie

W warszawskiej Fundacji Ocalenie działanie miało charakter pilotażowy. W ramach pierwszej fazy przygotowano 
precyzyjne założenia programu, opracowano dokumentację i wykonano niezbędne tłumaczenia dokumentów, a tak-
że został zatrudniony i przeszkolony koordynator. W drugiej fazie wziął udział specjalista ds. promocji i sfinansowano 
konsultacje fundraisingowe na rzecz programu mieszkaniowego. Opracowano i wyprodukowano również wiele ma-
teriałów promocyjnych i fundraisingowych. 

W trzeciej fazie skupiono się na działaniach promocyjnych i fundraisingowych, dzięki czemu zapewniono kontynuację 
działań przez kolejne cztery miesiące po zakończeniu projektu. Powstały również struktura i procedury umożliwia-
jące zagospodarowanie mieszkań zgłaszanych po rozpoczęciu programu na jego potrzeby.

W ramach projektu zapewniano też interwencyjne wsparcie mieszkaniowe (w tym przez szukanie miejsc noclego-
wych w placówkach stacjonarnych) i udzielano pomocy uchodźcom w poszukiwaniu mieszkań do wynajmu.

Realizacja projektu umożliwiła przygotowanie podstaw programu mieszkaniowego, które były niezbędne do tego, 
by móc rozpocząć działania. 

Pomoc psychologiczna dla uchodźców i ich aktywizacja zawodowa, w tym pomoc 

dla osób po traumie i ofiar przemocy związanej z wojną i prześladowaniami

W ramach tego działania w Warszawie i Łomży uchodźcom była zapewniana pomoc psychologiczna, psychoterapia 
oraz wsparcie w poszukiwaniu mieszkania, pracy i w kontaktach z instytucjami. Udzielano też pomocy rzeczowej 
w postaci jedzenia, środków higienicznych oraz ubrań i butów itp. Wsparcie rzeczowe oraz w poszukiwaniu pracy 
i mieszkania miało duże znaczenie dla działań psychologicznych i terapeutycznych, ponieważ przyczyniało się do bu-
dowania podstawowego poczucia stabilizacji. Szczególnie ważne było to w przypadku poszukiwania mieszkania, 
gdyż uchodźcom bardzo trudno jest wynająć lokal samodzielnie – w sytuacji gdy nawiązują pierwszy kontakt, ogło-
szenia okazują się „nieaktualne” lub cena wynajmu nagle wzrasta.

Z pomocy psychologicznej korzystali uchodźcy z Warszawy i okolic oraz z Łomży, w tym osoby mieszkające w ośrod-
kach dla uchodźców na warszawskim Targówku, w Lininie, Podkowie Leśnej i Czerwonym Borze.

W Łomży była zatrudniona jedna psycholog posiadająca jednocześnie uprawnienia do pracy psychoterapeutycznej, 
a w Warszawie – dwie psycholożki/psychoterapeutki, z czego jedna zajmowała się również organizacją i koordynacją 
innych form pomocy dostępnych w projekcie, tak aby osoby były objęte nie tylko wsparciem psychologicznym.

Psycholożki i psychoterapeuci zajmowali się przede wszystkim przypadkami zaburzeń depresyjnych, potraumatycz-
nych, adaptacyjnych oraz problemami rodzinnymi i wychowawczymi. 

Projekt umożliwił intensyfikację pomocy psychologicznej w kluczowym momencie, ponieważ w 2016 roku zanoto-
wano znaczy wzrost liczby ataków na tle narodowościowym oraz wzrost poczucia zagrożenia wśród uchodźców 
w Polsce. Pomoc psychologiczna okazała się szczególnie potrzebna w Łomży, gdzie skorzystali z niej m.in. młoda 
Czeczenka, napadnięta na tle religijnym (m.in. zdarto jej chustę z głowy), i młody Czeczen (trenujący w prowadzo-
nym przez fundację polsko-uchodźczym klubie sportowym SportHaus), dźgnięty nożem w plecy przez napastnika 
znanego z poglądów i działań wrogich wobec uchodźców.

W momencie zakończenia projektu nadal istniała wyraźna potrzeba jego kontynuacji.

W Gdańsku wszystkie rodziny zostały objęte wsparciem psychologicznym. Trzy osoby dorosłe skorzystały z konsul-
tacji, a jeden z panów otrzymał dodatkowo pomoc psychiatry. Było to spowodowane dotkliwym pobiciem – od tego 
czasu zmaga się z problemami neurologiczno-psychologicznymi wymagającymi pracy terapeutycznej i leczenia far-
makologicznego.
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Grupa wsparcia dla uchodźczyń

W ramach tego działania organizowano w Warszawie i jej okolicach regularne zajęcia różnego rodzaju, w tym re-
laksacyjne, z jogi, antystresowe (z radzenia sobie ze stresem), oraz zajęcia tematyczne, np. dotyczące rękodzieła. 
Dodatkowym efektem zajęć była integracja między uczestniczkami i zawiązywanie się kontaktów koleżeńskich wy-
kraczających poza spotkania organizowane w ramach projektu. Zajęcia miały charakter cykli trwających od dwóch 
do trzech miesięcy. Organizowano również raz w miesiącu spotkania dla kobiet, podczas których odbywały się kier-
masze odzieży używanej i zajęcia dla dzieci. Spotkania te były także okazją do rozmów o codziennych trudnościach 
i do wzajemnego wspierania się w szukaniu rozwiązań tych problemów. Ze względu na duże zróżnicowanie uczest-
niczek nie zawiązała się stała grupa wsparcia w zaplanowanej formie. W czasie realizacji działania uznano, że sku-
teczniejszą formą pomocy będzie podążanie za energią i potrzebami uczestniczek. Dodatkowo zorganizowano dwa 
spotkania relaksacyjne w Warszawie (rosyjskojęzyczne i arabskojęzyczne) i jedno w Łomży. W ich trakcie kobiety 
korzystały m.in. z zabiegów kosmetycznych, takich jak makijaż czy manikiur. Taką formę zajęć zaproponowały same 
uczestniczki. Przez codzienne obowiązki związane z pracą i domem wiele z nich nie ma ani czasu, ani możliwości 
na tego rodzaju rozrywki, których bardzo im brakuje, ponieważ jeszcze przed ucieczką ze swojego kraju nie mogły 
z nich korzystać. W momencie zakończenia projektu istniała duża potrzeba kontynuacji tych działań.

Rysunek 3. Grupa uchodźczyń na zajęciach relaksacyjnych i artystycznych

Wsparcie w edukacji dla dzieci uchodźców w Łomży

W ramach tego działania prowadzono wiele kompleksowych czynności wspomagających edukację dzieci uchodźców 
w Łomży. 

Codzienne wsparcie w czterech szkołach zapewniał kulturowy asystent szkolny, który pomagał dzieciom przystoso-
wać się do szkolnych warunków i nawiązać prawidłowy kontakt z rówieśnikami i nauczycielami. Asystent dbał o to, 
by nie dochodziło do nieporozumień, a w razie potrzeby również uczestniczył w rozwiązywaniu konfliktów w środo-
wisku szkolnym. Był także w stałym kontakcie z rodzicami uczniów i wspierał ich kontakt ze szkołą. 

Drugim ważnym działaniem były stałe zajęcia świetlicowe dla dzieci uchodźczych. Prowadziła je opiekunka wo-
lontariatu wspierana przez wolontariuszy pochodzących głównie z  łomżyńskich liceów i gimnazjów. W ramach 
zajęć dzieci otrzymywały pomoc w bieżącej nauce i odrabianiu lekcji. Dbano jednocześnie o ich ogólny rozwój, na-
ukę umiejętności interpersonalnych i ich znajomość języka polskiego. Oprócz stałych zajęć świetlicowych (dwie 
godziny pięć razy w tygodniu) urządzono również dodatkowe zajęcia poświęcone różnym tematom wybieranym 
wspólnie z uczniami.

Co więcej, zorganizowano dwie wycieczki do Warszawy dla dzieci i młodzieży uchodźczej z Łomży. W ich trakcie 
odwiedzono park trampolin, kino i klub sportowy w stolicy. 

Rysunek 4. Grupa dzieci uchodźczych podczas wycieczek

Nauka języka polskiego

Bez znajomości języka polskiego nie ma szans na skuteczną integrację. Dlatego jego lekcje były szczególnie ważne dla 
całego projektu. Uczęszczali na nie dorośli uchodźcy w Warszawie, Łomży i Gdańsku. 

W Warszawie tworzono grupy mieszane, złożone z uchodźców i imigrantów, a w Łomży organizowano zajęcia wy-
łącznie dla uchodźców i osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. 

W Warszawie zajęcia prowadzono w grupach do 14 osób w ramach trzymiesięcznych kursów. Prowadzili je przeszkoleni 
wolontariusze, którzy zazwyczaj stosowali metodę bezpośrednią, polegającą na minimalizacji wykorzystania języków 
obcych przy nauce języka polskiego. Metodę tę wybrano ze względu na dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie. 

Dodatkowo, poza projektem, uczestnicy zajęć brali udział w warsztatach adaptacyjnych i w wyjściach integracyj-
nych. Były one okazją do poznania miasta i do przećwiczenia w praktyce opanowanego słownictwa.

90 proc. uczestników, którzy ukończyli cały kurs, kontynuowało naukę.

Rysunek 5. Grupa uchodźców na zajęciach z języka polskiego
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Co więcej, organizacja bezpłatnych kursów języka polskiego jest jedną z podstawowych akcji, które realizuje CWII. 
Potrzeby w tym obszarze są bardzo duże, a liczba miejsc z reguły dalece niewystarczająca. Od roku oferta bezpłat-
nych lub nisko płatnych kursów języka polskiego w Trójmieście znacząco się powiększyła (CWII organizuje kursy dla 
mniej więcej 12 grup, dodatkowo dostępne są kursy przygotowywane przez inne instytucje, takie jak Europejskie 
Centrum Solidarności czy Uniwersytet Gdański). Centrum uruchomiło również kursy języka angielskiego dla migran-
tów, które prowadzą native speakerzy. W ramach projektu zajęcia odbywały się w trybie dwóch lekcji tygodniowo 
i trwały około trzech miesięcy.

 
Rysunek 6. Grupa uchodźców na zajęciach z języka polskiego

Mieszkanie chronione dla migrantów 

(w szczególności kobiet) dotkniętych przemocą

Do CWII coraz częściej trafiają migranci nie tylko szukający informacji czy chcący skorzystać z  takich usług jak 
porada prawna czy doradztwo zawodowe, lecz także osoby (zwłaszcza kobiety) znajdujące się w sytuacjach kryzy-
sowych i wymagające kompleksowego wsparcia. Migrantki często są narażone na przemoc ze strony swoich partne-
rów i pracodawców. Padają ofiarą przemocy domowej (fizycznej, psychicznej i ekonomicznej) i seksualnej, są wyko-
rzystywane i nieuczciwie traktowane w miejscu pracy. Migrantki przebywające w Polsce często na podstawie wizy 
nie wpisują się w dostępne programy wsparcia kobiet w kryzysie czy w działalność placówek przeznaczonych dla 
takich właśnie osób. W ramach projektu CWII miało możliwość wynajęcia trzypokojowego mieszkania, znajdującego 
się w cichej, spokojnej okolicy na obrzeżach Gdańska. Decyzję o skierowaniu kogoś do wspomnianego lokalu podej-
mował zespół CWII (konsultantki z tzw. pierwszej linii, prawnik) przy współpracy z psycholożką/psychiatrą. Z każdą 
taką osobą był ustalany indywidualny plan obejmujący ramy czasowe i zasady pobytu w mieszkaniu oraz dalsze kroki 
potrzebne do rozwiązania jej sytuacji (pomoc prawna, pomoc w załatwieniu formalności, wsparcie terapeutyczne/
psychiatryczne, kontakt z rodziną itp.). W okresie od marca do sierpnia 2016 roku z mieszkania skorzystały w sumie 
cztery kobiety, w okresie od sierpnia do października przebywała w nim tymczasowo jedna z relokowanych rodzin. 
Do opieki nad lokalem i koordynacji procesu kwaterowania została zatrudniona zaufana Ukrainka (współpracująca 
już wcześniej z  CWII), wrażliwa na szczególne potrzeby migrantek znajdujących się w  trudnej sytuacji życiowej 
i doświadczających przemocy. Jest to osoba o odpowiednich kompetencjach mentorskich i językowych, które umoż-
liwiają efektywne wsparcie takich osób.

Pomoc pośrednia udzielona 
w ramach projektu

Kursy i doradztwo zawodowe

W Gdańsku w ramach projektów zatrudniono doradcę zawodowego (w wymiarze jednej czwartej etatu), którego 
głównym zadaniem było przygotowanie relokowanych osób dorosłych do wejścia na lokalny rynek pracy w Polsce. 
Jeszcze przed przeprowadzką do Gdańska doradczyni zawodowa odbyła spotkania z uczestnikami projektu. W trak-
cie tych konsultacji diagnozowała ich kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także ich oczekiwania, 
ambicje, cele, potrzeby i wyobrażenia o polskim rynku pracy. Zebrane informacje konfrontowała z lokalną rzeczy-
wistością. Na ich podstawie opracowała z każdą osobą indywidualny plan rozwoju zawodowego. Należy podkreślić, 
że początkowo wyobrażenia rodzin na temat lokalnego rynku pracy i możliwości, a także warunków zatrudnienia 
były często wręcz absurdalne. Duże miasto – Gdańsk – jawiło się jako miejsce nieograniczonych możliwości z per-
spektywą bardzo dużych zarobków. Moment zderzenia oczekiwań i wyobrażeń (zbudowanych często na podstawie 
pogłosek) z rzeczywistością był trudny i wiązał się z frustracjami. Doradczyni zawodowa była odpowiedzialna za wy-
szukiwanie ofert pracy i pośredniczenie w pierwszym kontakcie z pracodawcami, a także motywowała relokowane 
osoby do samodzielnego, aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Wspierała je w pierwszych dniach po podjęciu pra-
cy, zachęcała do podnoszenia kwalifikacji i intensywnej nauki języka polskiego.

Oprócz doradztwa w  ramach powyższego działania zrealizowano również szkolenie dla nauczycieli/pedagogów 
dwóch szkół, w  których uczą się dzieci uchodźcze/migranckie. Szkolenia obejmowały taką tematykę, jak praca 
w środowisku wielokulturowym, komunikacja międzykulturowa, kompetencje wrażliwości kulturowej czy wsparcie/
nauczanie dzieci z doświadczeniem uchodźczym/migranckim.
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Szkolenie dla policjantów i strażników miejskich w Gdańsku

W dobie zwiększającej się liczby przestępstw na tle rasowym, etnicznym i wyznaniowym w Polsce związanych ze wzro-
stem liczby migrantów, którzy często są ofiarami i/lub sprawcami tych przestępstw, istnieje ogromna potrzeba szkoleń 
skierowanych do funkcjonariuszy prawa bezpośrednio stykających się z tego typu sprawami. W ramach projektu zrealizo-
wano ośmiogodzinne szkolenie dla policjantów i strażników miejskich, które poprowadziła psycholożka pracująca z uchodź-
cami/migrantami w Polsce, a wcześniej z uchodźcami irackimi mieszkającymi w Syrii. W trakcie zajęć uczestnicy mieli 
okazję podnieść swoje kompetencje z dziedziny komunikacji międzykulturowej, pracy w środowisku wielokulturowym, roz-
wiązywania konfliktów na tle kulturowym, wrażliwości kulturowej i in. Warto podkreślić, że początkowo ciężko było zachę-
cić policjantów czy strażników miejskich do uczestnictwa w szkoleniu. Ostatecznie udział w nim wzięli niejako z „przymusu” 
– z polecenia służbowego. Jednak znakomite kompetencje, doświadczenie i wyczucie trenerki przyczyniło się do zaangażo-
wania uczestników w szkolenie i do otwarcia się na przekazywane treści. Najlepszym podsumowaniem wyników szkolenia 
zdaje się wypowiedź młodego strażnika miejskiego, który brał w nim udział. Podkreślał on, że początkowo był bardzo scep-
tycznie nastawiony zarówno do uchodźców/imigrantów, jak i samego szkolenia. Na zakończenie zaś powiedział: „Po tym 
szkoleniu, dzięki zdobytej wiedzy dotyczącej wielokulturowości, zrozumieniu bardzo ważnej roli kontekstu kulturowego 
i wyzwań związanych z komunikacją międzykulturową, chętnie zaprosiłbym takiego imigranta na piwo”.

Organizacje pracujące z imigrantami muszą mieć do tego odpowiednie warunki. W związku z tym część środków 
w ramach dotacji została przekazana na rozwój instytucjonalny Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, a także 
na superwizje przeprowadzone w obu zespołach.

Intensywny kurs języka rosyjskiego dla pracowników CWII

W czasie projektu zrealizowano w sumie 96 godzin indywidualnych, intensywnych lekcji języka rosyjskiego dla dwóch 
członków zespołu CWII. W chwili obecnej około 80 proc. klientów korzystających z usług CWII jest osobami rosyj-
skojęzycznymi lub posługującymi się tym językiem. Znajomość języka rosyjskiego jest więc niezbędną umiejętnością 
do efektywnego wspierania tych osób. 

Superwizje indywidualne i grupowe

Zarówno Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, jak i Fundacja Ocalenie działają w trudnym, pełnym wyzwań 
obszarze. Z jednej strony pracownicy CWII są narażeni na pracę z trudnymi klientami, mierzącymi się z własnymi 
problemami, traumami i  frustracjami. Z drugiej muszą zmagać się z niesprzyjającymi w Polsce warunkami doty-
czącymi migracji, nieprzychylną opinią publiczną, a także skomplikowanymi, uciążliwymi procedurami/przepisami. 
Wiąże się z tym ogromny stres. W związku z tym starają się korzystać z zajęć superwizji, które mają na celu m.in. 
poprawę relacji w grupie pracowników i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

A do czego jeszcze służą superwizje – o to spytaliśmy Piotra Bystrianina, prezesa Fundacji Ocalenie. 

Niektórym termin „superwizja” może kojarzyć się z pewną formą nadzoru, innym – z procedurą stosowaną 
przez psychoterapeutów. Superwizja rzeczywiście jest stałym elementem pracy psychoterapeutycznej, ale jest 
też wykorzystywana jako wsparcie dla innych osób zajmujących się zarówno bezpośrednim pomaganiem, jak 
i w wielu innych kontekstach zawodowych.

Superwizja to po prostu spotkania indywidualne lub grupowe osób zajmujących się określonymi zadaniami ze spe-
cjalistą ze znacząco większym doświadczeniem w danej dziedzinie i przygotowanym do pełnienia funkcji super-
wizora. W Fundacji Ocalenie z superwizji korzystają nie tylko psycholożki i psychoterapeutki, lecz także pozostałe 
osoby zaangażowane w działania pomocowe i edukacyjne. W kontekście tych działań głównym celem superwizji 
jest zapewnianie wsparcia dla osób pomagających cudzoziemcom, tak by te działania były jak najskuteczniejsze. 
By to osiągnąć, w trakcie superwizji niezbędne jest zajmowanie się wieloma aspektami tej pracy.

Przede wszystkim superwizor dzięki spojrzeniu z zewnątrz pomaga specjalistom w lepszym zrozumieniu sy-
tuacji i problemów osób, którym pomagają, oraz w określeniu tego, co jest głównym problemem, a co tylko 
skutkiem. Przy superwizji grupowej pomaga w tym też możliwość wymiany informacji między różnymi oso-
bami zaangażowanymi w pomoc. W trakcie superwizji możliwe jest też układanie wspólnych planów działań 
dotyczących pomocy dla danej osoby i wzmacnianie współpracy wielu osób zaangażowanych w daną sprawę. 
Jest to szczególnie ważne, gdy potrzebna jest jednoczesna pomoc wielu specjalistów, co w trudnej sytuacji 
uchodźców jest bardzo częste.

Takie analizowanie poszczególnych spraw pomaga osobom z krótszym stażem zawodowym w rozwijaniu umie-
jętności niezbędnych na danym stanowisku, ale bardzo często to właśnie te osoby ze świeżym spojrzeniem 
wnoszą wiele do dyskusji i pomagają w odchodzeniu od sztampowego myślenia.

Nieodłącznym elementem superwizji jest też przyglądanie się sobie, swoim umiejętnościom i działaniom w kon-
tekście tego, w jaki sposób udziela się pomocy innym ludziom i jakie przy tym relacje się z nimi tworzy. Super-
wizja może np. pomóc zrozumieć, że własne nierozwiązane trudności psychologiczne, stereotypy, uprzedzenia 
lub inne ograniczenia utrudniają prawidłowe zrozumienie sytuacji i skuteczne pomaganie danej osobie. Może 
to uchronić np. przed nietrafną diagnozą problemów, co bezpośrednio przełoży się na skuteczność pomocy.

W przypadku superwizji grupowej dla całych zespołów zwiększa się też wzajemne zaufanie w grupie, a także 
wpływa pozytywnie na komunikację i jakość wzajemnej współpracy.

Bardzo ważną funkcją superwizji jest przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, czyli takiemu zmęczeniu, które 
uniemożliwia dalsze wykonywanie danej pracy, a zwykle też negatywnie wpływa na zdrowie i całe życie osoby, 
która tego doświadczyła. 

W pracy z uchodźcami ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego jest szczególnie wysokie, ponieważ ciężar 
problemów, z którymi styka się osoba pomagająca, a na które niekiedy ma ona ograniczony wpływ, jest bardzo 
duży. Korzystanie z superwizji jest dobrą i potrzebną praktyką, ponieważ by skutecznie pomagać, członkowie 
zespołów pracujących z uchodźcami nie mogą pozwolić sobie na wypalenie, muszą o siebie dbać i starać się 
zachować zdrowy dystans.

Coaching indywidualny dla zarządu, koordynatorów projektów w Gdańsku

W ramach projektu przeprowadzono ogółem 40 godzin coachingu. Skorzystało z niego dwóch członków zarządu 
i dwóch koordynatorów projektu. Spotkania coachingowe miały za zadanie wzmocnić i rozwinąć kompetencje do-
tyczące zarządzania (organizacją, zespołem czy projektem), koordynacji i planowania działań, a także umiejętności 
liderowania, komunikacji, autoprezentacji i rozwiązywania konfliktów. Coaching realizowała Waja Jabłonowska, pre-
zes Fundacji Pokolenia, tutorka w Szkole Liderów. 
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JAK PROJEKT WPŁYNĄŁ NA ORGANIZACJE 
WSPÓŁPRACUJĄCE Z IMIGRANTAMI?

Oprócz bezpośredniego wsparcia uchodźców z realizacji projektu skorzystały również organizacje z nimi pracujące.

Fundacja Ocalenie. Realizacja projektu miała największe znaczenie dla rozwijania działań fundacji związanych z po-
mocą mieszkaniową, psychologiczną i psychoterapeutyczną oraz z grupowymi formami wsparcia dla kobiet. Dzięki 
niemu było możliwe przygotowanie całości dokumentacji i założeń niezbędnych do funkcjonowania programu miesz-
kaniowego. Projekt umożliwił sprawdzenie zapotrzebowania na pomoc psychoterapeutyczną i na zajęcia grupowe 
dla kobiet. Wcześniej przewidywano, jak duży może być popyt na tego typu usługi, ale przy ograniczonych środkach 
weryfikacja rzeczywistej sytuacji nie była możliwa.

CWII. Projekt był okazją dla pracowników centrum do zdobycia nowych kompetencji, umiejętności i doświadczeń 
m.in. w drodze coachingu i superwizji grupowych. Członkowie organizacji podszlifowali również znajomość języków 
obcych, która jest niezbędna w codziennej pracy z uchodźcami. Widzą oni, że podobne projekty są bardzo potrzebne, 
ale na pewno bardziej powinny się w nie angażować instytucje miejskie.

STATYSTYKI Z PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ

JAK MĄDRZE WSPIERAĆ UCHODŹCÓW 
I DLACZEGO WARTO TO ROBIĆ?

Podsumowując, trzeba zadać sobie pytanie – dlaczego warto wspierać uchodźców?

Zapytaliśmy o to przedstawicieli organizacji partnerskich – Fundacji Ocalenie i Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek.

Według Karoliny Stubińskiej z CWII tradycja przyjmowania w Polsce uchodźców jest już dosyć długa. 

W Polsce od wielu lat są osoby ubiegające się o nadanie takiego statusu. Wiele z nich przebywa w ośrodkach dla 
cudzoziemców rozmieszczonych na terenie całego kraju. Ośrodki te (poza jednym, znajdującym się w Warszawie 
z przeznaczeniem dla samotnych kobiet/matek) są położone najczęściej na uboczu, w głuszy, ewentualnie w są-
siedztwie bardzo małych miejscowości. Długotrwałe (czasami procedura wydania decyzji ciągnie się kilka lat) 
przebywanie w takim ośrodku wzmaga poczucie wyobcowania, wyłączenia, stagnacji, braku perspektyw i wpływu 
na swoje życie, a finalnie do wyuczonej bezradności. Jest to związane z brakiem dostępu do kursów języka pol-
skiego i podnoszących kwalifikacje zawodowe, do rynku pracy, do instytucji miejskich czy kultury oraz z niedosta-
teczną możliwością integracji z polską społecznością. Osoby, które w kraju pochodzenia były aktywne, zaradne, 
odnosiły sukces i rozwijały się prawidłowo, po opuszczeniu wspomnianego ośrodka stają się bierne, bezradne i nie 
mogą samodzielne podjąć nawet najprostszej decyzji. Trudno jest im odnaleźć się w codziennej rzeczywistości 
dużego miasta. Życie w ośrodku nigdy nie doprowadzi do integracji. Jest ona możliwa jedynie podczas mieszkania 
poza nim, dzięki dostępowi do rynku pracy, do szkół, instytucji i społeczności lokalnej. Jednak proces osadzenia 
się w dużym mieście jest trudny i pełen wyzwań. Realizacja projektu „Relokacja rodzin uchodźczych z ośrodka 
dla cudzoziemców w Grupie koło Grudziądza do Gdańska” pokazała, że tylko systemowe, wielowymiarowe i kom-
pleksowe wsparcie skierowane do uchodźców/osób przechodzących taką procedurę może przyczynić się do ich 
szybkiego usamodzielnienia się, adaptacji z lokalną rzeczywistością, a w końcu do integracji. Bardzo ważne jest 
zarówno wsparcie w poszukiwaniu mieszkania czy pracy, jak i zapisywanie dzieci do szkół, szybkie objęcie kursami 
języka polskiego oraz akcjami zapoznającymi z polską kulturą, obyczajami, normami kulturowymi czy wartościami 
kształtującymi postawy obywatelskie, przy jednoczesnej intensywnej pracy mentorskiej.

Piotr Bystrianin z Fundacji Ocalenie, odpowiadając na to pytanie, opowiedział historię jedną z wielu.

Pani Hasra uciekła z Czeczenii do Polski pięć lat temu z trojgiem małych dzieci po tym, jak jej mąż został zatrzyma-
ny i zabity w trakcie tortur. W jej kraju prawie każdego może to spotkać. W Polsce ubiegała się o status uchodźcy. 
Przez ponad trzy lata czekała na decyzję i nie wiedziała, czy będzie mogła tu zostać. Gdy w końcu dostała po-
zytywną decyzję, nie wiedziała, od czego zacząć swoje nowe życie. Nie znała języka polskiego, nie miała pracy, 
mieszkania, żadnych oszczędności, a co najgorsze – była sama i nie miała tu żadnych bliskich, którzy mogliby 
jej pomóc. Gdy po otrzymaniu pozytywnej decyzji musiała opuścić ośrodek, długo nie mogła znaleźć mieszkania 
i pomieszkiwała z dziećmi po parę dni lub tygodni u innych uchodźców. Udało jej się wynająć kawalerkę i ciężko 
pracowała, sprzątając domy i mieszkania. W budynku, w którym mieszkała, nie było ogrzewania, ściany były za-
grzybione, przez co ona i dzieci ciągle chorowały. By dostać lepszą pracę, pani Hasra musiałaby lepiej nauczyć się 
języka polskiego, ale nie miała na to czasu, ponieważ nie udało jej się znaleźć przedszkola dla najmłodszych dzieci, 
a każdą wolną chwilę przeznaczała na pracę.

By pomóc osobie takiej jak Pani Hasra, trzeba przede wszystkim móc sprawnie się z nią komunikować, czyli pomoc 
musi być dostępna w odpowiednim języku i adekwatna kulturowo (dobrą praktyką Fundacji Ocalenie jest zatrud-
nianie cudzoziemców jako mentorów – osoby pomagające uchodźcom i imigrantom). Następnie należy zająć się 
najpilniejszymi sprawami, takimi jak pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, w poszukiwaniu miesz-
kania oraz przedszkola dla najmłodszych dzieci. Na początku niezbędne może okazać się też wsparcie rzeczowe, 
w tym jedzenie i leki, po to by minimalizować ryzyko finansowe związane z przeprowadzką do nowego lokalu. 

W lekcjach polskiego, które trwały łącznie 524 godziny, 
    wzięły udział 73 osoby.

16 osób zostało relokowanych z ośrodka 
              w Grupie koło Grudziądza do Gdańska.

W grupie wsparcia dla
     uchodźczyń uczestniczyło 31 osób.

72 dzieci otrzymało wsparcie 
      asystenta szkolnego.

Z konsultacji psychologicznych 
   skorzystało 37 osób.

 41 osób 
rozpoczęło pracę.

56 osób znalazło 
     dla siebie mieszkanie.



GLOBAL CHALLENGES LOCAL SOLUTIONS WWW.LOCALSOLUTIONSFUND.ORG ● WWW.FILANTROPIA.ORG.PL• 18 • • 19 •

Pomaganie osobie znajdującej się tak jak pani Hasra w sytuacji kryzysowej, gdy liczba i waga problemów jest 
przytłaczająca, wymaga często wsparcia psychologa w radzeniu sobie ze stresem oraz ustalaniu priorytetów 
i kolejnych kroków. Długofalowa, skuteczna pomoc wymaga też budowania zaufania i poczucia bezpieczeństwa. 
Dlatego w działaniach organizacji pracujących z uchodźcami bardzo ważne jest zapewnienie możliwie komplek-
sowej pomocy wielu specjalistów. Ważne też, by to wsparcie było adekwatne do potrzeb i możliwości i by nie 
wyręczać pani Hasry, gdy nie jest to potrzebne.

Kolejnym krokiem powinno być zapewnienie pani Hasrze nauki języka polskiego i pomoc w szukaniu lepszej 
i stabilniejszej pracy. Gdy uda się zaspokoić najpilniejsze potrzeby, to trzeba być przygotowanym, że mogą za-
cząć pojawiać się kolejne problemy, które wcześniej się nie ujawniały, ponieważ nie były priorytetowe. 

Podsumowując, pomaganie uchodźcom wymaga czasu i wysiłku od udzielających wsparcia, ale przede wszyst-
kim od samych uchodźców. Większość osób, którym pomagamy, podkreśla, że ponieważ nie mogą wrócić 
do swojego kraju, to zależy im na tym, by zacząć normalne życie w Polsce, znaleźć mieszkanie, pracę, zadbać 
o edukację i przyszłość dzieci, o zdrowie, mieć sąsiadów, płacić podatki, być jak wszyscy. By było to możliwe, 
na samym początku, a czasem jeszcze przez wiele lat potrzebna jest konkretna i mądra pomoc.

OKIEM EKSPERTÓW

Dobre praktyki Punktu Konsultacyjnego  
Fundacji Ocalenie w Łomży

Jak i dlaczego powstał Punkt Konsultacyjny 

Fundacji Ocalenie w Łomży?

Fundacja Ocalenie powstała w 2000 roku, by pomagać migrantom w integracji i indywidualnym rozwoju. Fundacja 
działa na rzecz dialogu międzykulturowego i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.

Od 2006 roku pracownicy Fundacji Ocalenie nawiązali współpracę z Ośrodkiem dla Uchodźców w Czerwonym Borze. 
Kolejnym krokiem było otwarcie Punktu Konsultacyjnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży.

Uchodźcy przebywający na terenie Łomży, zarówno w Ośrodku dla Uchodźców, który do 2010 roku funkcjonował na te-
renie Łomży, jak i zamieszkujący w kwaterach prywatnych, mogli zgłosić się do Punktu Konsultacyjnego i uzyskać 
wsparcie różnego rodzaju. Obejmowało ono pomoc mentora kulturowego, psychologa i prawnika. Zatrudnienie takich 
specjalistów wynikało z potrzeb samych uchodźców – zarówno ich problemów psychologicznych, adaptacyjnych, jak 
i kwestii związanych ze wsparciem prawnym w procedurze uchodźczej. Mentorzy kulturowi, czyli pracownicy pocho-
dzący ze środowiska uchodźczego, pomagali rozwiązać problemy danego beneficjenta, jednocześnie kierując go do in-
nych pracowników (psychologa, prawnika). Okazało się, że pomocy potrzebują również dzieci, których rodzice korzy-
stali ze wsparcia Fundacji Ocalenie. Zainaugurowano działanie świetlicy fundacyjnej, do której mogły one przychodzić.

Taki stan rzeczy utrzymuje się do dziś. Punkt Konsultacyjny Fundacji zmieniał swoją siedzibę kilkukrotnie, aż znale-
ziono miejsce, które swoimi warunkami sprzyja rozwojowi działań prowadzonych na rzecz uchodźców.

Warto podkreślić, że pracownikami Punktu Konsultacyjnego w Łomży są osoby zakorzenione w lokalnej społecz-
ności i  z  tym miejscem związane. Mają poczucie odpowiedzialności za swoje działania, są współodpowiedzialne 
za kreowanie lokalnych postaw i działają na korzyść swojego lokalnego środowiska.

Świetlica dla dzieci uchodźczych i polskich 

– jedno z głównych działań punktu

Jednym z najważniejszych działań Punktu Konsultacyjnego w Łomży jest świetlica dla dzieci. W Polsce jest obowią-
zek nauki (do 18. roku życia) i obowiązek szkolny (do 16. roku życia), czyli obowiązuje edukacja powszechna. Każde 
dziecko cudzoziemskie jest nią objęte – na podstawie m.in. Konwencji o prawach dziecka, Konstytucji RP i Ustawy 
o systemie oświaty. Dotyczy to również dzieci uchodźczych. Jest to sytuacja o tyle trudna, że dzieci i młodzież przy-
bywające do Polski nie znają języka polskiego. System oświaty nie dysponuje w tej chwili adekwatnymi narzędziami, 
które pozwalałyby takie dziecko włączyć w edukację powszechną. Tu pojawiają się pierwsze trudności, np. niezro-
zumienie przez uczniów uchodźczych poleceń, brak możliwości zaliczeń testów i egzaminów zgodnie z ich możli-
wościami edukacyjnymi. Kolejnymi problemami są odrzucenie w klasach i konflikty z rówieśnikami. Naprzeciw tym 
trudnościom wychodzą działania Fundacji Ocalenie, prowadzone w świetlicy przyfundacyjnej. W ich ramach dzieci 
uchodźcze uczą się języka polskiego przez pracę, naukę i zabawę z wolontariuszami polskojęzycznymi. Dzieci, które 
poznają pierwsze słowa, zdania czy zwroty w  języku polskim, mają okazję do poprawienia swoich umiejętności. 
Jednak najważniejszą kwestią jest odrobienie pracy domowej. To zadanie, z którym dzieci często nie mogą poradzić 
sobie ani same, ani ze wsparciem swoich rodziców. Tu z pomocą znowu przychodzą wolontariusze. Działanie to ma 
jak najszybciej zintegrować dzieci uchodźcze, a co za tym idzie – zintegrować całe rodziny. Rodzice w polskiej szkole 
odgrywają ogromną rolę, mają również obowiązek częstego kontaktu z nauczycielami i  gronem pedagogicznym. 
Integracja dziecka ułatwia zatem integrację rodziców. Świetlica funkcjonuje przez cały rok szkolny zgodnie z harmo-
nogramem pracy szkół w województwie podlaskim.

Działania w świetlicy przyfundacyjnej podczas wakacji

Latem fundacja nie przestaje działać. Od kilku sezonów organizuje dzięki środkom z Ministerstwa Edukacji Narodowej 
półkolonie i kolonie integracyjne. Zaprasza na nie dzieci z klas, w których uczą się uczestnicy zajęć. W ten sposób 
dzieci, które nie miały dotychczas okazji poznać lepiej swoich kolegów z klasy, mogą to zrobić w trakcie wspólnego 
wypoczynku. Najczęściej relacje w następnym roku szkolnym znacznie się poprawiają. Kwalifikacja na kolonie odby-
wa się po konsultacji z wychowawcą i pedagogiem szkolnym.

Wszystko to funkcjonuje bardzo sprawnie tylko dlatego, że całe rodziny otrzymują kompleksową pomoc. Fundacja nie 
zaniedbuje żadnej sfery ich życia, co powoduje, że łatwiej im odnaleźć się w nowej, zazwyczaj potraumatycznej rzeczy-
wistości. Rodzice otrzymują pomoc prawną i psychologiczną, a dzieci korzystają z pomocy w edukacji.

Wolontariusze to serce świetlicy

Świetlica nie funkcjonowałaby, gdyby nie zaangażowanie wolontariuszy. Fundacja docenia ich pracę, która wycho-
dzi naprzeciw ogólnym trendom. Jak pokazują różne badania, aż 67 proc. Polaków nie angażuje się społecznie, 
czyli nie udziela się jako wolontariusze w organizacjach ani nie pracuje na rzecz swojego otoczenia lub innych ludzi 
(na podstawie raportu z badania Stowarzyszenia Klon-Jawor „Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków”, 2013 rok). 
W Łomży nikt nie wierzył, że można pozyskać wolontariuszy i wraz z nimi się rozwijać. Fundacji Ocalenie udało się 
to jako pierwszej organizacji pozarządowej w Łomży. Obecnie ma ona zespół wolontariuszy, którzy w różnych oko-
licznościach mobilizują się i potrafią pomóc przy okazji różnych wydarzeń i działań.

Wolontariuszy w Punkcie Konsultacyjnym Fundacji Ocalenie w Łomży można podzielić na:

1. pracujących na rzecz świetlicy i uczniów cudzoziemskich,
2. wolontariuszy nauczycieli w ramach kursów języka obcego dla cudzoziemców,
3. pomoc administracyjno-biurową.
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Praca wolontariacka generuje pewną zmianę mentalną wśród młodych ludzi, którzy przybywają do fundacji. Należy 
podkreślić, że stawia ona na rodzinną atmosferę, młodzież nawiązuje mnóstwo przyjaźni, relacji bliższych lub dal-
szych. Pracownicy organizacji starają się przekazać wolontariuszom jak najwięcej, by ci mogli zrozumieć jak najlepiej 
sytuację imigrantów w Polsce. W ciągu roku odbywa się możliwie jak największa liczba różnych szkoleń i warszta-
tów. Stawia się na ich samorozwój. Wspólne wyjazdy i spotkania towarzyskie cementują relacje oraz przywiązanie 
do idei. Nie istnieje w fundacji ani hierarchia wieku, ani dyskryminacja ze względu na wiek. Najważniejsze są relacje 
partnerskie, a to się młodzieży bardzo podoba. Przede wszystkim ich praca na rzecz organizacji zmienia postawy 
w ich otoczeniu, wśród najbliższych. Sprawą priorytetową jest takie zorganizowanie działań wolontariackich, aby 
budziły one w wolontariuszach poczucie bezpieczeństwa i budowały więzi zbliżone do rodzinnych. Młodzież łom-
żyńska stała się mentorem, tutorem dla młodzieży uchodźczej. Wolontariusze odrabiają lekcje z dziećmi, stają się 
ich przyjaciółmi i powiernikami. Lepszych efektów nie można sobie wymarzyć. Dzięki wolontariatowi fundacja jest 
reprezentowana w większości łomżyńskich szkół i uczelni. Ma swoich ambasadorów.

Rekrutacja wolontariuszy

Jak fundacja pozyskuje wolontariuszy? Zazwyczaj są to osoby, które natknęły się na informację o niej w szkole, 
bursie lub na uczelni. Przez lata działania organizacja nawiązała silną współpracę z łomżyńskimi ośrodkami edu-
kacyjnymi. Z niektórymi współpracuje stale, z innymi czasowo. Warto tutaj podkreślić, że same szkoły wymieniają 
się między sobą doświadczeniami i wspólnie działają. Jak wiadomo, programy oświatowe mają zapisy dotyczące 
tolerancji czy dialogu międzykulturowego. Świetnie w ten schemat wpisuje się działalność fundacji. Często wyko-
rzystuje ona też swoje prywatne znajomości lub powiązania ze środowiskiem nauczycieli, dzięki czemu łatwiej się 
porozumieć i silniejsze są więzi. Niejednokrotnie do swoich szkół fundację zaprosili jej wolontariusze, chcąc pochwa-
lić się tym, czym zajmują się w wolnych chwilach, lub aby przyczynić się do zmiany postawy swojej klasy czy grupy 
rówieśniczej. Należy pamiętać o tym, że nigdy nikt nie poucza grona pedagogicznego. Jest to grupa zawodowa, która 
ma duże doświadczenie i ogrom obowiązków, często pochłaniających mnóstwo czasu i pracy. Fundacja stara się 
raczej pokazać proste, łatwe i aktywizujące metody zmiany postaw lub edukacji o „obcym”.

Działania pracowników i wolontariuszy świetlicy 

skierowane do ośrodków oświatowych

Co robi fundacja? Przede wszystkim stara się uświadomić siłę stereotypów, uwidacznia różnice międzyludzkie, 
a w szczególności międzykulturowe. Próbuje odczarować obraz „obcego”. Polskie społeczeństwo jest w porównaniu 
z innymi jednorodne kulturowo, dlatego też przyjazd „innego” może wywoływać różne trudności. Stąd też wziął się 
pomysł na odmitologizowanie rzeczywistości przez warsztaty w ośrodkach oświatowych.

Jak to robi? Zazwyczaj dla danej grupy jest organizowana seria zajęć, które są z sobą powiązane, ale traktują o kolej-
nych problemach, np. o stereotypach, o dialogu międzykulturowym, o danej kulturze, o podobieństwach i różnicach 
danej kultury z polską czy też o tym, jak współpracować z odmienną kulturowo osobą czy grupą. Są to warsztaty 
antydyskryminacyjne i wielokulturowe. Co warte podkreślenia, takie same warsztaty są organizowane dla cudzo-
ziemców przebywających w Łomży. Chodzi o to, aby nie edukować tylko jednej strony. Wybierane są zazwyczaj 
metody aktywne, wymagające pracy przez co najmniej półtorej godziny. Nigdy nie są to metody, do których realizacji 
potrzeba dużego nakładu finansowego czy specjalnych warunków. Mogłoby to powodować komplikacje, które nie 
pozwoliłyby zorganizować takich warsztatów wszędzie, a ważne jest to, aby były one powszechne.

Wszystkie te działania można nazwać współpracą międzysektorową. Fundacja działa wspólnie z ośrodkami eduka-
cyjnymi, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskie-
go w Łomży. Stara się również o współpracę wewnątrzsektorową, z innym organizacjami pozarządowymi z Łomży, 
co buduje równocześnie jej renomę wśród łomżyńskich NGO-sów, a także pewien rodzaj solidarności w działaniach. 
Współpracuje również z organizacjami kościelnymi, które mają duży wpływ na świadomość społeczną i działania 
w środowisku lokalnym.

Postawa jako dobra praktyka, którą warto się dzielić

Jakich rad fundacja mogłaby udzielić innym? Pierwszą podstawową zasadą jest wiara w  to, co się robi. Cytując 
klasyka: „Jeśli kochasz to, co robisz, to nie przepracujesz ani jednego dnia w swoim życiu”. Jest to złota zasada, 
którą Fundacja Ocalenie się kieruje. Jeśli chcesz zmieniać rzeczywistość wokół siebie, to najważniejsze, byś robił 
to z przekonaniem o słuszności swoich działań i  z  szacunkiem do innych ludzi. Praca z  ludźmi i  z  ludzkim stra-
chem nie jest łatwa, ale warto ją wykonywać. Świat można zmienić, zaczynając od siebie. Wszystko to przełoży się 
na zmianę otoczenia.

Recepcja i integracja uchodźców w Polsce 
z perspektywy lokalnej

Przełomowym momentem dla ochrony uchodźców w Polsce stała się ratyfikacja 27 września 1991 roku przez polski 
rząd konwencji genewskiej o ochronie uchodźców2. Ten dokument z 28 lipca 1951 roku jest fundamentem stworzone-
go w XX wieku światowego sytemu ochrony uchodźców – definiuje pojęcie uchodźcy, określa rodzaj i formę ochrony 
prawnej oraz pomocy im gwarantowanej przez państwa będące jego sygnatariuszami. Ratyfikacja konwencji genew-
skiej przez Polskę włączyła nasz kraj do globalnego systemu ochrony uchodźców. Tym samym Polska zobowiązała 
się udzielić pomocy ludziom zmuszonym do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania, poszukującym ochrony 
przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej 
lub z powodu przekonań politycznych3. 

Ratyfikacja konwencji genewskiej przez każde z państw oznacza również przyjęcie na siebie ogromnej odpowiedzial-
ności za życie ludzi, którym jest udzielane schronienie. Wymusza stworzenie odpowiednich warunków ich przyj-
mowania. Zobowiązuje do wypracowania efektywnych narzędzi oceny wniosków o udzielenie ochrony i stworzenie 
godnych warunków bytowych dla osób oczekujących na wydanie decyzji dotyczącej wniosku. Oznacza również opra-
cowanie sprawnego systemu wsparcia osób z udzieloną ochroną w ich integracji ze społeczeństwem przyjmującym. 
Niestety, przykład Polski pokazuje znaczące problemy w recepcji (przyjmowaniu) osób ubiegających się o ochronę 
oraz integracji osób z udzieloną ochroną ze społeczeństwem przyjmującym. Obszar ten charakteryzuje się widocz-
nym niedoinwestowaniem, brakiem kompleksowego podejścia i spójnej wizji tych działań. 

2 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców: http://www.unhcr-centraleurope.org/pl/materialy/konwencje/

konwencja-dotyczaca-statusu-uchodzcow-z-1951-r.html (dostęp: 18.09.2016).

3 Pełny tekst konwencji genewskiej dostępny na stronie Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców: 

 http://www.unhcr-centraleurope.org/pl/pdf/materialy/konwencje/konwencja-dotyczaca-statusu-uchodzcow-z-1951-r/

 tekst-konwencji-z-1951-r.html (dostęp: 18.09.2016).
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Polski system recepcji cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy 

Strumień migracji przymusowych docierający do Polski nie jest tak intensywny jak w przypadku państw Europy Za-
chodniej. W latach 1992-2015 wniosek o nadanie statusu uchodźcy złożyło w Polsce łącznie 139 946 cudzoziemców4. 

Rysunek 7. Liczba osób, które w latach 1992-2015 złożyły wniosek o nadanie statusu uchodźcy w Polsce

Źródło: na podstawie danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców5

Pojawienie się w Polsce pierwszych cudzoziemców wnioskujących o udzielenie ochrony wymusiło na polskich wła-
dzach stworzenie systemu rozpatrywania wniosków o udzielenie statusu uchodźcy oraz możliwości zakwaterowa-
nia tych osób w trakcie przeprowadzania procedury.

Pierwszym ośrodkiem, który powstał w ramach tworzonego na początku lat 90. systemu recepcyjnego, był ośrodek dla 
cudzoziemców w Dębaku koło Podkowy Leśnej. Został otwarty 3 kwietnia 1992 roku. W kolejnych latach na potrzeby 
napływających do Polski cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy przeznaczano kolejne obiekty 
powojskowe oraz obiekty wybierane w procedurze przetargów na zakwaterowanie cudzoziemców. Za ochronę uchodź-
ców w Polsce odpowiada Urząd do Spraw Cudzoziemców (UdSC), który wraz z ośrodkami pobytowymi, recepcyjnymi 
i punktami obsługi cudzoziemców tworzy polski system recepcji migrantów ubiegających się o ochronę. Obecnie UdSC 
zarządza 11 obiektami – ośrodkami dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub azylu. 

Rysunek 8. Rozmieszczenie ośrodków dla uchodźców w Polsce

Źródło: M. Czarnecki, M. Jałoszewski, T. Kwaśniewski, „Więcej wiedzy, mniej strachu. Uchodźcy w Polsce”, 
http://goo.gl/MdOmDp (dostęp: 28.02.2017)

4 „Napływ cudzoziemców ubiegających się o objęcie ochroną międzynarodową do Polski w latach 2009-2015”, Urząd do Spraw 

Cudzoziemców, Warszawa 2015, s. 2, http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2015/05/refugee-report.pdf (dostęp: 28.02.2017).

5 Statystyki są dostępne na stronie http://udsc.gov.pl/statystyki/ (dostęp: 25.02.2016).

System tworzą dwa typy ośrodków dla cudzoziemców. Spośród obecnych 11 obiektów jedynie cztery są własnością 
publiczną, w pełni zarządzaną przez Urząd do Spraw Cudzoziemców (w Czerwonym Borze, Białej Podlaskiej, Dębaku 
i Lininie). Pozostałe są wyłaniane w trybie przetargu, prowadzą je prywatne przedsiębiorstwa, a pracownicy UdSC 
jedynie nimi zarządzają. Dzięki takiemu rozwiązaniu urząd może reagować na zmiany liczby cudzoziemców napły-
wających do Polski i ubiegających się o ochronę. Polski system recepcji cudzoziemców jest oparty na sieci ośrodków 
pobytowych dla cudzoziemców oczekujących na wydanie decyzji o ochronie. Jako uzupełniające jest wykorzysty-
wane zamieszkanie cudzoziemców na świadczeniach pozaośrodkowych. Niestety, obecny kształt systemu recepcji 
cudzoziemców (ośrodków pobytowych wraz z punktami obsługi) był i nadal jest tworzony w sposób żywiołowy, bez 
opracowanej strategii lokowania tego typu obiektów. Ten problem w połączeniu z niedoinwestowaniem tego obszaru 
i niskim poziomem zainteresowania władz powoduje, że ośrodki dla cudzoziemców są tworzone w miejscach o bar-
dzo wysokim poziomie marginalizacji przestrzennej i społecznej cudzoziemców. 

Na 11 obecnie funkcjonujących ośrodków dla cudzoziemców jedynie dwa znajdują się w miastach powyżej 100 tys. 
mieszkańców. Pozostałe powstały w małych miastach bądź we wsiach. 

Tabela 1. Szczegółowe informacje dotyczące ośrodków dla uchodźców w Polsce 

Lp. Nazwa ośrodka Miejscowość Typ 
miejscowości

Liczba mieszkańców Odległość od większych 
ośrodków miejskich

1 Ośrodek Orchidea Grotniki wieś 1,5 tys. Zgierz – 10 km,
Łódź – 25 km 

2 Czerwony Bór 
– ośrodek UdSC 

Czerwony Bór wieś obszar 
niezamieszkały, 
była baza wojskowa 

Łomża – 16 km,
Białystok – 72 km 

3 Zajazd Budowlani Białystok miasto 295 tys.   

4 Grupa Grupa wieś 1,6 tys. Grudziądz – 8 km,
Toruń – 72 km

5 Warszawa-
-Targówek 

Warszawa miasto 1700 tys.   

6 Hotel Polonia Łuków miasto 31 tys. Lublin – 94 km 

7 Biała Podlaska 
– ośrodek UdSC 

Biała Podlaska miasto 57 tys. Lublin – 129 km 

8 Dębak 
– ośrodek UdSC 

Dębak wieś obszar 
niezamieszkały, 
była baza wojskowa 

Warszawa – 28 km 

9 Linin 
– ośrodek UdSC 

Linin wieś obszar 
niezamieszkały, 
była baza wojskowa 

Warszawa – 47 km 

10 Kolonia Horbów Zalesie wieś 0,1 tys. Lublin – 128 km 

11 Bezwola Bezwola wieś 1,6 tys. Lublin – 70 km 

Źródło: na podstawie www.google.pl/maps 

Powyżej przedstawiona charakterystyka lokalizacji poszczególnych ośrodków dla cudzoziemców nie rozstrzyga 
o wyższości bądź o zwiększonej problematyczności jednego typu lokalizacji nad inną. Nie wskazuje też określonego 
typu lokalizacji jako preferowanej. Ma przede wszystkim zwrócić uwagę na skrajną marginalizację przestrzenną 
trzech ośrodków należących do UdSC – w Dębaku, Lininie i Czerwonym Borze. Znajdują się one na obszarach leśnych 
w byłych bazach wojskowych. Niestety, należą do UdSC, stąd szanse na ich zamknięcie i utworzenie nowych w lo-
kalizacjach o mniejszym poziomie wykluczenia społecznego są bardzo niskie. 
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Takie położenie ma bardzo poważne konsekwencje, rzutujące na późniejszy proces integracji cudzoziemców z polskim 
społeczeństwem. Czas oczekiwania na wydanie decyzji o ochronie jest okresem preintegracji, poprzedzającym inte-
grację właściwą. Oczekiwanie w tego typu ośrodkach jest czasem straconym. To okres o zminimalizowanych kontak-
tach z Polakami czy polskimi instytucjami. Skutkuje to nieprzygotowaniem cudzoziemców, którzy uzyskają ochronę 
w Polsce, do opuszczenia ośrodka i samodzielnego funkcjonowania w polskim społeczeństwie. Izolacja przestrzenna 
ośrodków powoduje jednocześnie bardzo utrudniony dostęp do podstawowych instytucji i dóbr społecznych, a także 
ograniczone możliwości działania organizacji pozarządowych. Problem dostępu cudzoziemców do wsparcia ze strony 
tych organizacji i możliwości ich działania w ośrodkach pobytowych nabiera szczególnego znaczenia, jeśli odniesiemy 
się do działań realizowanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców w okresie preintegracji. 

Cudzoziemcy wnioskujący o nadanie statusu uchodźcy w Polsce mają prawo do opieki ze strony państwa. To zagad-
nienie reguluje Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 2003 roku6. 
Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem cudzoziemiec, który złożył wniosek o objęcie ochroną na czas rozpatrywania jego 
wniosku, ma prawo do następujących świadczeń.

Rysunek 9. Świadczenia przysługujące cudzoziemcom, którzy złożyli wniosek o objęcie ochroną

Źródło: na podstawie Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawową formą pomocy socjalnej oferowanej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców jest udzielenie schronienia 
w ośrodku pobytowym na czas rozpatrywania wniosku o nadanie statusu uchodźcy. Cudzoziemcy otrzymują zakwa-
terowanie i wyżywienie, niewielkie wsparcie finansowe na pokrycie podstawowych potrzeb, uczęszczają na lekcje 
języka polskiego, a także mają dostęp do opieki medycznej i psychologicznej. Świadczenia, które otrzymują cudzo-
ziemcy, kształtują się zgodnie ze schematem zamieszczonym na kolejnej stronie.

6 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (DzU 2003 nr 128, poz. 

1176), http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031281176 (dostęp: 28.02.2017).

Rysunek 10. Świadczenia, które otrzymują cudzoziemcy po objęciu ochroną

Źródło: M. Czarnecki, M. Jałoszewski, T. Kwaśniewski, „Więcej wiedzy, mniej strachu. Uchodźcy w Polsce”, 
http://goo.gl/MdOmDp (dostęp: 28.02.2017)

UdSC wykorzystuje samodzielne zamieszkanie cudzoziemców poza ośrodkiem jako uzupełniającą formę oczekiwania 
na wydanie decyzji o ochronie. Cudzoziemcy decydujący się na opuszczenie ośrodka otrzymują świadczenia pieniężne 
na sfinansowanie kosztów pobytu w Polsce i na samodzielne funkcjonowanie zgodnie z poniższym schematem.

Rysunek 11. Świadczenia pieniężne, które otrzymują cudzoziemcy decydujący się na opuszczenie ośrodka dla 
uchodźców

Źródło: M. Czarnecki, M. Jałoszewski, T. Kwaśniewski, „Więcej wiedzy, mniej strachu. Uchodźcy w Polsce”, 
http://goo.gl/MdOmDp (dostęp: 28.02.2017)
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Zgodnie z obecnie obowiązującymi stawkami są to świadczenia niewystarczające na pełne pokrycie kosztów za-
mieszkania poza ośrodkiem. Wymusza to niejako podjęcie nielegalnego zatrudnienia, tzw. pracy na czarno, gdyż 
jedynie w określonych okolicznościach w trakcie trwania procedury rozpatrywania wniosku o ochronę cudzoziemcy 
uzyskują prawo do podjęcia zatrudnienia. Zdecydowana większość z nich nie ma prawa do pracy zgodnie z przyjęty-
mi rozwiązaniami. Jest to rozwiązanie błędne, od wielu lat sygnalizowane przez organizacje pozarządowe pracujące 
z cudzoziemcami. Praca zarobkowa w trakcie procedury rozpatrywania wniosku o ochronę, podobnie jak edukacja 
dzieci w szkołach publicznych, jest bardzo skutecznym narzędziem integracyjnym. Do dziś brakuje sygnałów o zmia-
nie tego niekorzystnego dla integracji cudzoziemców rozwiązania. 

Świadczenia pozaośrodkowe jako alternatywna forma oczekiwania na wydanie decyzji o ochronie są również bardzo 
skutecznym narzędziem preintegracyjnym. Wymuszają poniekąd na cudzoziemcach nabycie umiejętności samo-
dzielnego funkcjonowania i korzystania z polskich instytucji publicznych. Umożliwia to nawiązywanie relacji z Po-
lakami, efektywną naukę języka polskiego i  poznanie polskiej kultury. W przypadku cudzoziemców oczekujących 
na nadanie statusu uchodźcy w ośrodku takie umiejętności są nabywane dopiero w trakcie rocznego programu inte-
gracyjnego. Program ten przebiega sprawniej, jeśli okres preintegracji jest efektywnie wykorzystany dzięki świad-
czeniom pozaośrodkowym. Warto mieć na uwadze, że czas oczekiwania na wydanie decyzji o ochronie w polskich 
warunkach trwa około 14 miesięcy, jak stwierdza raport Najwyższej Izby Kontroli z 2014 roku „Pomoc społeczna dla 
uchodźców. Informacja o wynikach kontroli”7.

Za jedyne systemowe działanie preintegracyjne, o bardzo ograniczonej skuteczności, można uznać oferowane cudzo-
ziemcom bezpłatne lekcje języka polskiego. Są to zajęcia organizowane we wszystkich ośrodkach, jednak ich intensyw-
ność i dostosowanie do potrzeb cudzoziemców nadal są niewystarczające. Szczegółowo ten temat został poruszony 
w raporcie Instytutu Spraw Publicznych „Język polski w ośrodkach. Wyniki badania ewaluacyjnego”8. W ośrodkach 
pobytowych nie jest realizowana praca socjalna z cudzoziemcami. Brak jest pracowników socjalnych przygotowują-
cych cudzoziemców do opuszczenia ośrodka i samodzielnego funkcjonowania w polskim społeczeństwie. Personel 
ośrodków stanowią pracownicy administracyjni w niewielkim stopniu wspierający mieszkańców w trakcie trwania 
procedury rozpatrywania wniosku. Większość pracy socjalnej z cudzoziemcami jest realizowana przez organizacje 
pozarządowe, jak np. pełnoetatowe działania pracownika socjalnego w Ośrodku dla Cudzoziemców w Grupie, zatrud-
nionego w ramach projektu realizowanego przez Polską Akcję Humanitarną. Obecnie to działanie jest kontynuowane 
m.in. przez Fundację Emic. 

Wymiar lokalny zjawiska uchodźstwa

Rozważania na temat roli lokalizacji ośrodka ukazują w zupełnie nowym kontekście proces realizacji prawa do po-
szukiwania przez cudzoziemców ochrony przez państwo polskie. Obecnie ochroną cudzoziemców w Polsce zajmują 
się instytucje centralne. Za przyjmowanie cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy odpowia-
da Urząd do Spraw Cudzoziemców, działający na zlecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Działania 
UdSC obejmują zatem proces preintegracji uchodźców. Z  kolei za działania integracyjne odpowiada Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zarządzające całością działań integracyjnych skierowanych do cudzoziemców. 
Jednak jeśli przyjrzymy się praktyce działań związanych z pobytem cudzoziemców wnioskujących o nadanie statusu 
uchodźcy i ich późniejszej integracji z polskim społeczeństwem, łatwo dostrzec, że zdecydowana większość tych ak-
cji ma charakter lokalny. W dużej mierze to właśnie instytucje lokalne organizują te działania. Bardzo ważny wymiar 
poziomu lokalnego został przedstawiony na schemacie zamieszczonym na kolejnej stronie. 

7 https://www.nik.gov.pl/plik/id,10216,vp,12539.pdf (dostęp: 28.02.2017).

8 http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Program%20Migracji%20i%20Polityki%20Rozwojowej/as/RAPORTJzykiFinalFinal.pdf 

 (dostęp: 28.02.2017).

Rysunek 12. Rola instytucji lokalnych w organizacji działań integracyjnych

Źródło: opracowanie własne

Widzimy wyraźnie, że bez rozróżnienia na formę oczekiwania decyzji o  ochronie (w  ośrodku pobytowym lub 
na świadczeniach poza ośrodkiem) bardzo dużą rolę w  integracji cudzoziemców odgrywają społeczności lokalne, 
władze samorządowe i lokalne instytucje publiczne. W przypadku pobytu cudzoziemców w ośrodku Urząd do Spraw 
Cudzoziemców, a więc przedstawiciel władz centralnych, odpowiada za zapewnienie podstawowych warunków by-
towych – w tym opiekę zdrowotną. Nie można pominąć lokalizacji ośrodka, który w większości przypadków działa 
w społeczności lokalnej. Dzieci z ośrodka uczęszczają do lokalnych szkół (podstawowych i gimnazjalnych) zgodnie 
z rejonizacją. Lokalizacja ośrodka i edukacja dzieci stanowią dwa podstawowe obszary styczności cudzoziemców 
ze społeczeństwem polskim. Jednocześnie, jak pokazały doświadczenia z 2015 roku, są to obszary potencjalnych 
konfliktów. Można było zaobserwować to m.in. w Podkowie Leśnej i Grotnikach – miejscowościach z funkcjonującymi 
ośrodkami dla cudzoziemców, w których pojawiły się poważne konflikty społeczne związane z  funkcjonowaniem 
tych placówek i edukacją dzieci w miejscowych szkołach.
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Rola społeczności i instytucji lokalnych w procesie przyjmowania cudzoziemców ubiegających się o ochronę została 
podkreślona np. w dokumencie strategicznym „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania”9. 
Dokument stwierdza, że:

Główne założenia i cele polityki integracyjnej powinny być ustanowione na poziomie centralnym. Działania ma-
jące na celu realizację tych założeń powinny być prowadzone na szczeblu lokalnym, ponieważ administracja lo-
kalna, jak również organizacje pozarządowe działające w terenie, mają lepsze rozeznanie odnośnie do specyfiki 
potrzeb imigrantów mieszkających na obszarze ich działania. 

Ten zapis można traktować jako trafną diagnozę sytuacji. Zdecydowana większość działań preintegracyjnych i  in-
tegracyjnych jest realizowana właśnie na szczeblu lokalnym i przez lokalne instytucje. Za proces preintegracji od-
powiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a działania w tym obszarze realizuje na zlecenie mini-
sterstwa Urząd do Spraw Cudzoziemców. Mimo to zdecydowaną część czynności prowadzą miejscowe instytucje. 
Podobnie sytuacja wygląda w okresie integracji cudzoziemców z uzyskaną ochroną. Za proces ten jest odpowie-
dzialne Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jednak to lokalne instytucje realizują te działania. Niestety, 
problemem jest ciągły brak przygotowania lokalnych instytucji do ich przeprowadzenia. Poniższa grafika prezentuje 
potencjalne przyczyny nieskutecznej preintegracji.

Rysunek 13.  Przyczyny potencjalnie nieskutecznej integracji

9 https://bip.mswia.gov.pl/bip/polityka-migracyjna-po/19529,Polityka-migracyjna-Polski.html (dostęp: 28.02.2017).

Utworzenie ośrodka dla cudzoziemców w większości przypadków oznacza zlokalizowanie go w określonej społecz-
ności lokalnej. Wynika stąd konieczność przygotowania jej członków i instytucji do pracy i kontaktów z cudzoziemca-
mi wywodzącymi się z obszarów odmiennych kulturowo, religijnie i językowo. Wsparcie powinno objąć nie tylko sferę 
publiczną, lecz także pozostałe sektory – biznes i organizacje społeczne działające na tym terenie. 

Rysunek 14. Podział sektorów pod względem możliwości zaangażowania ich w działania na rzecz cudzoziemców

Źródło: opracowanie własne

Przygotowanie społeczności lokalnych powinno polegać zarówno na rozszerzeniu jej wiedzy na temat zjawiska 
uchodźstwa, kultur krajów pochodzenia uchodźców i  powodów udzielania tym osobom pomocy, jak i  budowa-
niu pozytywnych relacji między polskim społeczeństwem a  cudzoziemcami ubiegającymi się o  nadanie statu-
su uchodźcy bądź z uzyskaną ochroną. Praktyka pracy w ośrodkach pobytowych dla cudzoziemców pokazuje, 
że władze centralne podejmują inicjatywy w  tej dziedzinie w  przypadku, gdy pojawia się realny konflikt na li-
nii ośrodek dla cudzoziemców – społeczność lokalna. Widoczny jest brak działań zabezpieczających przed tego 
typu wydarzeniami i niedostatek odpowiedzialności władz centralnych za ten obszar. Organizację „dni otwartych” 
w ośrodkach pobytowych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców można uznać za dobry, choć niewielki krok w tym 
kierunku, nieproporcjonalny do potrzeb i powagi problemu. Stworzenie programu systemowego wsparcia społecz-
ności lokalnych, władz samorządowych i  lokalnych instytucji publicznych jest koniecznością w opracowywaniu 
i realizowaniu własnych polityk integracyjnych. 

Skalę skomplikowania zjawiska przyjmowania i integracji uchodźców w wymiarze lokalnym przedstawia schemat 
znajdujący się na kolejnej stronie, uwzględniający głównych interesariuszy i kluczowe instytucje lokalne w czterech 
podstawowych obszarach: społeczność lokalna, rynek pracy, edukacja i instytucje pomocowe.

NIESKUTECZNA PREINTEGRACJA 

Wykluczająca lokalizacja 
ośrodków pobytowych:
• utrudniony kontakt
  cudzoziemców w trakcie
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Rysunek 15. Główni interesariusze i kluczowe instytucje lokalne

Źródło: opracowanie własne

Na bezkonfliktowe funkcjonowanie ośrodka dla cudzoziemców w społeczności lokalnej i efektywny proces integracji 
uchodźców z uzyskaną ochroną ma wpływ przede wszystkim poziom przygotowania kluczowych instytucji do pra-
cy z cudzoziemcami i stopień zaawansowania współpracy między nimi. Nieliczne samorządy, korzystające często 
z pomocy organizacji pozarządowych, samodzielnie podejmują inicjatywy budowania lokalnych platform współpra-
cy na rzecz integracji cudzoziemców (w  tym uchodźców), budowania społeczeństwa otwartego i  tolerancyjnego 
oraz tworzenia lokalnych polityk migracyjnych. Do takich nielicznych przykładów, wyznaczających nowe standardy 
w tym obszarze, należą m.in. działania władz Gdańska wspomagane przez Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigran-
tek czy warszawska inicjatywa powołania Centrum Wielokulturowego, które powstało dzięki zaangażowaniu wielu 
stołecznych organizacji pozarządowych. 

Nie bez znaczenia jest w tym przypadku postawa lokalnych władz samorządowych i otwarcie na tego typu przed-
sięwzięcia. Różnice w percepcji i wartościowaniu zjawiska uchodźstwa, tym samym w podejściu do funkcjonującego 
na terenie miejscowości ośrodka dla cudzoziemców, wykazały m.in. badania zrealizowane przez Instytut Spraw 
Publicznych i omówione w raporcie „Analiza przygotowania lokalnych instytucji do przyjęcia uchodźców z programu 
relokacji i przesiedleń. Raport końcowy z badań fokusowych”10 czy też w raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich 
„Obecność uchodźców w małych gminach. Doświadczenia Góry Kalwarii i Podkowy Leśnej w integracji uchodźców 
i edukacji ich dzieci”11. Badania te pokazują wyraźne zróżnicowanie między poszczególnymi miejscowościami i od-
mienne podejście do kwestii zlokalizowania ośrodka pobytowego dla cudzoziemców na terenie gminy. 

Gdański Model Integracji Imigrantów jest wynikiem prac międzysektorowego i interdyscyplinarnego zespołu, który 
został powołany przez prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w maju 2015 roku z inicjatywy Centrum Wsparcia 
Imigrantów i  Imigrantek. Jest to pierwszy w  Polsce model integracji imigrantów wypracowany i  przyjęty przez 
władze lokalne. Jest on krokiem milowym w procesie kreowania lokalnych polityk migracyjnych. Jednak bez odpo-
wiedniego zaangażowania władz centralnych, stanowiących systemowe ramy tworzenia i realizacji takich rozwią-
zań oraz zapewniających środki finansowe na opracowanie i wykonanie modelu, gdańska inicjatywa może pozostać 
jednym z niewielu godnych do naśladowania przykładów samoorganizowania się i upodmiotowienia społeczności 
lokalnych w tym obszarze.

10  http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Program%20Migracji%20i%20Polityki%20Rozwojowej/as/Raport.pdf (dostęp: 28.02.2017).

11  https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Badanie%20w%20Gorze%20Kalwarii%20i%20Podkowie%20Lesnej_0.pdf (dostęp: 28.02.2017).

O ORGANIZACJACH

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest stowarzyszeniem, które powstało w 1998 roku. Stara się inspirować i po-
magać w różnorodnych działaniach. Ma w swoim dorobku programy i kampanie będące markami społecznymi. Wspiera 
lokalne społeczności, nagradza firmy zaangażowane społecznie, wyzwala w ludziach chęć pomagania. Wierzy, że dzię-
ki rozwojowi nowoczesnej filantropii można powoli tworzyć świat, w którym ludzie ufają i pomagają sobie nawzajem, 
potrafią dzielić się z innymi i wspólnie rozwiązywać problemy. Akademia wraz z partnerami zmienia świat na lepsze.

Fundacja Ocalenie działa od 2000 roku na rzecz uchodźców i  imigrantów. Wspiera cudzoziemców w  integracji 
i  indywidualnym rozwoju przez naukę języka polskiego, udzielanie porad prawnych, psychologicznych, prowadzi 
warsztaty i organizuje wydarzenia. Pomoc jest bezpłatna i profesjonalna, co roku korzysta z niej ponad dwa tysiące 
cudzoziemców, a kolejne dwa tysiące osób bierze udział w warsztatach i wydarzeniach. Fundacja jest organizacją 
pozarządową nienastawioną na zysk i organizacją pożytku publicznego.

Pomoc  W Warszawie i Łomży Fundacja Ocalenie zapewnia bezpłatną pomoc specjalistyczną i ogólną dla cu-
dzoziemców i cudzoziemek. Charakteryzuje ją bardzo indywidualne podejście do klienta oraz duża dba-
łość o wysokie standardy.

Edukacja  Nie ma skutecznej integracji bez wzajemnej edukacji. Dlatego pracownicy fundacji szkolą się sami, 
a także uczą innych! Prowadzą warsztaty, szkolenia, kursy językowe i zawodowe dla przeróżnych grup, 
m.in. służb mundurowych, pracowników administracji, organizacji pozarządowych, cudzoziemców, 
wolontariuszy, studentów, dzieci i młodzieży.

Kultura  Dzięki inicjatywom kulturalnym Fundacja Ocalenie dociera do większej liczby ludzi. Działa w ten sposób 
na rzecz dialogu międzykulturowego i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Dąży do tego, aby 
każdy człowiek mógł żyć godnie i w poszanowaniu swoich praw.

Centrum Wsparcia Imigrantów i  Imigrantek jest stowarzyszeniem, którego działalność jest skierowana przede 
wszystkim do migrantów i uchodźców mieszkających w Trójmieście i okolicach oraz jest nastawiona na potrzeby 
tych grup. W związku z tym CWII realizuje wiele przedsięwzięć, który odbiorcami są zarówno wspomniane grupy, jak 
i społeczność lokalna, przyjmująca. Działania te można podzielić na dwie gałęzie. 

Z jednej strony CWII oferuje bezpłatne usługi, takie jak poradnictwo pobytowo-legalizacyjne, prawne, psychologiczne, do-
radztwo zawodowe, kursy języka polskiego, warsztaty z aktywizacji zawodowej. Z drugiej – CWII od początku było zaan-
gażowane w prace nad tworzeniem gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów (MII), a obecnie współkoordynuje wdrażanie 
przyjętych systemowych rozwiązań i rekomendacji w 11 obszarach, takich jak: zdrowie, edukacja, pomoc społeczna, praca, 
kultura, przemoc i dyskryminacja czy komunikacja społeczna. Ponadto CWII angażuje się w budowanie metropolitarnej/re-
gionalnej strategii integracji imigrantów (w partnerstwie i przy wsparciu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot).

Społeczność lokalna
• organizacje pozarządowe 
• liderzy/przedstawiciele 
  społeczności lokalnej
• lokalne media 
• władze samorządowe 
  - urząd miasta/
  gminy/dzielnicy

Edukacja
• szkoły publiczne 
• szkoły językowe
• placówki doskonalenia 
  zawodowego 
• placówki kształcenia 
  ustawicznego

Rynek pracy
• Powiatowy Urząd Pracy
• pracodawcy
• organizacje zrzeszające 
  pracodawców

Instytucje pomocowe
• PCPR/MOPR
• ośrodek pomocy społecznej 
• Urząd do Spraw 
  Cudzoziemców
• placówki ochrony zdrowia 
• policja/straż miejska
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