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Justyna Frelak
Witold Klaus

Rekomendacje i dobre praktyki

Je dy ne na rzê dzia in te gra cji w Pol sce skie ro wa ne do w¹skiej gru py uchodŸ -
ców Indy widu a l ne Pro gra my In te gra cji (IPI) nie spe³niaj¹ swo ich pod sta wo -
wych ce lów. Bar dzo du¿o ucho dŸ ców de cy du je siê na prze rwa nie pro gra mu
(ponad 40%) i wy jazd z na sze go kra ju. Zbyt wie le in sty tu cji (na wet tych,
któ re po win ny byæ zaan ga ¿o wa ne w re a li za cjê IPI) nie jest od po wie d nio
przy go to wa nych do pra cy z ucho dŸ ca mi. Urzêd ni cy bar dzo czê sto nie ro zu -
miej¹ sy tu a cji ucho dŸ ców (w tym nie do ko ñ ca akce p tuj¹ ich od mien noœæ
ku l tu row¹), a sto so wa ne roz wi¹za nia nie tworz¹ wa run ków sprzy jaj¹cych do 
ich po zo sta nia w Pol sce. Or ga ni za cje po zarz¹dowe w du ¿ej czê œci uzu pe³-
niaj¹ bra ki dzia³añ s³u¿b spo³ecz nych. Musz¹ jed nak sta wiaæ czo³o pro ble -
mom ta kim, jak brak œro d ków gwa ran tuj¹cych ci¹g³oœæ dzia³añ (otrzy my wa ne
przez nich wspa r cie fi nan so we ze œro d ków pu b li cz nych jest nie wie l kie). Ich
dzia³al noœæ nie obe j mu je ca³ego kra ju, ale g³ów nie du¿e mia sta co po wo du je,
i¿ du¿a li cz ba ucho dŸ ców jest po zba wio na do stê pu do sze r szej ofe r ty inte gra -
cy j nej.

Pol ska je sz cze przez d³ugi czas przez czêœæ z tych osób bê dzie tra kto wa na
jako przy sta nek na dro dze do le p sze go œwia ta Eu ro py Za chod niej. Nie zmie ni
tego na wet zna cz ne po sze rze nie ofe r ty inte gra cy j nej. Nie zwa l nia nas to jed -
nak z obo wi¹zku stwo rze nia sku te cz ne go sy ste mu inte gra cyj ne go dla ucho dŸ -
ców czy te¿ cu dzo zie m ców prze by waj¹cych z in nych przy czyn w Pol sce.
Oczy wi œcie, ja kie ko l wiek zmia ny wi¹¿¹ siê ze zwiê ksze niem wy da t ków na
cele inte gra cy j ne. S¹ to jed nak mnie j sze ko szty ni¿ po zo sta wie nie tych osób na 
sta³e w krê gu zain tere so wa nia po mo cy spo³ecz nej. Zde cy do wa nie ta ñ sze jest
wspa r cie w pocz¹tko wej fa zie in te gra cji – in wes ty cja w edu ka cjê, zmia na
kwa li fi ka cji za wo do wych, le cze nie cu dzo zie m ców, ni¿ wyp³aca nie im
zasi³ków przez wie le lat.



Po ni ¿ej zo sta³y za pre zen towa ne re ko men da cje i do bre pra kty ki wy kra -
czaj¹ce poza dzia³ania Indy widu a l nych Pro gra mów In te gra cji. In te gra cja po -
win na bo wiem za czy naæ siê w mo men cie przy ja z du do kra ju. Po ni ¿ szy tekst
za wie ra ta k ¿e re ko men da cje ogó l ne, do tycz¹ce ca³oœci po li ty ki inte gra cy j nej
w Pol sce, w tym od nosz¹ce siê do pre in te gra cji osób ob jê tych ochron¹ miê -
dzy na ro dow¹.

Kom p le kso wa po li ty ka inte gra cy j na

Po li ty ka inte gra cy j na pa ñ stwa po win na za wie raæ dwa komp le men tar ne
ele men ty: z jed nej stro ny, bez po œred nie dzia³ania zmie rzaj¹ce do in te gra cji
mi gran tów, a z dru giej – ró ¿ no ra kie przedsiêwziêcia maj¹ce na celu zwa l cza -
nie zja wi ska wy klu cze nia spo³ecz ne go ró ¿ nych grup spo³ecz nych, w tym
obco kra jo w ców. Dzia³ania te po win ny obe j mo waæ ta k ¿e wa l kê z ra si z mem
i kse no fo bi¹ oraz zwa l czaæ dys kry mi na cjê w ¿y ciu spo³ecz nym i za wo do wym.

Dzia³ania inte gra cy j ne dla sze r szej gru py

Pro gra my inte gra cy j ne dzia³aj¹ce w Pol sce kon cen truj¹ siê na jed nej ka te -
go rii obco kra jo w ców prze by waj¹cych w Pol sce, czy li na oso bach, któ re uzy -
ska³y sta tus ucho dŸ cy. Oso by, któ re otrzy ma³y zgo dê na po byt to le ro wa ny
w Po l s ce, s¹ tej po mo cy po zba wio ne. Po nie wa¿ obie gru py maj¹ po do b ne po -
trze by inte gra cy j nie i na po ty kaj¹ na po do b ne ba rie ry, cu dzo zie m cy maj¹cy
zgo dê na po byt to le ro wa ny po win ni rów nie¿ zo staæ ob jê ci IPI1.

Da l sze ogra ni cza nie pro gra mów do w¹skie go gro na od bio r ców mo¿e sku t -
ko waæ mar gi na li zacj¹ i wy klu cze niem in nych grup, do któ rych nie s¹ skie ro -
wa ne dzia³ania inte gra cy j ne. Dla te go in te gra cja w d³u¿ szej per spe kty wie po -
win na obj¹æ wszy stkich imi gran tów maj¹cych trud no œci w sa mo dzie l nym ¿y -
ciu w Po l s ce. Jest to nie zmie r nie isto t ne w przy pa d ku migracji ekonomicznych 
do Polski z innych kontynentów.

Przy two rze niu pro gra mów inte gra cy j nych na le ¿y wzi¹æ pod uwa gê ce chy
et ni cz ne, ku l tu ro we, po trze by ka ¿ dej z grup upra w nio nych do ta kiej fo r my
wspa r cia. Za sad ne wy daj¹ siê roz wi¹za nia sto so wa ne przez te pa ñ stwa, któ re
przy pro je kto wa niu i re a li za cji spro fi lo wa nych pro gra mów wspó³dzia³aj¹ ze
spo³ecz no œcia mi imi gran c ki mi.
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1 Dzia³ania ta kie by³y pla no wa ne i zna laz³y siê w pro je kcie no we li za cji usta wy o udzie la -
niu cu dzo zie m com ochro ny na te ry to rium RP (druk se j mo wy nr 1988, Sejm V ka den cji). Jed nak 
z uwa gi na roz wi¹za nie Se j mu, pro jekt nie zo sta³ przy jê ty. Wiê cej na ten te mat zob.: A. Gu t kow -
ska, Uwa gi do pro je ktu no we li za cji usta wy o udzie la niu cu dzo zie m com ochro ny na te ry to rium
Rzeczypo spo li tej Pol skiej (druk se j mo wy nr 1988), „Ana li zy, Ra po r ty, Eks per ty zy Sto wa rzy -
sze nia In ter we ncji Pra wnej” 2007, nr 7 do stê p ne na stro nie in ter ne to wej Sto wa rzy sze nia:
http://www.inter we ncja praw na.pl/docs/ARE-707-no welizacja -ustawy-o -ochro nie.pdf



Pod nie sie nie œwia do mo œci spo³ecz nej

Pro blem ucho dŸ stwa czy te¿ imi gra cji nie jest przed mio tem wiê ksze go za -
intere so wa nia ani rz¹dz¹cych ani spo³ecze ñ stwa. Po mi mo po pra wiaj¹cej siê
sy tu a cji, na dal mamy do czy nie nia z le kce wa¿¹cym, wy ni kaj¹cym czê sto
z nie wie dzy, po dej œciem do tej gru py osób. Wa ¿ nym ele men tem pro ce su in te -
gra cji jest uœwia do mie nie spo³ecze ñ stwu ist nie nia osób od mien nych ku l tu ro -
wo i ich obe cno œci w co dzien nym ¿y ciu, wska zuj¹c ko rzy œci, ja kie spo³ecze ñ -
stwo mo¿e osi¹gn¹æ przez w³¹cze nie doñ mi gran tów.

Re ko men da cje do tycz¹ce Indy widu a l nych Pro gra mów
In te gra cji

Indy widu a l ne Pro gra my In te gra cji maj¹ na celu u³atwie nie ucho dŸ com
ad ap ta cji w Pol sce przez udzie le nie po mo cy w na uce jê zy ka pol skie go, zna le -
zie nie pra cy, a ta k ¿e mie sz ka nia. G³ówne za³o¿e nia pro gra mu to za pe w nie nie
bez pie cze ñ stwa so cja l ne go po przez przy zna wa nie œwia d czeñ pie niê ¿ nych
w ce lu stwo rze nia mo ¿ li wo œci po dej mo wa nia dzia³añ inte gra cy j nych oraz po -
rad ni c two pra w ne, ro dzin ne i psy cho logi cz ne. Jed nak po za ko ñ cze niu IPI nie -
wie le osób ma pra cê, mie sz ka nie, czy mówi p³yn nie po pol sku.

Ucho dŸ ca jako re a li za tor pro gra mu

Pro gram inte gra cy j ny po wi nien zo staæ grun to w nie prze bu do wa ny w ta -
ki spo sób, aby z jed nej stro ny, da waæ ucho dŸ cy wiê cej wspa r cia, a z dru giej 
– bar dziej mo ty wo waæ go do po dej mo wa nia sa mo dzie l nych dzia³añ. Usta -
wa o po mo cy spo³ecz nej ju¿ w naze w ni c twie zak³ada, ¿e rea li za to rem pro -
gra mu jest pra co w nik so cja l ny, a nie ucho dŸ ca. Tym cza sem po win no byæ
od wro t nie. Rea li za to rem pro gra mu po wi nien zo staæ w³aœ nie ucho dŸ ca,
któ ry przy wspa r ciu i po mo cy pra co w ni ka so cja l ne go, okre œla³by swo je po -
trze by i mo ¿ li wo œci, sta no wi¹ce pod sta wê do bu do wy pro gra mu. Pra co w -
nik ma za za da nie wspie raæ ucho dŸ cê i ko or dy no waæ, w ra zie po trze by,
pra cê in nych s³u¿b.

Indy widua li za cja nie tyko w na zwie

Po mi mo i¿ w swo im za³o¿e niu IPI maj¹ byæ do sto so wa ne do po trzeb indy -
widu al ne go ucho dŸ cy, w pra kty ce jest jed nak ina czej. Poza pe w ny mi wspó l -
ny mi ele men ta mi, pro gra my po win ny za wie raæ wiê kszoœæ po sta no wieñ, wy -
ni kaj¹cych z sy tu a cji oso bi stej ucho dŸ cy i jego ro dzi ny (bior¹c pod uwa gê stan 
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zdro wia, w tym psy chi cz ne go, wy kszta³ce nie, przy go to wa nie za wo do we, mo -
¿ li wo œci ad ap ta cji). Obe c nie ty l ko je den cz³onek ro dzi ny (g³owa ro dzi ny) jest
rea li za to rem pro gra mu. W re a li za cjê IPI powin na zo staæ w³¹czo na ca³a ro dzi -
na, dla ka ¿ de go z jej cz³on ków nale¿y wy zna czyæ szcze gó³owe za da nia, mo -
dyfikowane w razie potrzeby w trakcie realizacji programu.

Pro gram d³u¿ szy ni¿ rok

Dzia³ania IPI s¹ ogra ni czo ne do jed ne go roku. Po tym cza sie ucho dŸ ca ma
ta kie same pra wa do œwia d czeñ po mo cy spo³ecz nej, jak Po la cy. Jed no cze œ nie
jed nak nie jest on w wy sta r czaj¹cy spo sób przy go to wa ny do fun kcjo no wa nia
na pol skim ryn ku pra cy (brak kwa li fi ka cji, nie wy sta r czaj¹co do bra zna jo moœæ 
jê zy ka pol skie go). Czê sto je den rok, to czas zbyt kró t ki, by ucho dŸ ca móg³
sa mo dzie l nie fun kcjo no waæ w Pol sce (pro ble mem jest brak mie sz ka nia –
ucho dŸ ca nie dys po nu je lo ka lem ko mu na l nym, a nie staæ go na wy naj êcie miesz -
ka nia na wo l nym ryn ku). Na le ¿y wiêc wyd³u¿yæ czas trwa nia pro gra mu. Ba -
da nia wska zuj¹, i¿ o sku te cz nym pro gra mie inte gra cy j nym mo ¿e my mó wiæ
w wy pad ku, kie dy trwa on co naj mniej dwa–trzy lata. A pe³n¹ in te gra cjê mi -
grant osi¹ga do pie ro po oko³o 10 la tach mie sz ka nia w da nym kra ju.

Czas trwa nia programu powinien za le ¿eæ od rze czy wi s tych po trzeb da nej
oso by/ro dzi ny. Nie cho dzi tu je dy nie o wyd³u¿e nie po mo cy fi nan so wej (choæ
to ta k ¿e wa ¿ ny ele ment), ale o zmia nê sy ste mu pracy z uchodŸc¹ – jej zindy -
widua lizo wa nie. Pra ca z uchodŸc¹ wygl¹da zupe³nie ina czej ni¿ w przy pa d ku
oby wa te li pol skich – wy ma ga bo wiem zde cy do wa nie wiê cej cza su i dzia³añ.
Ucho dŸ ca nie po wi nien byæ po zo sta wio ny sam so bie, do pó ki nie sta nie siê
w pe³ni sa mo dzie l ny. Nie na le ¿y oczy wi œcie „pro wa dziæ go za rêkê”, ale
wspie raæ dzia³ania po dej mo wa ne przez nie go, by wie dzia³, ¿e w ra zie pro ble -
mów ma siê do kogo zwróciæ.

Okre so wa oce na pro gra mu

Fun kcjo nuj¹ce pro gra my oce nia ne s¹ do pie ro po ich za ko ñ cze niu (nie kie -
dy jed nak w po³owie trwa nia pro gra mu). Tym cza sem po wi nien byæ on pod da -
wa ny ewa lu a cji okre so wej, do ko ny wa nej wspó l nie z uchodŸc¹ i jego ro dzin¹.
S³u¿y³oby to okre œle niu, co uda³o siê ju¿ osi¹gn¹æ, co je sz cze na le ¿y zro biæ
i w ja ki spo sób. Po wi nien byæ to do ku ment dy na mi cz ny, pod le gaj¹cy zmia -
nom, wy zna czaæ ko le j ne eta py in te gra cji. Ucho dŸ ca musi dok³ad nie znaæ ten
do ku ment i chcieæ realizowaæ zawarte w nim dzia³ania.
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Sta³a i efe kty w na wspó³pra ca in sty tu cji

Bar dzo s³abym ele men tem IPI jest wspó³dzia³anie miê dzy ró ¿ ny mi in sty tu -
cja mi odpo wie dzial ny mi za in te gra cjê ucho dŸ ców. Na le ¿y wzmo c niæ
wspó³pra cê miê dzy nimi oraz zor ga ni zo waæ sy stem wy mia ny do œwia d czeñ
insty tucjo na l nych zwi¹za nych z prac¹ z ucho dŸ ca mi. Szcze gó l nie isto t na jest
sta³a i zinsty tucjo nalizo wa na wspó³pra ca na li nii PCPR-y – or ga ni za cje po -
zarz¹dowe oraz PCPR-y–szko³a–œro do wi sko lo ka l ne. Wa r to by³oby po stu lo -
waæ powo³anie koor dy no wa nych przez PCPR-y inter dyscyp lina r nych ze -
spo³ów do spraw in te gra cji ucho dŸ ców, sku piaj¹cych wszy stkich po ten cja l -
nych akto rów, mog¹cych po móc w tym pro ce sie lokalnej spo³ecznoœci.

Przyk³adem ta kie go wspó³dzia³ania mo¿e byæ ucze st ni c two Wa r sza wskie go
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w re a li za cji dwóch pro je któw eu ro pe j skich
i wspó³pra ca w ra mach nich z in ny mi par t ne ra mi i pod mio ta mi, wspo ma -
gaj¹cymi in te gra cjê ucho dŸ ców (z Ma zo wie c kim Urzê dem Wo je wó dz kim
i Fun dacj¹ Lin gu ae Mun di oraz w dzia³aniach Miê dzyku lturo we go Cen trum
Ad ap ta cji Za wo do wej pro wa dzo ne go przez Uni we r sy tet Wa r sza wski).

Wiê ksze zaan ga ¿o wa nie or ga ni za cji po zarz¹do wych

Or ga ni za cje po zarz¹dowe do œwia d czo ne w pra cy z ucho dŸ ca mi i in ny mi
gru pa mi imi gran tów po tra fi¹ bar dziej ela sty cz nie i efe kty w nie do sto so wy waæ
swo je dzia³ania do po trzeb ucho dŸ ców. Maj¹ one ta k ¿e ogro m ne do œwia d cze -
nie w ta kiej pra cy. Na le ¿y wzi¹æ pod uwa gê prze ka za nie czê œci ko m pe ten cji
zwi¹za nych z in te gracj¹ tego typu in sty tu cjom, co po³¹czo ne by³oby to z prze -
ka za niem œro d ków pu b li cz nych na ich re a li za cjê. Oczy wi œcie, pod sta wo wym
wa run kiem ta kiej wspó³pra cy by³oby za pe w nie nie ci¹g³oœci pro wa dzo nych
przez nich dzia³añ i wpro wa dze nie sy ste mu mo ni to rin gu oraz stan da ry za cji
us³ug.

Przy go to wa nie in sty tu cji do pra cy z cu dzo ziem ca mi

W nie któ rych mia stach li cz ba pod opie cz nych ucho dŸ ców przy pa daj¹cych
na pra co w ni ka PCPR-u jest zbyt du¿a. Sku t ku je to prze ci¹¿e niem prac¹ i mo¿e 
pro wa dziæ do ru ty ni za cji kon ta któw z uchodŸc¹. Od dzie l nym pro ble mem jest
brak przy go to wa nia czê œci kadr do pra cy z ta kim klien tem. W re zu l ta cie oso by 
wy wodz¹ce siê z in nych ku l tur czê sto na ty kaj¹ siê na pro ble my w re la cjach
z pra cow ni ka mi socjalnymi i innymi urzêdnikami.
l Na le ¿y zwiê kszyæ za so by ka dro we PCPR-ów, któ rych pra co w ni cy s¹ odpo -

wie dzia l ni za pro wa dze nie IPI i do któ rych tra fiaj¹ ucho dŸ cy. Pra co w nik
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so cja l ny po wi nien wspó³pra co waæ z tak¹ liczb¹ ucho dŸ ców (ro dzin), aby
mia³ pe w noœæ, na przyk³ad, ¿e ucho dŸ cy w pe³ni zro zu mie li wszy stkie pod -
pi sa ne do ku men ty oraz s¹ œwia do mi swo ich praw i obo wi¹zków. Po wi nien
on mieæ ta k ¿e mo ¿ li woœæ to wa rzy sze nia klien tom w ró ¿ nych in nych in sty -
tu cjach, je œli za j dzie taka po trze b a.

l Pra co w ni cy PCPR-ów po win ni umieæ po ro zu mie waæ siê przy naj mniej
w po d sta wo wych jê zy kach, któ ry mi pos³uguj¹ siê ucho dŸ cy (jê zyk ro sy j -
ski, an gie l ski, ewen tu a l nie fran cu ski). W przy pa d kach, kie dy ko mu ni ka cja
z u chodŸc¹ w tych jê zy kach jest nie mo ¿ li wa (na przyk³ad gdy ucho dŸ ca nie
pos³ugu je siê ¿ad nym z tych jê zy ków), na le ¿y za pe w niæ t³uma cze nie oraz
œro d ki na za trud nie nie t³uma cza. Nie mo ¿ na bo wiem ocze ki waæ, by oso ba
w pocz¹tko wej fa zie in te gra cji zna³a ju¿ jê zyk pol ski w sto p niu po zwa -
laj¹cym na swo bodn¹ ko mu ni ka cjê. A do bry kon takt z pra co w ni kiem oraz
pe³ne zro zu mie nie po trzeb i mo ¿ li wo œci ucho dŸ cy jest klu czem do da l szej
jego in te gra cji.

l Pra co w ni cy PCPR-ów po win ni zo staæ prze szko le ni w za kre sie pro ce dur obo -
wi¹zuj¹cych w in nych in sty tu cjach zaan ga ¿o wa nych w pra ce z ucho dŸ ca mi
(na przyk³ad urzê dy pra cy, s³u¿ba zdro wia, szko³y, uzy ski wa nie nu me rów NIP
i PESEL), by móc to wa rzy szyæ i wspie raæ ucho dŸ cê w kon ta ktach z ni mi.

l Dla osób, któ re w swo jej pra cy spo ty kaj¹ siê z ucze st ni ka mi IPI, po win no
siê zor ga ni zo waæ ku r sy przy go to wuj¹ce ich do pra cy z ucho dŸ ca mi czy te¿
sze rzej z cu dzo ziem ca mi. Szko le nia po win ny daæ mo ¿ li woœæ za po zna nia
siê urzêd ni ków z ku l tur¹ i tra dy cja mi kra jów po cho dze nia ucho dŸ ców, no r -
ma mi spo³ecz ny mi, tra dy cy j nym po dzia³em ról w ro dzi nie, od mien ny mi od 
pol skich re a lia mi ¿y cia co dzien ne go.

l Oso by pra cuj¹ce z ucho dŸ ca mi po win ny mieæ za pe w nio ne wspa r cie me to -
dy cz ne i psy cho logi cz ne, na le ¿y po dej mo waæ ró ¿ no ra kie dzia³ania prze -
ciw dzia³aj¹ce wy pa le niu za wo do we mu tych osób.

Wa r to zwró ciæ uwa gê na pro gra my Mazo wie c kie go Urzê du Woje wó dz kie -
go, któ ry od ki l ku lat pro wa dzi ró ¿ ne go ro dza ju szko le nia dla pra co w ni ków 
sze ro ko ro zu mia nych s³u¿b spo³ecz nych w ra mach pro je któw uni j nych.
W ich tra kcie ucze st ni cy przy goto wy wa ni s¹ nie ty l ko z za kre su miê dzy -
kul tu ro wo œci i pra cy z ucho dŸ ca mi, lecz ta k ¿e po znaj¹ ko m pe ten cje in nych 
urzê dów.
Na to miast w ra mach Miê dzyku lturo we go Cen trum Ad ap ta cji Za wo do wej
Uni we r sy tet Wa r sza wski pro wa dzi za rów no ró ¿ ne go ro dza ju szko le nia dla
pra co w ni ków s³u¿b spo³ecz nych oraz ro cz ne stu dia po dyp lo mo we maj¹ce
na celu przy go to wa nie pra co w ni ków do wspierania osób odmiennych
kulturowo.
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Do stêp do in fo r ma cji

Oddzie l nym pro ble mem jest brak wy sta r czaj¹cej wie dzy wœród ucho dŸ -
ców na temat pra wnych uwa run ko wañ po mo cy inte gra cy j nej w Pol sce. Do ty -
czy to za rów no osób ocze kuj¹cych na roz pa trze nie ich wnio sku, jak i ucho dŸ -
ców roz po czy naj¹cych IPI.
l Indy widu a l ny Pro gram In te gra cji po wi nien roz po czy naæ siê szko le -

niem/spo t ka niem info rma cy j nym. Ce lem szko le nia ma byæ wpro wa dze nie
ucho dŸ cy do pro gra mu inte gra cyj ne go, udzie la nie podstawowych in fo r ma -
cji, przy go to wa nie i mo ty wo wa nie ucho dŸ cy do roli samo dzie l ne go pod -
mio tu pro gra mu inte gra cyj ne go, wspie ra ne go przez od po wied nie urzê dy.

Tego typu szko le nia dla cu dzo zie m ców (ucho dŸ ców, osób z po by tem to le -
ro wa nym i osób w pro ce du rze o na da nie sta tu su ucho dŸ cy), przed sta -
wiaj¹ce w za ry sie ¿y cie w Pol sce oraz pod sta wo we pra wa ucho dŸ ców pro -
wa dzi od 2006 roku Ma zo wie cki Urz¹d Wo je wó dz ki.
Szko le nia dla ucho dŸ ców z za kre su pra wa od by waj¹ siê ta k ¿e w Klu bie
Ucho dŸ cy pro wa dzo nym przez Wa r sza wskie Cen trum Po mo cy Ro dzi nie
oraz w ra mach kom p le kso wych za jêæ z jê zy ka, ku l tu ry pol skiej i pod staw
pra wa (tak zwa ne Ma³e Po lo ni cum) orga ni zo wa nych przez Miê dzy kul turo -
we Cen trum Ad ap ta cji Za wo do wej.

l Do da t ko wo, ucho dŸ cy po win ni przy pod pi sy wa niu umo wy z PCPR-em
otrzy maæ ze staw ma te ria³ów na te mat pro gra mu, jego ce lów, po szcze gó l -
nych czê œci, pro ce dur, z ja ki mi siê zetkn¹ i tym po do bnych. Ma te ria³y te po -
win ny byæ na pi sa ne pro stym i kla ro w nym jê zy kiem, zro zu mia³ym dla
ucho dŸ ców (z któ rych czêœæ ma ni skie ko m pe ten cje w za kre sie ro zu mie nia
te kstów), a ich fo r ma gra fi cz na po win na byæ atra kcy j na i za chê caj¹ca do le -
ktu ry. Ma te ria³y o IPI po win ny za wie raæ in fo r ma cje do tycz¹ce:
– praw i obo wi¹zków PCPR-u i ucho dŸ cy (z wy szcze gól nie niem, ¿e do

obo wi¹zków PCPR-u na le ¿y udzie la nie ucho dŸ com in fo r ma cji do -
tycz¹cych IPI; ucho dŸ ca musi otrzy maæ wska zów ki, po ja kie in fo r ma cje
i do ja kich urzêd ni ków mo¿e siê zwra caæ);

– ro dza jów i za sad udzie la nych œwia d czeñ po mo cy spo³ecz nej oraz za sad
wstrzy ma nia lub ogra ni cze nia pomocy;

– indy widu al ne go cha ra kte ru pro gra mów inte gra cy j nych;
– or ga nów odpo wie dzia l nych za re a li za cjê dzia³añ inte gra cy j nych;
– in sty tu cji i or ga ni za cji udzie laj¹cych ró ¿ ne go ro dza ju po mo cy ucho dŸ -

com w Pol sce (ze szcze gó l nym uw z glêd nie niem in sty tu cji lo ka l nych).
l Na le ¿y przy go to waæ in fo r ma tor do tycz¹cy ogó l nych wa run ków ¿y cia

w Po l s ce z opi sa niem pod sta wo wych prze pi sów pra wnych – re gu luj¹cych
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sy tu a cjê uchodŸ ców. Po wi nien to byæ ka ta log praw ucho dŸ ców po³¹czo ny
z prze wod ni kiem po Pol sce.

l Od dzie l ne in for ma to ry na te mat praw ucho dŸ ców po win ny zo staæ opra co -
wa ne za rów no dla ró ¿ ne go ro dza ju urzêd ni ków, któ rzy maj¹ za za da nie
wspie raæ pro ce sy in te gra cji ucho dŸ ców oraz dla pra co da w ców (prze pi sy
do tycz¹ce za trud nia nia cu dzo zie m ców).

Do tej pory by³y ró ¿ ne go ro dza ju in for ma to ry dla ucho dŸ ców wy da wa ne
przez Polsk¹ Akcjê Hu ma ni tarn¹, He l siñsk¹ Fun da cjê Praw Cz³owie ka czy
Mi ni ste r stwo Pra cy i Po li ty ki Spo³ecz nej. Ich nie wie l ki nak³ad szy b ko ule -
ga³ wy cze r pa niu.

l Poza in fo r macj¹ ucho dŸ cy po win ni mieæ te¿ za pe w nio ny do stêp do nie -
odp³at nej po mo cy pra wnej, zw³asz cza w przy pa d kach dys kry mi na cji oraz
do za pe w nie nia im kon su l ta cji w trud nie j szych spra wach, na przyk³ad przy
pod pi sy wa niu ró ¿ ne go ro dza ju umów.

Po rad nictwo dla ucho dŸ ców pro wadz¹ ró ¿ ne go ro dza ju or ga ni za cje po -
zarz¹dowe i kli ni ki pra wa. Wiê kszoœæ z nich sku pia siê jed nak na po mo cy
w tra kcie pro ce du ry o na da nie sta tu su ucho dŸ cy, w mnie j szym sto p niu za j -
muj¹ siê one po moc¹ in te gra cyjn¹2.

Zmia ny w sy ste mie na ucza nia jê zy ka pol skie go

Przewa ¿aj¹ca li cz ba ucho dŸ ców, na wet po sko ñ cze niu IPI nie zna jê zy ka
pol skie go w sto p niu po zwa laj¹cym na dobr¹ ko mu ni ka cjê. Na le ¿y po³o¿yæ na -
cisk na obo wi¹zek na uki jê zy ka pol skie go, po nie wa¿ jego zna jo moœæ sta no wi
prze pu stkê do po zo sta³ych ob sza rów in te gra cji (zna le zie nia za trud nie nia, mie -
sz ka nia, kon ta któw to wa rzy skich z Po la ka mi). 
l Dzia³ania inte gra cy j ne, w tym prze de wszy stkim na uka jê zy ka pol skie go,

po win ny byæ pro wa dzo ne przez Urz¹d do spraw Cu dzo zie m ców ju¿
w oœro d kach  (pre in te gra cja). Za jê cia po win ny od by waæ siê co dzien nie
w kil ku go dzin nych blo kach, pro wa dzo nych przez na uczy cie li me to dy cz nie 
przy go to wa nych do na uki pol skie go jako jê zy ka ob ce go. Za jê cia po win ny
mieæ atra kcyjn¹ fo r mê i za wie raæ ele men ty wie dzy o Pol sce i ¿y ciu w na -
szym kra ju. Z nauk¹ jê zy ka po wi nien wi¹zaæ siê rów nie¿ sy stem mo ty -
wuj¹cy do udzia³u w za jê ciach, taki jak na przyk³ad otrzy my wa nie
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wiê ksze go kie szon ko we go. In ten sywn¹ na ukê jê zy ka pol skie go na le ¿y
kon ty nu o waæ w tra kcie IPI.

l Po win ny zo staæ wpro wa dzo ne in stru men ty po zwa laj¹ce na lepsz¹ ko or dy -
na cjê i eg ze ku cjê po sta no wieñ do tycz¹cych na uki jê zy ka pol skie go za wa r -
tych w umo wie IPI. Z jed nej stro ny, ucho dŸ cy po win ni mieæ do stêp do
le kcji jê zy ka pol skie go, gwa ran tuj¹cych rze czy wi ste jego opa no wa nie,
a z dru giej – po win ny byæ wyci¹gane kon se k wen cje (w³¹cz nie z ewen tu a l -
nym ode bra niem po mo cy inte gra cy j nej) za no to ry cz ne i nieu spra wiedli -
wio ne obe cno œci na za jê ciach.

l Na uka jê zy ka po win na zo staæ spro fesjo nali zowa na, na le ¿y stwo rzyæ
wyspe cjali zo wa ne oœro d ki s³u¿¹ce temu ce lo wi. W celu efe kty w ne go oce -
nia nia po stê pów w na uce po win ny zo staæ wy pra co wa ne stan dar dy pro gra -
mu na ucza nia.

l Ku r sy po win ny byæ do sto so wa ne do sy tu a cji ucho dŸ cy re a li zuj¹cego IPI.
Obe c nie wy ma ga siê, aby ucho dŸ ca akty w nie po szu ki wa³ pra cy przy rów -
no cze s nym obo wi¹zku uczê sz cza nia na za jê cia jê zy ko we ki l ka razy w ty -
god niu, w tak zwa nych go dzi nach pra cy. W re zu l ta cie nie jest on w sta nie
wywi¹zaæ siê z obu tych obo wi¹zków. Ucho dŸ cy po win ni mieæ wiêc mo ¿ li -
woœæ uczêszczania na zajêcia po godzinach pracy lub w weekendy.

l Pro gram na ucza nia po wi nien uw z glêd niaæ ró ¿ no rod noœæ ku l tu row¹
ucho dŸ ców, aby nie znie chê ciæ ich do ucze st ni c twa. Przyk³adowo je œli
za ist nie je taka po trze ba, ko bie tom po win no siê za pe w niæ mo ¿ li woœæ na -
ucza nia w od rê b nych gru pach.

l Ma te ria³y do na ucza nia po win ny uw z glêd niaæ wy stê puj¹cy wœród ucho dŸ -
ców ni ski po ziom do œwia d cze nia szkolnego.

l Na le ¿y wpro wa dziæ do pro gra mu ele men ty u³atwiaj¹ce po ko ny wa nie
uprze dzeñ cu dzo zie m ców wo bec Po la ków, wa r to bo wiem za in wes to waæ
we wza je m ne po zna wa nie ku l tur i oby cza jów mnie j szo œci (ucho dŸ ców)
i wiê kszo œci (Po la ków). Pro gra my na ucza nia po win ny za wie raæ ele men ty
wie dzy o ku l tu rze pol skiej. Mo ¿ na by³oby je ua tra kcy j niæ przez udzia³
w im pre zach kul tu ra l nych (kino, te atr) czy wy cie cz ki do krajo zna w cze.

Pro gram spe³niaj¹cy zde cy do wan¹ wiê kszoœæ tych po stu la tów pro wa dzi
Fun da cja Lin gu ae Mun di. Poza pro fe sjo nal nymi ka dra mi i uroz mai co ny -
mi te ma ta mi za jêæ, za pe w nia ona ta k ¿e opie kê nad dzie æ mi w tra kcie le k -
cji. Po do bny mi osi¹gniê cia mi mo¿e po szczy ciæ siê Miê dzy kul turo we
Cen trum Ad ap ta cji Za wo do wej i pro wa dzo ne w jego ra mach ku r sy jê zy -
ka pol skie go.
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In te gra cja dzie ci ucho dŸ ców

Szko³ê na le ¿a³oby wy ko rzy sty waæ jako in sty tu cjê in te gra cji ucho dŸ ców.
Je œli dzie ci ucho dŸ ców bêd¹ do brze czuæ siê w pol skich szko³ach i za pe w ni im
siê ta kie wa run ki, aby mo gli w pe³ni ko rzy staæ z ofe r ty edu ka cy j nej, zwiê kszy
siê szan se, ¿e ich ro dzi ce po zo stan¹ w Pol sce licz¹c, i¿ ich dzie ci bêd¹ mia³y
lepsz¹ przysz³oœæ.
l Najm³od sze dzie ci ucho dŸ ców po win ny mieæ mo ¿ li woœæ uczê sz cza nia do

przed szko li. Na le ¿y w tym celu two rzyæ za chê ty dla ro dzi ców. Za pe w nie nie
opie ki dzie ciom po zwa la³oby na aktywn¹ in te gra cjê ro dzi ców (pra ca, udzia³
w roz ma i tych ku r sach). Przed szko la po win ny byæ pla ców ka mi nie ty l ko
opie ku ñ czy mi, ale rów nie¿ edu kacy j ny mi, gdzie dzie ci ucho dŸ ców uczy³yby 
siê jê zy ka pol skie go i po zna wa³y ró wie œ ni ków.

l Zor gani zo wa ne fo r my opie ki dla dzie ci dzia³aj¹ce przy szko³ach jê zy ko -
wych dla do ros³ych po win ny mieæ przy go to wa ny pro gram na ucza nia jê zy -
ka dla najm³od szych, spe cja l nie dla dzie ci ucho dŸ ców.

l Wszy stkie dzie ci ucho dŸ ców w wie ku do 16 lat po win ny obo wi¹zko wo zo -
staæ ob jê te nauk¹ szkoln¹, ju¿ w tra kcie po by tu w oœro d kach dla ucho dŸ ców.

l Na uczy cie le po win ni byæ prze szko le ni do pra cy z ucz niami -ucho dŸca mi.
Z jed nej stro ny ko nie cz ne jest za pe w nie nie im od po wied niej po mo cy me to -
dy cz nej do pra cy z ta ki mi ucz nia mi. Z dru giej – po win ni mieæ do stêp do ma -
te ria³ów na te mat ku l tur kra jów ucho dŸ ców, aby móc za po znaæ z nimi
ucz niów pol skich. Na uczy cie le po win ni pol skim ucz niom przed sta wiaæ ucz -
niów ucho dŸ ców jako oso by cie ka we, wy znaj¹ce wa r to œci god ne po sza no -
wa nia.

l Na le ¿y wpro wa dziæ in sty tu cjê opie ku na szko l ne go dla dzie ci ucho dŸ ców
(naj le piej ta k ¿e ucho dŸ cê, ta kiej sa mej jak one na ro do wo œci). Zna jo moœæ
jê zy ka pol skie go lub do œwia d cze nie edu ka cy j ne ro dzi ców ucho dŸ ców
mo¿e byæ bo wiem nie wy sta r czaj¹ce. Opie ku no wie po ma ga li by im w od ra -
bia niu le kcji i w opa no wa niu trud nie j szych pa r tii ma te ria³ów, do da t ko wo
w ra mach sta ¿u w tym za da niu mog¹ po ma gaæ stu den ci pe da go gi ki, inni
wo lon ta riu sze lub wy ró ¿ niaj¹cy siê ucz nio wie szkó³ ponad gimna zja l nych.

Gi mna zjum spo³ecz ne nr 20 przy ul. Ra szy ñ skiej w Wa r sza wie jako je den
z wa ¿ nych ce lów sta wia kszta³ce nie ucz niów w du chu wielo kultu ro wo œci
i to le ran cji. W szko le zo sta³ za pla no wa ny ca³y pro gram inte gra cy j ny na kie -
ro wa ny na obie stro ny pro ce su inte gra cyj ne go: przy by szów i przy j -
muj¹cych. Ucz nio wie imi gran ci, je ¿e li maj¹ pro ble my jê zy ko we b¹dŸ
k³opo ty z nauk¹ nie któ rych przed mio tów, uczê sz czaj¹ na do da t ko we le k -
cje. Sy stem ko re pe ty cji jest tak za pla no wa ny, ¿e pro wadz¹ je ucz nio wie
sta r si, do staj¹cy wy so kie oce ny z da nych przed mio tów – wy mu sza to na
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nich nie ja ko kon ta kty z ucz nia mi imi gran c ki mi. Ko re pe ty cje ko or dy nu je
na uczy ciel wy zna czo ny spe cja l nie do do da t ko wej opie ki nad dzie æ mi cu -
dzo ziem ski mi i otrzy muj¹cy za tê pra cê do da t ko we upo sa ¿e nie.
Ponad to w szko le za tru d nio na jest lekar ka-u chodŸ czy ni, pe³ni¹ca fun kcjê
opie kun ki ma³ych ucho dŸ ców, do któ rej zwra caj¹ siê oni ze swo i mi pro ble -
ma mi. Pe³ni ona rolê ³¹czni ka po miê dzy obo ma ku l tu ra mi.

l Na le¿y ini cjo waæ wspó³pra cê na uczy cie li ucz¹cych dzie ci ucho dŸ ców
z pra cow ni ka mi so cja l ny mi z PCPR-ów i przed stawi cie la mi in nych in sty tu -
cji dzia³aj¹cych na rzecz ucho dŸ ców w Pol sce.

l Ko nie cz ne jest za pe w nie nie wspa r cia fi nan so we go dla wie lo dzie t nych ro -
dzin ucho dŸ czych w na by wa niu po mo cy szko l nych.

l Na le ¿y podj¹æ wsze l kie mo ¿ li we kro ki zmie rzaj¹ce do kon sek wen t nej
i sku te cz nej in te gra cji dzie ci ze œro do wi skiem lo ka l nym (w szko le, w gru -
pie ró wie œ ni czej). W tym celu musz¹ byæ ta k ¿e orga ni zo wa ne za jê cia dla
dzie ci pol skich o ucho dŸ cach, ucz¹ce ich to le ran cji.

Wspó l ne za jê cia dzie ci pol skich i cze cze ñ skich w przed szko lach, maj¹ce
na celu wza je m ne po zna nie siê i wspóln¹ za ba wê or ga ni zu je Sto wa rzy -
sze nie In ter we ncji Pra wnej (przed szko la te s¹ po³o¿o ne w po bli ¿u oœro d -
ków dla ucho dŸ ców). Spo ty kaj¹ siê one z bar dzo do brym przy jê ciem obu
stron. Sto wa rzy sze nie or ga ni zu je ta k ¿e za jê cia w szko³ach (szcze gó l nie
tych, w któ rych ucz¹ siê dzie ci ucho dŸ cy) – by przy bli ¿yæ ucz niom zja wi -
sko ucho dŸ stwa oraz wy ro biæ wo bec tych osób po sta wy tole ran cy j ne.
Ponad to szko le nia s¹ ofe ro wa ne ta k ¿e na uczy cie lom z tych szkó³, do -
tycz¹ one wielo kultu ro wo œci, pod staw pra wa i me to dy ki pra cy z dzie c -
kiem cu dzo zie m cem.

Wspa r cie dla ko biet

Oko³o 90% ucho dŸ ców w Pol sce to oby wa te le ro sy j s cy na ro do wo œci cze -
cze ñ skiej. Bar dzo czê sto s¹ to m³ode, wie lo dzie t ne ma³¿e ñ stwa. Nie rza d ko
sta tus ucho dŸ cy otrzy muj¹ sa mo t ne ma t ki wy cho wuj¹ce spor¹, jak na pol skie
wa run ki, li cz bê dzie ci (czwo ro lub piê cio ro). Ko bie ty po trze buj¹ szcze gó l ne -
go wspa r cia w in te gra cji. Ko nie cz noœæ opie ki nad dzie æ mi nie po zwa la im swo -
bod nie ucze st ni czyæ w ku r sach jê zy ko wych czy za wo do wych, b¹dŸ w pod jê -
ciu za trud nie nia. Czyn ni ki ku l tu ro we rów nie¿ unie mo ¿ li wiaj¹ ko bie tom
muzu³man kom ucze st ni cze nie w pro ce sie in te gra cji ze spo³ecze ñ stwem pol -
skim na rów nych pra wach z mê¿ czy z na mi.
l Pra co w ni cy so cja l ni pra cuj¹cy z ucho dŸ ca mi w ra mach pro gra mów in te gra -

cji po win ni byæ szcze gó l nie uwra ¿ li wia ni na po zy cjê ko biet w spo³ecze ñ -
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stwie ucho dŸ ców. Pra ca so cja l na z ucho dŸ ca mi po win na byæ bar dziej
zindy widua lizo wa na, gdy¿ po moc w roz wi¹zy wa niu pro ble mów ca³ej ro -
dzi ny mo¿e pro wa dziæ do ta kiej sy tu a cji, w któ rej szan sê na in te gra cjê ma
ty l ko mê ¿ czy z na, a ko bie ta, za j muj¹ca siê do mem i dzie æ mi, ob wa ro wa na
tra dycy j ny mi za ka za mi, po zo sta je od ciê ta od kon ta któw z pol skim spo -
³ecze ñ stwem.

l Na le ¿y roz powszech niæ dobr¹ pra kty kê sto so wan¹ ju¿ przez nie któ re
szko³y ucz¹ce ucho dŸ ców jê zy ka pol skie go, jak¹ jest orga ni zo wa nie œwie t -
lic dla dzie ci ucz¹cych siê ma tek. Po zwa la im to ucze st ni czyæ w za jê ciach
na wet wte dy, gdy od by waj¹ siê one w po rze, gdy s¹ ju¿ za mkniê te przed -
szko la czy œwie t li ce szko l ne. Tego ro dza ju œwie t li ce po win ny umo ¿ li wiaæ
na ukê ko bie tom cze cze ñ skim na ku r sach za wo do wych. W ta kich œwie t li -
cach dzie ci poza opiek¹ po win ny mieæ za pe w nio ne ta k ¿e za jê cia edu ka cy j -
ne, w szcze gó l no œci na ukê jê zy ka pol skie go.

l Bior¹c pod uwa gê mo ¿ li wo œci wy stê po wa nia roz ma i tych pro ble mów ro -
dzin nych ta k ¿e w œro do wi sku ucho dŸ czym, na le ¿y stwo rzyæ me cha ni z -
my re a go wa nia na ta kie za gro ¿e nia, jak prze moc do mo wa, al ko ho lizm,
na rko ma nia i tak da lej. Me cha ni z my te po win ny w spo sób sku te cz ny
zwa l czaæ pa to lo gie, rów no cze œ nie bior¹c pod uwa gê uwa run ko wa nia
ku l tu ro we.

Wiê ksze szan se na ryn ku pra cy

Czê stym pro ble mem ucho dŸ ców w mo men cie ze t k niê cia siê z pol skim ryn -
kiem pra cy (po uko ñ cze niu IPI) jest brak kwa li fi ka cji za wo do wych. Nie jed no -
krot nie ucho dŸ cy nie maj¹ kwa li fi ka cji, gdy¿ s¹ s³abo wy kszta³ceni, cza sem
ich brak wy ni ka z tego, ¿e ucie kaj¹c w po œpie chu nie za bra li ze sob¹ do ku men -
tów, potwierdzaj¹cych posiadane kwalifikacje.
l Pra ca z ucho dŸ ca mi po win na byæ pro wa dzo na przez od po wie d nio do tego

przy go to wa nych do ra d ców za wo do wych, maj¹cych ko m pe ten cje do pra cy
z klien tem od mien nym ku l tu ro wo.

Przyk³ad ta kie go po dej œcia mo ¿ na zna leŸæ w Pol skiej Akcji Huma ni ta r nej.
Pra cuj¹ca tam do ra d czy ni za wo do wa opra co wa³a me to do lo giê wpro wa -
dza nia ucho dŸ ców na ry nek pra cy3.

l Ucho dŸ cy po win ni byæ pod da wa ni in ten sy w nej in te gra cji za wo do wej. Po -
moc w zdo by ciu kwa li fi ka cji za wo do wych dla ucho dŸ ców po win na uw z -
glêd niaæ ich szcze góln¹ sy tu a cjê. Zdo by cie na wet ta kich do ku men tów, jak
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pra wo ja z dy czy kwa li fi ka cje za wo do we dia me tra l nie zmie ni³yby ich sy tu -
a cjê na ryn ku pra cy. 

Ró ¿ ne go ro dza ju nie odp³atne ku r sy za wo do we, w tym ta k ¿e kurs pra wa
ja z dy, za pe w nia mi gran tom w ra mach swo ich dzia³añ Miê dzy kul turo we
Cen trum Ad ap ta cji Za wo do wej.

l Wa ¿ ne jest ta k ¿e umo ¿ li wie nie im szy b kie go i bezp³at ne go uzy ska nia po -
twier dze nia kwa li fi ka cji, któ re po sia da li u sie bie w kra ju, a do ku men tów je
po twier dzaj¹cych nie maj¹. Po twier dze nie to po win no mieæ szcze góln¹
pro ce du rê, po nie wa¿ nie mo ¿ li we jest w przy pa d ku ucho dŸ ców wspó³dzia -
³anie z kra jem po cho dze nia w celu po twier dze nia kwa li fi ka cji.

l W mia stach i gmi nach, w któ rych mie sz kaj¹ ucho dŸ cy, po win ny zo staæ – na 
za sa dach okre œlo nych w usta wie o za trud nie niu so cja l nym – zor gani zo wa -
ne Cen tra In te gra cji Spo³ecz nej (CIS) wyspe cjali zo wa ne ta k ¿e w pra cy
z ucho dŸ ca mi. Cen tra te mog¹ po zy ski waæ œro d ki z fun du szy eu ro pe j skich,
co wiê cej mog¹ byæ za³o¿o ne nie ty l ko przez jed no stki sa morz¹du tery to -
rial ne go, lecz ta k ¿e przez or ga ni za cje po zarz¹dowe, wiêc jest to fo r ma,
w któ rej obe c nie fun kcjo nuj¹ce or ga ni za cje mog³yby sku te cz niej po ma gaæ
ucho dŸ com. Dziê ki CIS ucho dŸ cy mo gli by od by waæ szko le nia za wo do we
i sta ¿e w mie j s cach pra cy. CIS wspo ma ga³oby kon ta kty ucho dŸ ców ze œro -
do wi skiem lo ka l nym, gdy¿ ucze st ni ka mi CIS by li by rów nie¿ oby wa te le
pol scy. Na po do bnych za sa dach ucho dŸ cy po win ni byæ wspo ma ga ni przy
two rze niu spó³dzie l ni so cja l nych. W tym mog¹ rów nie¿ po móc or ga ni za cje
spo³ecz ne, mog¹ce byæ ich ucze st ni ka mi4.

l Na le ¿y wo bec ucho dŸ ców sto so waæ do stê p ne in stru men ty u³atwiaj¹ce im
zna le zie nie za trud nie nia. Po win ni oni w pe³ni ko rzy staæ z ofe ro wa nych ku r -
sów za wo do wych i prze kwali fi ko wuj¹cych. Urzê dy pra cy po win ny opra co -
waæ spe cja l ne pro gra my dla ucho dŸ ców, od po wia daj¹ce ich specyfice
i wy chodz¹ce naprzeciw ich potrzebom.

l Na le ¿a³oby za sta no wiæ siê nad wpro wa dze niem do da t ko wych in stru men -
tów wspie raj¹cych zna le zie nie pra cy przez ucho dŸ ców. W okre œlo nych sy -
tu a cjach pra co da w ca, pod pi suj¹c umo wê o pra cê z uchodŸc¹, po wi nien
mieæ z tego ko rzy œci, na przyk³ad zwo l nie nie z op³aca nia ube z pie czeñ
spo³ecz nych i tak dalej.
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Do stêp do s³u¿by zdro wia

UchodŸcom brak pod sta wo wej wie dzy o tym, jak dzia³a sy stem ochro ny 
zdro wia w Pol sce, na jak¹ po moc mog¹ li czyæ w ra mach ogó l ne go ube z pie -
cze nia zdro wo t ne go, jak otrzy my waæ po moc w przy chod niach i szpi ta lach,
jak za pi saæ siê do le ka rza. Naj bar dziej po trze buj¹ ta kich in fo r ma cji na
pocz¹tko wym eta pie in te gra cji, kie dy nie znaj¹ do sta te cz nie jê zy ka pol s -
kie go.
l Na le ¿y wy daæ zbiór in fo r ma cji do tycz¹cy sy ste mu s³u¿by zdro wia, któ ry

po wi nien byæ rów nie¿ udo stê p nia ny oso bom prze by waj¹cym w oœro d -
kach.

l Brak zna jo mo œci jê zy ka pol skie go nie po zwa la ucho dŸ com, któ rzy roz po -
czy naj¹ IPI, efe kty w nie ko rzy staæ z us³ug pla có wek opie ki zdro wo t nej.
Nie mo ¿ li woœæ posta wie nia dia g no zy bez do bre go po ro zu mie nia siê z pa -
cjen tem utrud nia le cze nie ucho dŸ ców oraz mo¿e sku t ko waæ od mow¹
udzie la nia po mo cy. Dla te go, przy naj mniej na pocz¹tko wym eta pie IPI,
musz¹ oni mieæ umo ¿ li wio ne wi zy ty le ka r skie z t³uma czem.

Pro gram, za pe w niaj¹cy ucho dŸ cy bezp³atne to wa rzy sze nie mu t³umacza -
-wolon ta riu sza (naj czê œciej stu den ta lin g wi sty ki) w tra kcie wi zyt le ka r -
skich, pro wa dzi Sto wa rzy sze nie In ter we ncji Pra wnej. Od sty cz nia do li sto -
pa da 2007 roku t³uma czy³ obecny przy 281 wi zy tach, co sta no wi je dy nie
drobn¹ czêœæ po trzeb.

l W zwi¹zku z trud ny mi prze ¿y cia mi w kra jach po cho dze nia, na le ¿y ta k ¿e
za pe w niæ uchod Ÿcom mo ¿ li woœæ ko rzy sta nia z po mo cy psy cho logi cz nej
w tra kcie trwa nia IPI i po jego za ko ñ cze niu.

Po moc psy cho logi cz na dla ucho dŸ ców – ofiar tra u my po ura zo wej pro wa -
dzo na jest od wie lu lat przez Cen trum Po mo cy Mi gran tom i Ucho dŸ com
Ca ri tas Ar chi die ce zji Lu be l skiej. Dziê ki jego do œwia d cze niom opra co wa -
ny zo sta³ ogól no po l ski sy stem po mo cy ta kim oso bom.

Zna le zie nie mie sz ka nia

Zna le zie nie ta nie go mie sz ka nia dla ucho dŸ ców ucze st nicz¹cych w IPI jest
najpo wa¿ nie j szym pro ble mem, z ja kim bo ry kaj¹ siê oni po opu sz cze nia oœro d -
ka. Bez mie sz ka nia, czy li za pe w nie nia bez pie cze ñ stwa, ucho dŸ ca nie bê dzie
mia³ szans na pe³n¹ in te gra cjê, a pra co w nik socja l ny na po moc w niej, po nie -
wa¿ sam nie roz wi¹¿e wszy stkich pro ble mów cu dzo ziemca.
l Trze ba stwo rzyæ mo ¿ li woœæ do stê pu do za so bów mie sz kañ ko mu na l nych,

na przyk³ad tworz¹c wy dzie lo ne pule mie sz kañ do stê p nych dla ucho dŸ ców.
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Taki sy stem dziê ki Wa r sza wskie mu Cen trum Po mo cy Ro dzi nie fun kcjo -
nu je w Wa r sza wie, gdzie ucho dŸ com jest przy dzie la nych poza ko le j no œci¹
piêæ mie sz kañ ko mu na l nych ro cz nie. Poza tym s¹ im przy zna wa ne mie sz -
ka nia w try bie no r ma l nym.

l Na le ¿y roz wa ¿yæ wpro wa dze nie sy ste mu or ga ni za cji mie sz kañ ro ta cy j nych 
dla ucho dŸ ców, któ rzy opu sz czaj¹ oœro dek. Mie sz ka nia ta kie po zwa la³yby
na zor gani zo wa nie ucho dŸ com „miêk kie go l¹do wa nia” i da nie im cza su na
ad ap ta cjê za wo dow¹, a ta k ¿e – po zna le zie niu pra cy i wstê p nym zaad op to -
wa niu siê do ¿y cia w da nej miej s co wo œci – na zna le zie nie mie sz ka nia na
wo l nym ryn ku. Mie sz ka nia te s¹ po trze b ne w szcze gó l no œci po za ko ñ cze -
niu IPI, na to miast czas prze by wa nia w nich nie mo¿e zo staæ ogra ni cza ny do
jed ne go roku.

Od wie lu lat pro ble my mie sz ka nio we ucho dŸ ców sta ra siê roz wi¹zaæ Pol ska
Ak cja Hu ma ni tar na, pro wadz¹c Dom Ucho dŸ cy. W oœro d ku tym mie sz kaj¹
oso by, któ rych nie staæ na wy naj êcie mie sz ka nia.

Zmia na po staw w œro do wi sku lo ka l nym

Nawi¹za nie kon ta któw ze œro do wi skiem lo ka l nym i za ko rze nie nie siê w no -
wym mie j s cu jest jed nym z wa ¿ nych ele men tów pro ce su in te gra cji. Obe c nie
kon ta kty miê dzy ucho dŸ ca mi a œro do wi skiem lo ka l nym s¹ bar dzo ogra ni czo -
ne – w oœro d kach prze by waj¹ naj czê œciej odi zo lo wa ni, IPI nie s¹ wy po sa ¿o ne
w od po wied nie na rzê dzia ini cjuj¹ce ta kie kon ta kty. W re zu l ta cie po ja wiaj¹ siê 
ró ¿ ne go typu sy tu a cje kon fli kto we.
l Do pro gra mu na le ¿y wpro wa dziæ ele men ty skie ro wa ne do œro do wi ska lo -

ka l ne go, w któ rym ¿yje ucho dŸ ca oraz wspo ma gaæ kon takt ucho dŸ cy z in -
sty tu cja mi lo ka l ny mi ta ki mi, jak: domy ku l tu ry, szko³y, klu by spo r to we,
lo ka l ne or ga ni za cje po zarz¹dowe i tym po do b ne.

l Za le ca siê pro wa dze nie dzia³añ edu ka cy j nych zmie rzaj¹cych do zmia ny po -
sta wy œro do wi ska lo ka l ne go: mog¹ to byæ roz ma i te im pre zy kul tu ra l ne
i spo r to we, spo t ka nia, pre zen ta cje. Obo wi¹zko we po win ny byæ za jê cia
w szko³ach i przed szko lach dla dzie ci z za kre su ucho dŸ stwa i to le ran cji.
Trze ba ta k ¿e pro wa dziæ edu ka cjê pra co da w ców lo ka l nych w za kre sie praw -
nych mo ¿ li wo œci za trud nia nia cu dzo zie m ców w Pol sce.

In te gra cja za czy na siê w oœro d ku

Oso by ubie gaj¹ce siê o na da nie im sta tu su ucho dŸ cy w Pol sce s¹ „sko sza -
ro wane” w oœro d kach. Zgod nie z prze pi sa mi, pro ce du ra roz pa trze nia wnio sku
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o na da nie im sta tu su po win na za ko ñ czyæ siê w ci¹gu sze œciu mie siê cy, jed nak
prze ciê t nie trwa oko³o jed ne go roku, a cza sem na wet d³u¿ej. W pra kty ce bar -
dzo czê sto okres pro ce du ry ucho dŸ czej spê dzaj¹ oni bez czyn nie, co budzi
u nich frustracjê i poczucie apatii.

Oœro d ki czê sto mieszcz¹ siê na te re nach o wy so kim bez ro bo ciu i bar dzo
ma³o ch³on nym ryn ku pra cy. Ucho dŸ cy pó Ÿ niej czê sto re a li zuj¹ IPI nie da le ko
mie j s ca, gdzie mie œci³ siê dany oœro dek, co utrud nia w usamo dzie l nie niu siê
od po mo cy spo³ecz nej, zna le zie niu pra cy i utrzy my wa niu siê.

l Oœro d ki dla ucho dŸ ców po win ny byæ mnie j sze i w mia rê mo ¿ li wo œci zlo -
kali zo wa ne na ob sza rach sprzy jaj¹cych in te gra cji. Po win ny te¿ swoj¹ wie l -
ko œci¹ byæ do sto so wa ne do spo³ecz no œci, w któ rej s¹ umie js ca wia ne (na
przyk³ad nie ce lo we jest two rze nie wie l kie go oœro d ka na ki l ka set osób przy
osie d lu do mków jed no ro dzin nych lub w bar dzo ma³ej miej s co wo œci). Czas
spê dzo ny w oœro d ku po wi nien byæ pocz¹tkiem kon ta któw i in te gra cji ze
spo³ecz no œci¹ lo kaln¹.

l Czas spê dzo ny w oœro d ku jest „zma r no wa ny” w ka ¿ dej ze sfer umo ¿ li -
wiaj¹cych in te gra cjê osób, któ re w przysz³oœci bêd¹ mie sz kaæ w Pol sce.
W i st niej¹cych prze pi sach na le ¿y wiêc wpro wa dziæ zmia nê nak³adaj¹c¹ na
Urz¹d do spraw Cu dzo zie m ców obo wi¹zek wdra ¿a nia dzia³añ inte gra cy j -
nych wo bec mie sz ka ñ ców oœro d ków, zw³aszcza na uki jê zy ka pol skie go.

Pe w ne pro je kty akty wi zuj¹ce oso by w oœro d kach dla ucho dŸ ców s¹ pro wa -
dzo ne przy wspa r ciu PIW Equ al przez ró ¿ ne or ga ni za cje w ra mach pro je k -
tów koor dy no wa nych przez Polsk¹ Akcjê Hu ma ni tarn¹, Pol ski Cze r wo ny
Krzy¿ czy Oœro dek Praw Cz³owie ka Uni wer sy te tu Ja giel loñ skie go.
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