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Rekomendacje i dobre praktyki
Jedyne narzêdzia integracji w Polsce skierowane do w¹skiej grupy uchodŸców Indywidualne Programy Integracji (IPI) nie spe³niaj¹ swoich podstawowych celów. Bardzo du¿o uchodŸców decyduje siê na przerwanie programu
(ponad 40%) i wyjazd z naszego kraju. Zbyt wiele instytucji (nawet tych,
które powinny byæ zaanga¿owane w realizacjê IPI) nie jest odpowiednio
przygotowanych do pracy z uchodŸcami. Urzêdnicy bardzo czêsto nie rozumiej¹ sytuacji uchodŸców (w tym nie do koñca akceptuj¹ ich odmiennoœæ
kulturow¹), a stosowane rozwi¹zania nie tworz¹ warunków sprzyjaj¹cych do
ich pozostania w Polsce. Organizacje pozarz¹dowe w du¿ej czêœci uzupe³niaj¹ braki dzia³añ s³u¿b spo³ecznych. Musz¹ jednak stawiaæ czo³o problemom takim, jak brak œrodków gwarantuj¹cych ci¹g³oœæ dzia³añ (otrzymywane
przez nich wsparcie finansowe ze œrodków publicznych jest niewielkie). Ich
dzia³alnoœæ nie obejmuje ca³ego kraju, ale g³ównie du¿e miasta co powoduje,
i¿ du¿a liczba uchodŸców jest pozbawiona dostêpu do szerszej oferty integracyjnej.
Polska jeszcze przez d³ugi czas przez czêœæ z tych osób bêdzie traktowana
jako przystanek na drodze do lepszego œwiata Europy Zachodniej. Nie zmieni
tego nawet znaczne poszerzenie oferty integracyjnej. Nie zwalnia nas to jednak z obowi¹zku stworzenia skutecznego systemu integracyjnego dla uchodŸców czy te¿ cudzoziemców przebywaj¹cych z innych przyczyn w Polsce.
Oczywiœcie, jakiekolwiek zmiany wi¹¿¹ siê ze zwiêkszeniem wydatków na
cele integracyjne. S¹ to jednak mniejsze koszty ni¿ pozostawienie tych osób na
sta³e w krêgu zainteresowania pomocy spo³ecznej. Zdecydowanie tañsze jest
wsparcie w pocz¹tkowej fazie integracji – inwestycja w edukacjê, zmiana
kwalifikacji zawodowych, leczenie cudzoziemców, ni¿ wyp³acanie im
zasi³ków przez wiele lat.
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Poni¿ej zosta³y zaprezentowane rekomendacje i dobre praktyki wykraczaj¹ce poza dzia³ania Indywidualnych Programów Integracji. Integracja powinna bowiem zaczynaæ siê w momencie przyjazdu do kraju. Poni¿szy tekst
zawiera tak¿e rekomendacje ogólne, dotycz¹ce ca³oœci polityki integracyjnej
w Polsce, w tym odnosz¹ce siê do preintegracji osób objêtych ochron¹ miêdzynarodow¹.
Kompleksowa polityka integracyjna
Polityka integracyjna pañstwa powinna zawieraæ dwa komplementarne
elementy: z jednej strony, bezpoœrednie dzia³ania zmierzaj¹ce do integracji
migrantów, a z drugiej – ró¿norakie przedsiêwziêcia maj¹ce na celu zwalczanie zjawiska wykluczenia spo³ecznego ró¿nych grup spo³ecznych, w tym
obcokrajowców. Dzia³ania te powinny obejmowaæ tak¿e walkê z rasizmem
i ksenofobi¹ oraz zwalczaæ dyskryminacjê w ¿yciu spo³ecznym i zawodowym.
Dzia³ania integracyjne dla szerszej grupy
Programy integracyjne dzia³aj¹ce w Polsce koncentruj¹ siê na jednej kategorii obcokrajowców przebywaj¹cych w Polsce, czyli na osobach, które uzyska³y status uchodŸcy. Osoby, które otrzyma³y zgodê na pobyt tolerowany
w Polsce, s¹ tej pomocy pozbawione. Poniewa¿ obie grupy maj¹ podobne potrzeby integracyjnie i napotykaj¹ na podobne bariery, cudzoziemcy maj¹cy
zgodê na pobyt tolerowany powinni równie¿ zostaæ objêci IPI1.
Dalsze ograniczanie programów do w¹skiego grona odbiorców mo¿e skutkowaæ marginalizacj¹ i wykluczeniem innych grup, do których nie s¹ skierowane dzia³ania integracyjne. Dlatego integracja w d³u¿szej perspektywie powinna obj¹æ wszystkich imigrantów maj¹cych trudnoœci w samodzielnym ¿yciu w Polsce. Jest to niezmiernie istotne w przypadku migracji ekonomicznych
do Polski z innych kontynentów.
Przy tworzeniu programów integracyjnych nale¿y wzi¹æ pod uwagê cechy
etniczne, kulturowe, potrzeby ka¿dej z grup uprawnionych do takiej formy
wsparcia. Zasadne wydaj¹ siê rozwi¹zania stosowane przez te pañstwa, które
przy projektowaniu i realizacji sprofilowanych programów wspó³dzia³aj¹ ze
spo³ecznoœciami imigranckimi.
1

Dzia³ania takie by³y planowane i znalaz³y siê w projekcie nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (druk sejmowy nr 1988, Sejm V kadencji). Jednak
z uwagi na rozwi¹zanie Sejmu, projekt nie zosta³ przyjêty. Wiêcej na ten temat zob.: A. Gutkowska, Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy nr 1988), „Analizy, Raporty, Ekspertyzy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej” 2007, nr 7 dostêpne na stronie internetowej Stowarzyszenia:
http://www.interwencjaprawna.pl/docs/ARE-707-nowelizacja-ustawy-o-ochronie.pdf
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Podniesienie œwiadomoœci spo³ecznej
Problem uchodŸstwa czy te¿ imigracji nie jest przedmiotem wiêkszego zainteresowania ani rz¹dz¹cych ani spo³eczeñstwa. Pomimo poprawiaj¹cej siê
sytuacji, nadal mamy do czynienia z lekcewa¿¹cym, wynikaj¹cym czêsto
z niewiedzy, podejœciem do tej grupy osób. Wa¿nym elementem procesu integracji jest uœwiadomienie spo³eczeñstwu istnienia osób odmiennych kulturowo i ich obecnoœci w codziennym ¿yciu, wskazuj¹c korzyœci, jakie spo³eczeñstwo mo¿e osi¹gn¹æ przez w³¹czenie doñ migrantów.

Rekomendacje dotycz¹ce Indywidualnych Programów
Integracji
Indywidualne Programy Integracji maj¹ na celu u³atwienie uchodŸcom
adaptacji w Polsce przez udzielenie pomocy w nauce jêzyka polskiego, znalezienie pracy, a tak¿e mieszkania. G³ówne za³o¿enia programu to zapewnienie
bezpieczeñstwa socjalnego poprzez przyznawanie œwiadczeñ pieniê¿nych
w celu stworzenia mo¿liwoœci podejmowania dzia³añ integracyjnych oraz poradnictwo prawne, rodzinne i psychologiczne. Jednak po zakoñczeniu IPI niewiele osób ma pracê, mieszkanie, czy mówi p³ynnie po polsku.
UchodŸca jako realizator programu
Program integracyjny powinien zostaæ gruntownie przebudowany w taki sposób, aby z jednej strony, dawaæ uchodŸcy wiêcej wsparcia, a z drugiej
– bardziej motywowaæ go do podejmowania samodzielnych dzia³añ. Ustawa o pomocy spo³ecznej ju¿ w nazewnictwie zak³ada, ¿e realizato rem programu jest pracownik socjalny, a nie uchodŸca. Tymczasem powinno byæ
odwrotnie. Realizatorem programu powinien zostaæ w³aœnie uchodŸca,
który przy wsparciu i pomocy pracownika socjalnego, okreœla³by swoje potrzeby i mo¿liwoœci, stanowi¹ce podstawê do budowy programu. Pracownik ma za zadanie wspieraæ ucho dŸcê i koordy nowaæ, w razie potrzeby,
pracê innych s³u¿b.
Indywidualizacja nie tyko w nazwie
Pomimo i¿ w swoim za³o¿eniu IPI maj¹ byæ dostosowane do potrzeb indywidualnego uchodŸcy, w praktyce jest jednak inaczej. Poza pewnymi wspólnymi elementami, programy powinny zawieraæ wiêkszoœæ postanowieñ, wynikaj¹cych z sytuacji osobistej uchodŸcy i jego rodziny (bior¹c pod uwagê stan
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zdrowia, w tym psychicznego, wykszta³cenie, przygotowanie zawodowe, mo¿liwoœci adaptacji). Obecnie tylko jeden cz³onek rodziny (g³owa rodziny) jest
realizatorem programu. W realizacjê IPI powinna zostaæ w³¹czona ca³a rodzina, dla ka¿dego z jej cz³onków nale¿y wyznaczyæ szczegó³owe zadania, modyfikowane w razie potrzeby w trakcie realizacji programu.
Program d³u¿szy ni¿ rok
Dzia³ania IPI s¹ ograniczone do jednego roku. Po tym czasie uchodŸca ma
takie same prawa do œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, jak Polacy. Jednoczeœnie
jednak nie jest on w wystarczaj¹cy sposób przygotowany do funkcjonowania
na polskim rynku pracy (brak kwalifikacji, niewystarczaj¹co dobra znajomoœæ
jêzyka polskiego). Czêsto jeden rok, to czas zbyt krótki, by uchodŸca móg³
samodzielnie funkcjonowaæ w Polsce (problemem jest brak mieszkania –
uchodŸca nie dysponuje lokalem komunalnym, a nie staæ go na wynajêcie mieszkania na wolnym rynku). Nale¿y wiêc wyd³u¿yæ czas trwania programu. Badania wskazuj¹, i¿ o skutecznym programie integracyjnym mo¿emy mówiæ
w wypadku, kiedy trwa on co najmniej dwa–trzy lata. A pe³n¹ integracjê migrant osi¹ga dopiero po oko³o 10 latach mieszkania w danym kraju.
Czas trwania programu powinien zale¿eæ od rzeczywistych potrzeb danej
osoby/rodziny. Nie chodzi tu jedynie o wyd³u¿enie pomocy finansowej (choæ
to tak¿e wa¿ny element), ale o zmianê systemu pracy z uchodŸc¹ – jej zindywidualizowanie. Praca z uchodŸc¹ wygl¹da zupe³nie inaczej ni¿ w przypadku
obywateli polskich – wymaga bowiem zdecydowanie wiêcej czasu i dzia³añ.
UchodŸca nie powinien byæ pozostawiony sam sobie, dopóki nie stanie siê
w pe³ni samodzielny. Nie nale¿y oczywiœcie „prowadziæ go za rêkê”, ale
wspieraæ dzia³ania podejmowane przez niego, by wiedzia³, ¿e w razie problemów ma siê do kogo zwróciæ.
Okresowa ocena programu
Funkcjonuj¹ce programy oceniane s¹ dopiero po ich zakoñczeniu (niekiedy jednak w po³owie trwania programu). Tymczasem powinien byæ on poddawany ewaluacji okresowej, dokonywanej wspólnie z uchodŸc¹ i jego rodzin¹.
S³u¿y³oby to okreœleniu, co uda³o siê ju¿ osi¹gn¹æ, co jeszcze nale¿y zrobiæ
i w jaki sposób. Powinien byæ to dokument dynamiczny, podlegaj¹cy zmianom, wyznaczaæ kolejne etapy integracji. UchodŸca musi dok³adnie znaæ ten
dokument i chcieæ realizowaæ zawarte w nim dzia³ania.
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Sta³a i efektywna wspó³praca instytucji
Bardzo s³abym elementem IPI jest wspó³dzia³anie miêdzy ró¿nymi instytucjami odpowiedzialnymi za integracjê uchodŸców. Nale¿y wzmocniæ
wspó³pracê miêdzy nimi oraz zorganizowaæ system wymiany doœwiadczeñ
instytucjonalnych zwi¹zanych z prac¹ z uchodŸcami. Szczególnie istotna jest
sta³a i zinstytucjonalizowana wspó³praca na linii PCPR-y – organizacje pozarz¹dowe oraz PCPR-y–szko³a–œrodowisko lokalne. Warto by³oby postulowaæ powo³anie koordynowanych przez PCPR-y interdyscyplinarnych zespo³ów do spraw integracji uchodŸców, skupiaj¹cych wszystkich potencjalnych aktorów, mog¹cych pomóc w tym procesie lokalnej spo³ecznoœci.
Przyk³adem takiego wspó³dzia³ania mo¿e byæ uczestnictwo Warszawskiego
Centrum Pomocy Rodzinie w realizacji dwóch projektów europejskich
i wspó³praca w ramach nich z innymi partnerami i podmiotami, wspomagaj¹cymi integracjê uchodŸców (z Mazowieckim Urzêdem Wojewódzkim
i Fundacj¹ Linguae Mundi oraz w dzia³aniach Miêdzykulturowego Centrum
Adaptacji Zawodowej prowadzonego przez Uniwersytet Warszawski).
Wiêksze zaanga¿owanie organizacji pozarz¹dowych
Organizacje pozarz¹dowe doœwiadczone w pracy z uchodŸcami i innymi
grupami imigrantów potrafi¹ bardziej elastycznie i efektywnie dostosowywaæ
swoje dzia³ania do potrzeb uchodŸców. Maj¹ one tak¿e ogromne doœwiadczenie w takiej pracy. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê przekazanie czêœci kompetencji
zwi¹zanych z integracj¹ tego typu instytucjom, co po³¹czone by³oby to z przekazaniem œrodków publicznych na ich realizacjê. Oczywiœcie, podstawowym
warunkiem takiej wspó³pracy by³oby zapewnienie ci¹g³oœci prowadzonych
przez nich dzia³añ i wprowadzenie systemu monitoringu oraz standaryzacji
us³ug.
Przygotowanie instytucji do pracy z cudzoziemcami
W niektórych miastach liczba podopiecznych uchodŸców przypadaj¹cych
na pracownika PCPR-u jest zbyt du¿a. Skutkuje to przeci¹¿eniem prac¹ i mo¿e
prowadziæ do rutynizacji kontaktów z uchodŸc¹. Oddzielnym problemem jest
brak przygotowania czêœci kadr do pracy z takim klientem. W rezultacie osoby
wywodz¹ce siê z innych kultur czêsto natykaj¹ siê na problemy w relacjach
z pracownikami socjalnymi i innymi urzêdnikami.
l Nale¿y zwiêkszyæ zasoby kadrowe PCPR-ów, których pracownicy s¹ odpowiedzialni za prowadzenie IPI i do których trafiaj¹ uchodŸcy. Pracownik
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socjalny powinien wspó³pracowaæ z tak¹ liczb¹ uchodŸców (rodzin), aby
mia³ pewnoœæ, na przyk³ad, ¿e uchodŸcy w pe³ni zrozumieli wszystkie podpisane dokumenty oraz s¹ œwiadomi swoich praw i obowi¹zków. Powinien
on mieæ tak¿e mo¿liwoœæ towarzyszenia klientom w ró¿nych innych instytucjach, jeœli zajdzie taka potrzeba.
Pracownicy PCPR-ów powinni umieæ porozumiewaæ siê przynajmniej
w podstawowych jêzykach, którymi pos³uguj¹ siê uchodŸcy (jêzyk rosyjski, angielski, ewentualnie francuski). W przypadkach, kiedy komunikacja
z uchodŸc¹ w tych jêzykach jest niemo¿liwa (na przyk³ad gdy uchodŸca nie
pos³uguje siê ¿adnym z tych jêzyków), nale¿y zapewniæ t³umaczenie oraz
œrodki na zatrudnienie t³umacza. Nie mo¿na bowiem oczekiwaæ, by osoba
w pocz¹tkowej fazie integracji zna³a ju¿ jêzyk polski w stopniu pozwalaj¹cym na swobodn¹ komunikacjê. A dobry kontakt z pracownikiem oraz
pe³ne zrozumienie potrzeb i mo¿liwoœci uchodŸcy jest kluczem do dalszej
jego integracji.
Pracownicy PCPR-ów powinni zostaæ przeszkoleni w zakresie procedur obowi¹zuj¹cych w innych instytucjach zaanga¿owanych w prace z uchodŸcami
(na przyk³ad urzêdy pracy, s³u¿ba zdrowia, szko³y, uzyskiwanie numerów NIP
i PESEL), by móc towarzyszyæ i wspieraæ uchodŸcê w kontaktach z nimi.
Dla osób, które w swojej pracy spotykaj¹ siê z uczestnikami IPI, powinno
siê zorganizowaæ kursy przygotowuj¹ce ich do pracy z uchodŸcami czy te¿
szerzej z cudzoziemcami. Szkolenia powinny daæ mo¿liwoœæ zapoznania
siê urzêdników z kultur¹ i tradycjami krajów pochodzenia uchodŸców, normami spo³ecznymi, tradycyjnym podzia³em ról w rodzinie, odmiennymi od
polskich realiami ¿ycia codziennego.
Osoby pracuj¹ce z uchodŸcami powinny mieæ zapewnione wsparcie metodyczne i psychologiczne, nale¿y podejmowaæ ró¿norakie dzia³ania przeciwdzia³aj¹ce wypaleniu zawodowemu tych osób.
Warto zwróciæ uwagê na programy Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego, który od kilku lat prowadzi ró¿nego rodzaju szkolenia dla pracowników
szeroko rozumianych s³u¿b spo³ecznych w ramach projektów unijnych.
W ich trakcie uczestnicy przygotowywani s¹ nie tylko z zakresu miêdzykulturowoœci i pracy z uchodŸcami, lecz tak¿e poznaj¹ kompetencje innych
urzêdów.
Natomiast w ramach Miêdzykulturowego Centrum Adaptacji Zawodowej
Uniwersytet Warszawski prowadzi zarówno ró¿nego rodzaju szkolenia dla
pracowników s³u¿b spo³ecznych oraz roczne studia podyplomowe maj¹ce
na celu przygotowanie pracowników do wspierania osób odmiennych
kulturowo.
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Dostêp do informacji
Oddzielnym problemem jest brak wystarczaj¹cej wiedzy wœród uchodŸców na temat prawnych uwarunkowañ pomocy integracyjnej w Polsce. Dotyczy to zarówno osób oczekuj¹cych na rozpatrzenie ich wniosku, jak i uchodŸców rozpoczynaj¹cych IPI.
l Indywidualny Program Integracji powinien rozpoczynaæ siê szkoleniem/spotkaniem informacyjnym. Celem szkolenia ma byæ wprowadzenie
uchodŸcy do programu integracyjnego, udzielanie podstawowych informacji, przygotowanie i motywowanie uchodŸcy do roli samodzielnego podmiotu programu integracyjnego, wspieranego przez odpowiednie urzêdy.
Tego typu szkolenia dla cudzoziemców (uchodŸców, osób z pobytem tolerowanym i osób w procedurze o nadanie statusu uchodŸcy), przedstawiaj¹ce w zarysie ¿ycie w Polsce oraz podstawowe prawa uchodŸców prowadzi od 2006 roku Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki.
Szkolenia dla uchodŸców z zakresu prawa odbywaj¹ siê tak¿e w Klubie
UchodŸcy prowadzonym przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
oraz w ramach kompleksowych zajêæ z jêzyka, kultury polskiej i podstaw
prawa (tak zwane Ma³e Polonicum) organizowanych przez Miêdzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej.
l

l

Dodatkowo, uchodŸcy powinni przy podpisywaniu umowy z PCPR-em
otrzymaæ zestaw materia³ów na temat programu, jego celów, poszczególnych czêœci, procedur, z jakimi siê zetkn¹ i tym podobnych. Materia³y te powinny byæ napisane prostym i klarownym jêzykiem, zrozumia³ym dla
uchodŸców (z których czêœæ ma niskie kompetencje w zakresie rozumienia
tekstów), a ich forma graficzna powinna byæ atrakcyjna i zachêcaj¹ca do lektury. Materia³y o IPI powinny zawieraæ informacje dotycz¹ce:
– praw i obowi¹zków PCPR-u i uchodŸcy (z wyszczególnieniem, ¿e do
obowi¹zków PCPR-u nale¿y udzielanie uchodŸcom informacji dotycz¹cych IPI; uchodŸca musi otrzymaæ wskazówki, po jakie informacje
i do jakich urzêdników mo¿e siê zwracaæ);
– rodzajów i zasad udzielanych œwiadczeñ pomocy spo³ecznej oraz zasad
wstrzymania lub ograniczenia pomocy;
– indywidualnego charakteru programów integracyjnych;
– organów odpowiedzialnych za realizacjê dzia³añ integracyjnych;
– instytucji i organizacji udzielaj¹cych ró¿nego rodzaju pomocy uchodŸcom w Polsce (ze szczególnym uwzglêdnieniem instytucji lokalnych).
Nale¿y przygotowaæ informator dotycz¹cy ogólnych warunków ¿ycia
w Polsce z opisaniem podstawowych przepisów prawnych – reguluj¹cych
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sytuacjê uchodŸców. Powinien to byæ katalog praw uchodŸców po³¹czony
z przewodnikiem po Polsce.
Oddzielne informatory na temat praw uchodŸców powinny zostaæ opracowane zarówno dla ró¿nego rodzaju urzêdników, którzy maj¹ za zadanie
wspieraæ procesy integracji uchodŸców oraz dla pracodawców (przepisy
dotycz¹ce zatrudniania cudzoziemców).
Do tej pory by³y ró¿nego rodzaju informatory dla uchodŸców wydawane
przez Polsk¹ Akcjê Humanitarn¹, Helsiñsk¹ Fundacjê Praw Cz³owieka czy
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej. Ich niewielki nak³ad szybko ulega³ wyczerpaniu.

l

Poza informacj¹ uchodŸcy powinni mieæ te¿ zapewniony dostêp do nieodp³atnej pomocy prawnej, zw³aszcza w przypadkach dyskryminacji oraz
do zapewnienia im konsultacji w trudniejszych sprawach, na przyk³ad przy
podpisywaniu ró¿nego rodzaju umów.
Poradnictwo dla uchodŸców prowadz¹ ró¿nego rodzaju organizacje pozarz¹dowe i kliniki prawa. Wiêkszoœæ z nich skupia siê jednak na pomocy
w trakcie procedury o nadanie statusu uchodŸcy, w mniejszym stopniu zajmuj¹ siê one pomoc¹ integracyjn¹2.

Zmiany w systemie nauczania jêzyka polskiego
Przewa¿aj¹ca liczba uchodŸców, nawet po skoñczeniu IPI nie zna jêzyka
polskiego w stopniu pozwalaj¹cym na dobr¹ komunikacjê. Nale¿y po³o¿yæ nacisk na obowi¹zek nauki jêzyka polskiego, poniewa¿ jego znajomoœæ stanowi
przepustkê do pozosta³ych obszarów integracji (znalezienia zatrudnienia, mieszkania, kontaktów towarzyskich z Polakami).
l Dzia³ania integracyjne, w tym przede wszystkim nauka jêzyka polskiego,
powinny byæ prowadzone przez Urz¹d do spraw Cudzoziemców ju¿
w oœrodkach (preintegracja). Zajêcia powinny odbywaæ siê codziennie
w kilkugodzinnych blokach, prowadzonych przez nauczycieli metodycznie
przygotowanych do nauki polskiego jako jêzyka obcego. Zajêcia powinny
mieæ atrakcyjn¹ formê i zawieraæ elementy wiedzy o Polsce i ¿yciu w naszym kraju. Z nauk¹ jêzyka powinien wi¹zaæ siê równie¿ system motywuj¹cy do udzia³u w zajêciach, taki jak na przyk³ad otrzymywanie
2

Poradnictwo jest prowadzone przede wszystkim przez Helsiñsk¹ Fundacjê Praw
Cz³owieka, Centrum Pomocy Prawnej im. H. Nieæ, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Kliniki Prawa Uniwersytetów: Warszawskiego, Jagielloñskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a tak¿e jako czêœæ dzia³añ przez Fundacjê A-Venir i Caritas.
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wiêkszego kieszonkowego. Intensywn¹ naukê jêzyka polskiego nale¿y
kontynuowaæ w trakcie IPI.
Powinny zostaæ wprowadzone instrumenty pozwalaj¹ce na lepsz¹ koordynacjê i egzekucjê postanowieñ dotycz¹cych nauki jêzyka polskiego zawartych w umowie IPI. Z jednej strony, uchodŸcy powinni mieæ dostêp do
lekcji jêzyka polskiego, gwarantuj¹cych rzeczywiste jego opanowanie,
a z drugiej – powinny byæ wyci¹gane konsekwencje (w³¹cznie z ewentualnym odebraniem pomocy integracyjnej) za notoryczne i nieusprawiedliwione obecnoœci na zajêciach.
Nauka jêzyka powinna zostaæ sprofesjonalizowana, nale¿y stworzyæ
wyspecjalizowane oœrodki s³u¿¹ce temu celowi. W celu efektywnego oceniania postêpów w nauce powinny zostaæ wypracowane standardy programu nauczania.
Kursy powinny byæ dostosowane do sytuacji uchodŸcy realizuj¹cego IPI.
Obecnie wymaga siê, aby uchodŸca aktywnie poszukiwa³ pracy przy równoczesnym obowi¹zku uczêszczania na zajêcia jêzykowe kilka razy w tygodniu, w tak zwanych godzinach pracy. W rezultacie nie jest on w stanie
wywi¹zaæ siê z obu tych obowi¹zków. UchodŸcy powinni mieæ wiêc mo¿liwoœæ uczêszczania na zajêcia po godzinach pracy lub w weekendy.
Program nauczania powinien uwzglêdniaæ ró¿norodnoœæ kulturow¹
ucho dŸców, aby nie zniechêciæ ich do uczestnictwa. Przyk³adowo jeœli
zaistnieje taka potrzeba, kobietom powinno siê zapewniæ mo¿liwoœæ nauczania w odrêbnych grupach.
Materia³y do nauczania powinny uwzglêdniaæ wystêpuj¹cy wœród uchodŸców niski poziom doœwiadczenia szkolnego.
Nale¿y wprowadziæ do programu elementy u³atwiaj¹ce pokonywanie
uprzedzeñ cudzoziemców wobec Polaków, warto bowiem zainwestowaæ
we wzajemne poznawanie kultur i obyczajów mniejszoœci (uchodŸców)
i wiêkszoœci (Polaków). Programy nauczania powinny zawieraæ elementy
wiedzy o kulturze polskiej. Mo¿na by³oby je uatrakcyjniæ przez udzia³
w imprezach kulturalnych (kino, teatr) czy wycieczki do krajoznawcze.
Program spe³niaj¹cy zdecydowan¹ wiêkszoœæ tych postulatów prowadzi
Fundacja Linguae Mundi. Poza profesjonalnymi kadrami i urozmaiconymi tematami zajêæ, zapewnia ona tak¿e opiekê nad dzieæmi w trakcie lekcji. Podobnymi osi¹gniêciami mo¿e poszczyciæ siê Miêdzykulturowe
Centrum Adaptacji Zawodowej i prowadzone w jego ramach kursy jêzyka polskiego.
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Integracja dzieci uchodŸców
Szko³ê nale¿a³oby wykorzystywaæ jako instytucjê integracji uchodŸców.
Jeœli dzieci uchodŸców bêd¹ dobrze czuæ siê w polskich szko³ach i zapewni im
siê takie warunki, aby mogli w pe³ni korzystaæ z oferty edukacyjnej, zwiêkszy
siê szanse, ¿e ich rodzice pozostan¹ w Polsce licz¹c, i¿ ich dzieci bêd¹ mia³y
lepsz¹ przysz³oœæ.
l Najm³odsze dzieci uchodŸców powinny mieæ mo¿liwoœæ uczêszczania do
przedszkoli. Nale¿y w tym celu tworzyæ zachêty dla rodziców. Zapewnienie
opieki dzieciom pozwala³oby na aktywn¹ integracjê rodziców (praca, udzia³
w rozmaitych kursach). Przedszkola powinny byæ placówkami nie tylko
opiekuñczymi, ale równie¿ edukacyjnymi, gdzie dzieci uchodŸców uczy³yby
siê jêzyka polskiego i poznawa³y rówieœników.
l Zorganizowane formy opieki dla dzieci dzia³aj¹ce przy szko³ach jêzykowych dla doros³ych powinny mieæ przygotowany program nauczania jêzyka dla najm³odszych, specjalnie dla dzieci uchodŸców.
l Wszystkie dzieci uchodŸców w wieku do 16 lat powinny obowi¹zkowo zostaæ objête nauk¹ szkoln¹, ju¿ w trakcie pobytu w oœrodkach dla uchodŸców.
l Nauczyciele powinni byæ przeszkoleni do pracy z uczniami-uchodŸcami.
Z jednej strony konieczne jest zapewnienie im odpowiedniej pomocy metodycznej do pracy z takimi uczniami. Z drugiej – powinni mieæ dostêp do materia³ów na temat kultur krajów uchodŸców, aby móc zapoznaæ z nimi
uczniów polskich. Nauczyciele powinni polskim uczniom przedstawiaæ uczniów uchodŸców jako osoby ciekawe, wyznaj¹ce wartoœci godne poszanowania.
l Nale¿y wprowadziæ instytucjê opiekuna szkolnego dla dzieci uchodŸców
(najlepiej tak¿e uchodŸcê, takiej samej jak one narodowoœci). Znajomoœæ
jêzyka polskiego lub doœwiadczenie edukacyjne rodziców uchodŸców
mo¿e byæ bowiem niewystarczaj¹ce. Opiekunowie pomagaliby im w odrabianiu lekcji i w opanowaniu trudniejszych partii materia³ów, dodatkowo
w ramach sta¿u w tym zadaniu mog¹ pomagaæ studenci pedagogiki, inni
wolontariusze lub wyró¿niaj¹cy siê uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych.
Gimnazjum spo³eczne nr 20 przy ul. Raszyñskiej w Warszawie jako jeden
z wa¿nych celów stawia kszta³cenie uczniów w duchu wielokulturowoœci
i tolerancji. W szkole zosta³ zaplanowany ca³y program integracyjny nakierowany na obie strony procesu integracyjnego: przybyszów i przyjmuj¹cych. Uczniowie imigranci, je¿eli maj¹ problemy jêzykowe b¹dŸ
k³opoty z nauk¹ niektórych przedmiotów, uczêszczaj¹ na dodatkowe lekcje. System korepetycji jest tak zaplanowany, ¿e prowadz¹ je uczniowie
starsi, dostaj¹cy wysokie oceny z danych przedmiotów – wymusza to na
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nich niejako kontakty z uczniami imigranckimi. Korepetycje koordynuje
nauczyciel wyznaczony specjalnie do dodatkowej opieki nad dzieæmi cudzoziemskimi i otrzymuj¹cy za tê pracê dodatkowe uposa¿enie.
Ponadto w szkole zatrudniona jest lekarka-uchodŸczyni, pe³ni¹ca funkcjê
opiekunki ma³ych uchodŸców, do której zwracaj¹ siê oni ze swoimi problemami. Pe³ni ona rolê ³¹cznika pomiêdzy oboma kulturami.
l

l

l

Nale¿y inicjowaæ wspó³pracê nauczycieli ucz¹cych dzieci uchodŸców
z pracownikami socjalnymi z PCPR-ów i przedstawicielami innych instytucji dzia³aj¹cych na rzecz uchodŸców w Polsce.
Konieczne jest zapewnienie wsparcia finansowego dla wielodzietnych rodzin uchodŸczych w nabywaniu pomocy szkolnych.
Nale¿y podj¹æ wszelkie mo¿liwe kroki zmierzaj¹ce do konsekwentnej
i skutecznej integracji dzieci ze œrodowiskiem lokalnym (w szkole, w grupie rówieœniczej). W tym celu musz¹ byæ tak¿e organizowane zajêcia dla
dzieci polskich o uchodŸcach, ucz¹ce ich tolerancji.
Wspólne zajêcia dzieci polskich i czeczeñskich w przedszkolach, maj¹ce
na celu wzajemne poznanie siê i wspóln¹ zabawê organizuje Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (przedszkola te s¹ po³o¿one w pobli¿u oœrodków dla uchodŸców). Spotykaj¹ siê one z bardzo dobrym przyjêciem obu
stron. Stowarzyszenie organizuje tak¿e zajêcia w szko³ach (szczególnie
tych, w których ucz¹ siê dzieci uchodŸcy) – by przybli¿yæ uczniom zjawisko uchodŸstwa oraz wyrobiæ wobec tych osób postawy tolerancyjne.
Ponadto szkolenia s¹ oferowane tak¿e nauczycielom z tych szkó³, dotycz¹ one wielokulturowoœci, podstaw prawa i metodyki pracy z dzieckiem cudzoziemcem.

Wsparcie dla kobiet
Oko³o 90% uchodŸców w Polsce to obywatele rosyjscy narodowoœci czeczeñskiej. Bardzo czêsto s¹ to m³ode, wielodzietne ma³¿eñstwa. Nierzadko
status uchodŸcy otrzymuj¹ samotne matki wychowuj¹ce spor¹, jak na polskie
warunki, liczbê dzieci (czworo lub piêcioro). Kobiety potrzebuj¹ szczególnego wsparcia w integracji. Koniecznoœæ opieki nad dzieæmi nie pozwala im swobodnie uczestniczyæ w kursach jêzykowych czy zawodowych, b¹dŸ w podjêciu zatrudnienia. Czynniki kulturowe równie¿ uniemo¿liwiaj¹ kobietom
muzu³mankom uczestniczenie w procesie integracji ze spo³eczeñstwem polskim na równych prawach z mê¿czyznami.
l Pracownicy socjalni pracuj¹cy z uchodŸcami w ramach programów integracji powinni byæ szczególnie uwra¿liwiani na pozycjê kobiet w spo³eczeñ-
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stwie uchodŸców. Praca socjalna z uchodŸcami powinna byæ bardziej
zindywidualizowana, gdy¿ pomoc w rozwi¹zywaniu problemów ca³ej rodziny mo¿e prowadziæ do takiej sytuacji, w której szansê na integracjê ma
tylko mê¿czyzna, a kobieta, zajmuj¹ca siê domem i dzieæmi, obwarowana
tradycyjnymi zakazami, pozostaje odciêta od kontaktów z polskim spo³eczeñstwem.
Nale¿y rozpowszechniæ dobr¹ praktykê stosowan¹ ju¿ przez niektóre
szko³y ucz¹ce uchodŸców jêzyka polskiego, jak¹ jest organizowanie œwietlic dla dzieci ucz¹cych siê matek. Pozwala im to uczestniczyæ w zajêciach
nawet wtedy, gdy odbywaj¹ siê one w porze, gdy s¹ ju¿ zamkniête przedszkola czy œwietlice szkolne. Tego rodzaju œwietlice powinny umo¿liwiaæ
naukê kobietom czeczeñskim na kursach zawodowych. W takich œwietlicach dzieci poza opiek¹ powinny mieæ zapewnione tak¿e zajêcia edukacyjne, w szczególnoœci naukê jêzyka polskiego.
Bior¹c pod uwagê mo¿liwoœci wystêpowania rozmaitych problemów rodzinnych tak¿e w œrodowisku uchodŸczym, nale¿y stworzyæ mechanizmy reagowania na takie zagro¿enia, jak przemoc domowa, alkoholizm,
narkomania i tak dalej. Mechanizmy te powinny w sposób skuteczny
zwalczaæ patologie, równoczeœnie bior¹c pod uwagê uwarunkowania
kulturowe.

Wiêksze szanse na rynku pracy
Czêstym problemem uchodŸców w momencie zetkniêcia siê z polskim rynkiem pracy (po ukoñczeniu IPI) jest brak kwalifikacji zawodowych. Niejednokrotnie uchodŸcy nie maj¹ kwalifikacji, gdy¿ s¹ s³abo wykszta³ceni, czasem
ich brak wynika z tego, ¿e uciekaj¹c w poœpiechu nie zabrali ze sob¹ dokumentów, potwierdzaj¹cych posiadane kwalifikacje.
l Praca z uchodŸcami powinna byæ prowadzona przez odpowiednio do tego
przygotowanych doradców zawodowych, maj¹cych kompetencje do pracy
z klientem odmiennym kulturowo.
Przyk³ad takiego podejœcia mo¿na znaleŸæ w Polskiej Akcji Humanitarnej.
Pracuj¹ca tam doradczyni zawodowa opracowa³a metodologiê wprowadzania uchodŸców na rynek pracy3.
l

UchodŸcy powinni byæ poddawani intensywnej integracji zawodowej. Pomoc w zdobyciu kwalifikacji zawodowych dla uchodŸców powinna uwzglêdniaæ ich szczególn¹ sytuacjê. Zdobycie nawet takich dokumentów, jak

3

Wiêcej na ten temat w niniejszej publikacji w rozdziale drugim.
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prawo jazdy czy kwalifikacje zawodowe diametralnie zmieni³yby ich sytuacjê na rynku pracy.
Ró¿nego rodzaju nieodp³atne kursy zawodowe, w tym tak¿e kurs prawa
jazdy, zapewnia migrantom w ramach swoich dzia³añ Miêdzykulturowe
Centrum Adaptacji Zawodowej.
l

l

l

l

Wa¿ne jest tak¿e umo¿liwienie im szybkiego i bezp³atnego uzyskania potwierdzenia kwalifikacji, które posiadali u siebie w kraju, a dokumentów je
potwierdzaj¹cych nie maj¹. Potwierdzenie to powinno mieæ szczególn¹
procedurê, poniewa¿ niemo¿liwe jest w przypadku uchodŸców wspó³dzia³anie z krajem pochodzenia w celu potwierdzenia kwalifikacji.
W miastach i gminach, w których mieszkaj¹ uchodŸcy, powinny zostaæ – na
zasadach okreœlonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym – zorganizowane Centra Integracji Spo³ecznej (CIS) wyspecjalizowane tak¿e w pracy
z uchodŸcami. Centra te mog¹ pozyskiwaæ œrodki z funduszy europejskich,
co wiêcej mog¹ byæ za³o¿one nie tylko przez jednostki samorz¹du terytorialnego, lecz tak¿e przez organizacje pozarz¹dowe, wiêc jest to forma,
w której obecnie funkcjonuj¹ce organizacje mog³yby skuteczniej pomagaæ
uchodŸcom. Dziêki CIS uchodŸcy mogliby odbywaæ szkolenia zawodowe
i sta¿e w miejscach pracy. CIS wspomaga³oby kontakty uchodŸców ze œrodowiskiem lokalnym, gdy¿ uczestnikami CIS byliby równie¿ obywatele
polscy. Na podobnych zasadach uchodŸcy powinni byæ wspomagani przy
tworzeniu spó³dzielni socjalnych. W tym mog¹ równie¿ pomóc organizacje
spo³eczne, mog¹ce byæ ich uczestnikami4.
Nale¿y wobec uchodŸców stosowaæ dostêpne instrumenty u³atwiaj¹ce im
znalezienie zatrudnienia. Powinni oni w pe³ni korzystaæ z oferowanych kursów zawodowych i przekwalifikowuj¹cych. Urzêdy pracy powinny opracowaæ specjalne programy dla uchodŸców, odpowiadaj¹ce ich specyfice
i wychodz¹ce naprzeciw ich potrzebom.
Nale¿a³oby zastanowiæ siê nad wprowadzeniem dodatkowych instrumentów wspieraj¹cych znalezienie pracy przez uchodŸców. W okreœlonych sytuacjach pracodawca, podpisuj¹c umowê o pracê z uchodŸc¹, powinien
mieæ z tego korzyœci, na przyk³ad zwolnienie z op³acania ubezpieczeñ
spo³ecznych i tak dalej.

4

Wiêcej na ten temat zob.: G. Wilga, Spó³dzielczoœæ socjalna jako nowa forma integracji
migrantów przymusowych na polskim rynku pracy, „Analizy, Raporty, Ekspertyzy Stowarzyszenia Interwencji Prawnej” 2007, nr 1, dostêpne na stronie internetowej Stowarzyszenia:
http://www.interwencjaprawna.pl/docs/ARE-107-spoldzielnie-socjalne.pdf
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Dostêp do s³u¿by zdrowia
UchodŸcom brak podstawowej wiedzy o tym, jak dzia³a system ochrony
zdrowia w Polsce, na jak¹ pomoc mog¹ liczyæ w ramach ogólnego ubezpieczenia zdrowotnego, jak otrzymywaæ pomoc w przychodniach i szpitalach,
jak zapisaæ siê do lekarza. Najbardziej potrzebuj¹ takich info rmacji na
pocz¹tkowym etapie integracji, kiedy nie znaj¹ dostatecznie jêzy ka polskiego.
l Nale¿y wydaæ zbiór info rmacji dotycz¹cy systemu s³u¿by zdrowia, który
powinien byæ równie¿ udostêpniany osobom przebywaj¹cym w oœrodkach.
l Brak znajomoœci jêzyka polskiego nie pozwala uchodŸcom, którzy rozpoczynaj¹ IPI, efektywnie korzystaæ z us³ug placówek opieki zdrowotnej.
Niemo¿liwoœæ postawienia diagnozy bez dobrego porozumienia siê z pacjentem utrudnia leczenie uchodŸców oraz mo¿e skutkowaæ odmow¹
udzielania pomocy. Dlatego, przynajmniej na pocz¹tkowym etapie IPI,
musz¹ oni mieæ umo¿liwione wizyty lekarskie z t³umaczem.
Program, zapewniaj¹cy uchodŸcy bezp³atne towarzyszenie mu t³umacza-wolontariusza (najczêœciej studenta lingwistyki) w trakcie wizyt lekarskich, prowadzi Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Od stycznia do listopada 2007 roku t³umaczy³ obecny przy 281 wizytach, co stanowi jedynie
drobn¹ czêœæ potrzeb.
l

W zwi¹zku z trudnymi prze¿yciami w krajach pochodzenia, nale¿y tak¿e
zapewniæ uchodŸcom mo¿liwoœæ korzystania z pomocy psychologicznej
w trakcie trwania IPI i po jego zakoñczeniu.
Pomoc psychologiczna dla uchodŸców – ofiar traumy pourazowej prowadzona jest od wielu lat przez Centrum Pomocy Migrantom i UchodŸcom
Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Dziêki jego doœwiadczeniom opracowany zosta³ ogólnopolski system pomocy takim osobom.

Znalezienie mieszkania
Znalezienie taniego mieszkania dla uchodŸców uczestnicz¹cych w IPI jest
najpowa¿niejszym problemem, z jakim borykaj¹ siê oni po opuszczenia oœrodka. Bez mieszkania, czyli zapewnienia bezpieczeñstwa, uchodŸca nie bêdzie
mia³ szans na pe³n¹ integracjê, a pracownik socjalny na pomoc w niej, poniewa¿ sam nie rozwi¹¿e wszystkich problemów cudzoziemca.
l Trzeba stworzyæ mo¿liwoœæ dostêpu do zasobów mieszkañ komunalnych,
na przyk³ad tworz¹c wydzielone pule mieszkañ dostêpnych dla uchodŸców.
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Taki system dziêki Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje w Warszawie, gdzie uchodŸcom jest przydzielanych poza kolejnoœci¹
piêæ mieszkañ komunalnych rocznie. Poza tym s¹ im przyznawane mieszkania w trybie normalnym.
l

Nale¿y rozwa¿yæ wprowadzenie systemu organizacji mieszkañ rotacyjnych
dla uchodŸców, którzy opuszczaj¹ oœrodek. Mieszkania takie pozwala³yby
na zorganizowanie uchodŸcom „miêkkiego l¹dowania” i danie im czasu na
adaptacjê zawodow¹, a tak¿e – po znalezieniu pracy i wstêpnym zaadoptowaniu siê do ¿ycia w danej miejscowoœci – na znalezienie mieszkania na
wolnym rynku. Mieszkania te s¹ potrzebne w szczególnoœci po zakoñczeniu IPI, natomiast czas przebywania w nich nie mo¿e zostaæ ograniczany do
jednego roku.
Od wielu lat problemy mieszkaniowe uchodŸców stara siê rozwi¹zaæ Polska
Akcja Humanitarna, prowadz¹c Dom UchodŸcy. W oœrodku tym mieszkaj¹
osoby, których nie staæ na wynajêcie mieszkania.

Zmiana postaw w œrodowisku lokalnym
Nawi¹zanie kontaktów ze œrodowiskiem lokalnym i zakorzenienie siê w nowym miejscu jest jednym z wa¿nych elementów procesu integracji. Obecnie
kontakty miêdzy uchodŸcami a œrodowiskiem lokalnym s¹ bardzo ograniczone – w oœrodkach przebywaj¹ najczêœciej odizolowani, IPI nie s¹ wyposa¿one
w odpowiednie narzêdzia inicjuj¹ce takie kontakty. W rezultacie pojawiaj¹ siê
ró¿nego typu sytuacje konfliktowe.
l Do programu nale¿y wprowadziæ elementy skierowane do œrodowiska lokalnego, w którym ¿yje uchodŸca oraz wspomagaæ kontakt uchodŸcy z instytucjami lokalnymi takimi, jak: domy kultury, szko³y, kluby sportowe,
lokalne organizacje pozarz¹dowe i tym podobne.
l Zaleca siê prowadzenie dzia³añ edukacyjnych zmierzaj¹cych do zmiany postawy œrodowiska lokalnego: mog¹ to byæ rozmaite imprezy kulturalne
i sportowe, spotkania, prezentacje. Obowi¹zkowe powinny byæ zajêcia
w szko³ach i przedszkolach dla dzieci z zakresu uchodŸstwa i tolerancji.
Trzeba tak¿e prowadziæ edukacjê pracodawców lokalnych w zakresie prawnych mo¿liwoœci zatrudniania cudzoziemców w Polsce.
Integracja zaczyna siê w oœrodku
Osoby ubiegaj¹ce siê o nadanie im statusu uchodŸcy w Polsce s¹ „skoszarowane” w oœrodkach. Zgodnie z przepisami, procedura rozpatrzenia wniosku
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o nadanie im statusu powinna zakoñczyæ siê w ci¹gu szeœciu miesiêcy, jednak
przeciêtnie trwa oko³o jednego roku, a czasem nawet d³u¿ej. W praktyce bardzo czêsto okres procedury uchodŸczej spêdzaj¹ oni bezczynnie, co budzi
u nich frustracjê i poczucie apatii.
Oœrodki czêsto mieszcz¹ siê na terenach o wysokim bezrobociu i bardzo
ma³o ch³onnym rynku pracy. UchodŸcy póŸniej czêsto realizuj¹ IPI niedaleko
miejsca, gdzie mieœci³ siê dany oœrodek, co utrudnia w usamodzielnieniu siê
od pomocy spo³ecznej, znalezieniu pracy i utrzymywaniu siê.
l

l

Oœrodki dla uchodŸców powinny byæ mniejsze i w miarê mo¿liwoœci zlokalizowane na obszarach sprzyjaj¹cych integracji. Powinny te¿ swoj¹ wielkoœci¹ byæ dostosowane do spo³ecznoœci, w której s¹ umiejscawiane (na
przyk³ad niecelowe jest tworzenie wielkiego oœrodka na kilkaset osób przy
osiedlu domków jednorodzinnych lub w bardzo ma³ej miejscowoœci). Czas
spêdzony w oœrodku powinien byæ pocz¹tkiem kontaktów i integracji ze
spo³ecznoœci¹ lokaln¹.
Czas spêdzony w oœrodku jest „zmarnowany” w ka¿dej ze sfer umo¿liwiaj¹cych integracjê osób, które w przysz³oœci bêd¹ mieszkaæ w Polsce.
W istniej¹cych przepisach nale¿y wiêc wprowadziæ zmianê nak³adaj¹c¹ na
Urz¹d do spraw Cudzoziemców obowi¹zek wdra¿ania dzia³añ integracyjnych wobec mieszkañców oœrodków, zw³aszcza nauki jêzyka polskiego.
Pewne projekty aktywizuj¹ce osoby w oœrodkach dla uchodŸców s¹ prowadzone przy wsparciu PIW Equal przez ró¿ne organizacje w ramach projektów koordynowanych przez Polsk¹ Akcjê Humanitarn¹, Polski Czerwony
Krzy¿ czy Oœrodek Praw Cz³owieka Uniwersytetu Jagielloñskiego.

