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Wprowadzenie
Jako że Polska otwiera swoje granice dla
osób uciekających przed wojną na Ukrainie,
chcieliśmy podzielić się naszą wiedzą z
innymi, którzy chcą, aby imigranci byli mile
widziani w naszym kraju.
W latach 2018-2020 realizowaliśmy
finansowany przez UE projekt FATIMA w
Polsce (Wrocław i Poznań), a większość
imigrantek, które wzięły w nim udział,
pochodziła z Ukrainy. Ponieważ Polska
przyjmuje obecnie coraz więcej Ukraińców,
a także nowe grupy imigrantów
przybywających do naszego kraju z miejsc
takich jak Irak czy Afganistan, chcemy
zainspirować innych do działań, które
pomogą osobom przyjeżdżającym znaleźć
gościnę i zapewnić im długotrwały rozwój
(część 1) oraz podzielić się naszymi
badaniami na temat problemów, z jakimi
borykają się imigrantki w Polsce (część 2).
Współpracując z organizacjami
pozarządowymi w Hiszpanii, Słowenii
i Wielkiej Brytanii, korzystaliśmy z ich
doświadczeń w pomaganiu imigrantkom i
ich rodzinom w powrocie do normalnego
życia. Pełne wnioski z tego projektu można
znaleźć w języku angielskim tutaj.1

zrozumieć polską kulturę, a także znaleźć
gościnę u Polaków chętnych do poznania ich
gościny - to podstawa przyjaźni.
Widzieliśmy, że nasz zespół stale się uczy, a
słuchanie tych imigrantek sprawiło, że nasz
projekt nie tylko spełniał ich potrzeby, ale
był też bardziej wydajny i skuteczny.
Zobaczyliśmy również, że zmieniło się nasze
własne rozumienie integracji, wzrosło
nasze uznanie dla odwagi i wytrwałości
imigrantek, z którymi pracowaliśmy, a także
fakt, że te imigrantki stały się ważną częścią
naszego życia i społeczności, nawet po
zakończeniu projektu.
Pracując nad zaspokojeniem potrzeb osób
przybywających obecnie z Ukrainy, opieramy się na tym fundamencie, przy stałym
wsparciu brytyjskiego lidera projektu FATIMA, Fundacji WONDER.
Warszawa, 1 marca 2022

Projekt FATIMA pokazał nam, że w integracji imigrantów potrzebne jest podejście
całościowe. Kobiety potrzebowały nie tylko
nauczyć się języka polskiego, ale także
znaleźć pracę, zbudować pewność siebie i
nawiązać nowe znajomości. Chciały
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Informacje na temat
Stowarzyszenia Panorama

Dolnośląskie Stowarzyszenie Kulturalne
Panorama (Panorama) ma siedzibę we
Wrocławiu i zostało założone w 2011
roku. Celem Panoramy jest prowadzenie
działalności kulturalnej i edukacyjnej
zmierzającej do samodoskonalenia i
wszechstronnego rozwoju osobistego
dziewcząt i kobiet. W ostatnich latach
coraz większa część działalności
stowarzyszenia polegała na pracy z grupami
mniejszościowymi, w tym również w ramach
projektów unijnych takich jak FATIMA.
Zarząd i członkowie stowarzyszenia mają
wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu
mentoringu, w tym dla migrantek.

Informacje na temat
Stowarzyszenia Pontes

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju
Kompetencji Pontes ma siedzibę w
Warszawie i realizuje projekty edukacyjne,
integracyjne i kulturalne dla kobiet i
dziewcząt w różnym wieku, z różnych
środowisk społeczno-ekonomicznych i
kultur. Działalność stowarzyszenia promuje
integrację, solidarność i otwartość.
Stowarzyszenie Pontes jest partnerem
fundacji WONDER od początku swojego
istnienia.

Informacje na temat
Fundacji WONDER

Fundacja WONDER to organizacja
charytatywna prowadzona przez kobiety,
dla kobiet. Naszą misją jest wzmocnienie
pozycji kobiet, dziewcząt i ich społeczności
poprzez dostęp do wysokiej jakości edukacji,
aby mogły zmienić swoje życie i wyjść na
4

Wzmocnienie pozycji imigrantek w Polsce

zawsze z ubóstwa. Od momentu
powstania fundacji WONDER w 2012
roku współpracowaliśmy z 30 partnerami
w 23 krajach, aby wzmocnić pozycję 81
990 kobiet i dziewcząt poprzez wysokiej
jakości edukację i szkolenia. Z partnerami
w Polsce współpracujemy od 2016 roku.
Wiedza naszych partnerów jest kluczem do
reagowania na lokalne potrzeby i to właśnie
ona sprawia, że nasza praca jest skuteczna
i szeroko zakrojona. Wspieraliśmy naszych
partnerów w czasie pandemii COVID-19,
niestabilnej sytuacji politycznej oraz klęsk
żywiołowych, takich jak cyklony, wybuchy
wulkanów i trzęsienia ziemi.

Informacje na temat projektu
FATIMA w Polsce

FATIMA to międzynarodowy projekt
finansowany przez UE w latach 20182020, w który zaangażowanych było
pięć organizacji pozarządowych (NGO).
Pracowały one nad wzmocnieniem pozycji
imigrantek mieszkających w Polsce,
Słowenii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii
poprzez zindywidualizowane i holistyczne
podejście do wspierania ich integracji z
lokalną społecznością.
Niniejszy raport koncentruje się na realizacji
projektu w Polsce przez stowarzyszenie
Panorama, której członkowie obecnie
kontynuują podobne działania we
współpracy innym partnerem fundacji
WONDER– stowarzyszeniem Pontes.
W Polsce dotarliśmy bezpośrednio
do 64 kobiet w wieku średnio 37 lat,
mieszkających w Poznaniu i Wrocławiu.
Uczestniczki były obywatelkami sześciu
różnych krajów, przy czym większość z nich
pochodziła z
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Część 1: Jak projekt FATIMA dążył do
wzmocnienia pozycji kobiet w Polsce
Chociaż cele projektu były takie same
w każdym z czterech krajów - pomoc w
integracji imigrantek znajdujących się w
trudnej sytuacji - jego realizacja została
dostosowana do lokalnych potrzeb.
Podejście projektu FATIMA polegało
na wspieraniu i kształceniu imigrantek,
aby pomóc im w dalszym rozwoju ich
wiedzy, przedsiębiorczości i umiejętności
społecznych, które już posiadały, ale nie
były w stanie ich przenieść do nowego życia
w Polsce.
W Polsce projekt był realizowany przez
pracowników i wolontariuszy polskich oraz
imigrantki, w tym kilka mentorek, które
mieszkały już w Polsce od 8 lat i dłużej.
Projekt miał na celu zaspokojenie potrzeb
dużej liczby imigrantów pochodzących z
Europy Wschodniej i krajów byłego Związku
Radzieckiego. Szacuje się, że w latach
2014-2017 do Polski przyjechało od 2 do
5 milionów Ukraińców. We Wrocławiu,
jednym z dwóch miast, w których odbywał
się projekt, 10% ludności stanowili Ukraińcy.
Większość uczestniczek projektu FATIMA
przeprowadziła się do Polski w celu
połączenia się z rodziną, ale niektóre z
nich przyjechały do Polski w poszukiwaniu
bezpieczeństwa, na przykład po tym, gdy
zmuszone były opuścić Krym po rosyjskiej
aneksji.

Jednym z powodów, dla których
imigrantkom trudno jest zdobyć
umiejętności potrzebne do integracji - czy
to uczenie się języka polskiego, szukanie
pracy, czy też zrozumienie, jak rozmawiać
z nauczycielem swoich dzieci - jest fakt, że
mają one tak wiele obowiązków. Należą do
nich opieka nad dziećmi, członkami rodziny
i domem, a także zobowiązania zawodowe.
Inne miały problemy zdrowotne i każdy
dzień był dla nich ciężkim wyzwaniem.
Mimo to uczestniczki projektu FATIMA
starały się, aby udział w zajęciach był
priorytetem. Liderzy projektu próbowali
zapewnić jak największą dostępność
programu, konsultując godziny i dni
zajęć oraz dostosowując się do potrzeb
uczestniczek. Pracowali także nad tym,
aby treść była zgodna z rzeczywistymi
potrzebami kobiet i udoskonalali zajęcia w
trakcie trwania projektu.
Projekt FATIMA obejmował następujące
elementy, które zostały wyjaśnione i
omówione poniżej:
• Kursy języka polskiego
• Mentoring i wsparcie osobiste
• Kursy i wsparcie w zakresie zatrudnienia
• Zaangażowanie społeczne i integracja
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Promowanie integracji

Aby promować integrację imigrantów,
należy zrozumieć, czym ona jest.
• Podchodzimy do integracji w sposób
całościowy, w którym my jako
Polacy mamy do odegrania ważną
rolę w docieraniu do imigrantów w
naszym kraju. Wszyscy członkowie
naszej społeczności czują się bardziej
szczęśliwi, gdy imigranci są włączeni
w życie społeczności i mają szansę
zbudować nowe życie dla siebie i swoich
rodzin.
• Poprzez ten projekt chcieliśmy dać
narzędzia do integracji nie tylko samym
imigrantkom, ale także miejscowym
kobietom. Zauważyliśmy, że wiele z nich
chciało wspierać inne kobiety stojące
w obliczu wyzwań, ale jednocześnie
nauczono je nieufności wobec
imigrantów lub ich dyskryminacji.
• Jedna z uczestniczek trafnie wyjaśniła,
na czym polega integracja: integracja
subiektywna, czyli poczucie, że jest się
u siebie i jest się “zadomowionym”,
oraz integracja obiektywna, czyli życie
w wygodnych warunkach i posiadanie
zewnętrznych możliwości “dopasowania
się” do otoczenia.
• Badacze wykazują, że istnieje wiele
czynników ułatwiających integrację, w
tym: 1
◦ Metody i wyznaczniki: zatrudnienie,
edukacja, mieszkanie i zdrowie

Relacje społeczne:
Więzi społeczne, np. relacje z
osobami o tej samej tożsamości
etnicznej, narodowej lub religijnej
• Mosty łączące różne kultury,
np. powiązania między nowymi
imigrantami a społecznościami
przyjmującymi
• Powiązania społeczne, np. z
instytucjami i służbami miejskimi
◦ Czynniki ułatwiające integrację
• Znajomość języków i kultury jako
czynniki integracji
◦ Bezpieczeństwo i stabilność
Podstawa: Równość praw i
obywatelstwa dla migrantów i
społeczności przyjmujących
• Aby nowo przybyli mogli skutecznie
zintegrować się ze społecznością
przyjmującą, Europejski podręcznik
integracji sugeruje, że “podstawowa
znajomość języka, historii i instytucji
społeczeństwa przyjmującego jest
niezbędna do integracji (...)”. 2
• Wspieranie integracji wymaga
rozpoznania i rozwiązania istniejących
problemów strukturalnych i barier, z
którymi borykają się nowo przybyli
imigranci, zwłaszcza kobiety. Zostały
one omówione bardziej szczegółowo w
części 2.
◦

•

1 Ager, A. and A. Strang (2008). “Understanding integration: A conceptual framework.” Journal of refugee studies 21(2): 166-191.
2 Niessen, J. and T. Huddleston (2012), Handbook on integration for policy-makers and practitioners European Commission.
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Znaczenie nauczania języka
polskiego

Choć sytuacja każdego imigranta jest inna,
to jeśli zna on język polski, jest w stanie
lepiej zbudować nowe życie. Pomaga im
to we wszystkim - od znalezienia miejsca
zamieszkania, dobrej pracy, dostępu do
opieki zdrowotnej i innych świadczeń. Język
otwiera także drzwi do kontaktów z innymi i
integracji z szerszą społecznością. 3

Wnioski wyciągnięte z projektu
FATIMA na temat nauki języka
polskiego
•

•

•

Większość uczestniczek pochodziła z
krajów byłego Związku Radzieckiego,
gdzie przeszły przez państwowy
system edukacji. Początkowo było im
trudnodostosować się do stosowanych
metod nauczania. Wkrótce jednak się
przystosowały.
Dla Ukrainek nauka języka polskiego
na poziomie podstawowym była łatwa,
większym wyzwaniem było opanowanie
wymowy. Uczący się uważali, że
ukraiński akcent jest źle widziany.
W pierwszym roku stosowano
podejście formalne, koncentrując
się na gramatyce i słownictwie, przy
założeniu, że uczestniczki mają wiele na
co dzień okazji, aby nabyć umiejętności
konwersacyjnych. W drugim roku,
dostosowując się do potrzeb uczących

•

•

•

•

się, zajęcia językowe skupiały się na
konwersacjach dotyczących tematyki
życia codziennego, co okazało się
bardziej skuteczne.
W nauce języków obcych początkowy
entuzjazm doprowadził uczniów na
poziomie początkującym do szybkich
postępów, ale gdy zdali sobie sprawę,
że znają język polski wystarczająco
dobrze, by “dać sobie radę”, trudno było
utrzymać tempo.
Tym, co odróżniało FATIMĘ od innych
szkół językowych to bezpieczne i
wspierające środowisko, w którym
kobiety mogły wyrażać siebie w nowym
języku bez obawy przed upokorzeniem i
niską samooceną.
Oferowanie certyfikatów było ważne,
aby kobiety mogły wykazać się przed
pracodawcami znajomością języka
polskiego.
Szkolenia językowe przyniosły również
korzyści psychospołeczne:

“Myślałam, że nigdy nie nauczę się dobrze
języka polskiego, ale FATIMA udowodniła,
że jestem zdolna i sprawiła, że poczułam
się jak osoba wartościowa”.

• W nauce języków obcych początkowy
entuzjazm doprowadził uczniów na
poziomie początkującym do szybkich
postępów, ale gdy zdali sobie sprawę,

3 Mallows, D. (2014). Language issues in migration and integration: perspectives from teachers and learners. London, British Council
ESOL Nexus.
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Mentoring dla imigrantek
w Polsce
•

•

•

•

Wykazano, że mentoring pomaga
nowym i niedawnym imigrantkom oraz
uchodźcom w osiedleniu się i zwiększa
ich szanse na uczestnictwo w życiu
społecznym.4
Relacje mogą się szybko rozwinąć, jeśli
opiekun mówi w tym samym języku lub
ma to samo pochodzenie etniczne lub
religijne. 5
Mentorzy mogą być także wzorem do
naśladowania: imigranci mogą dążyć
do tego, by pewnego dnia stać się
mentorem dla innych. 6
Tego typu programy mają na celu
wspieranie imigrantek poprzez
uczynienie ich równoprawnymi
partnerkami w społeczności.

Wnioski na temat mentoringu
•

•

W ramach projektu FATIMA wszystkie
uczestniczące w nim kobiety otrzymały
opiekę mentora, który towarzyszył im w
planowaniu przyszłości.
W Polsce stanowiło to początkowo
wyzwanie; kobiety pochodzące z krajów
byłego Związku Radzieckiego nie lubiły
rozmawiać o swoim życiu osobistym.
Niektóre z nich postrzegały mentoring
jako ocenę swoich osiągnięć, a nie
pomocną relację opartą na wzajemnym
zaufaniu.

•

•

Jednak w miarę upływu czasu kilku
mentorów nawiązało głębokie więzi
ze swoimi podopiecznymi. Szczególnie
wyraźne było to wówczas, gdy mentorki
rozmawiały ze swoimi podopiecznymi w
ich ojczystym języku, budując zaufanie i
pokonując bariery językowe.
Uczestniczki, które korzystały z
mentoringu, twierdziły, że ich mentorki
motywowały je i były wzorem do
naśladowania.

Wspieranie imigrantek w
zdobywaniu zatrudnienia
•

W celu integracji imigrantek ważne
jest, aby mogły one znaleźć godną
pracę. Możliwość utrzymania siebie i
swoich rodzin jest ważna dla naszego
poczucia własnej wartości, a także
dla przetrwania. Często to właśnie
w miejscu pracy nawiązujemy nowe
przyjaźnie, poznajemy szersze
grupy społeczne i rozwijamy nowe
umiejętności.
• Kariera zawodowa imigrantek często
zależy od tego, jak wyglądało ich życie
przed imigracją, np. od kwalifikacji
zdobytych w kraju pochodzenia i
sukcesów zawodowych.7
• Jedną z kluczowych barier, z jakimi
musiały się zmierzyć, była legalizacja
zatrudnienia z kraju pochodzenia:
◦ w wypadku, gdy polskie instytucje i
pracodawcy nie uznają kwalifikacji
zdobytych w ich krajach

4 See FORWARD here; WEIP here; WEMIN here; INTEGR8 here; and ENoMW here.
5 Ager, A. and A. Strang (2008). “Understanding integration: A conceptual framework.” Journal of refugee studies 21(2): 166-191.
6 Suárez‐Orozco, C. and A. Carhill (2008). “Afterword: New directions in research with immigrant families and their children.” New directions for child and adolescent development 2008(121): 87-104.
7 Tharmaseelan, N., et al. (2010). “Migration and career success: testing a time-sequenced model.”
Career Development International 15(3): 218-238.
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◦

◦

w sytuacji, gdy kobiety nie są
już w stanie udowodnić swoich
kompetencji. Mogą one doświadczać
niskiej samooceny i poczucia straty
nawet po zdobyciu nowych
kompetencji osoby, które wyglądają
lub mówią inaczej, mogą spotkać się
z dyskryminacją. 8

“Wysłałam pięć podań do pięciu różnych
polskich firm IT, dużych i małych, i już
następnego dnia dostałam odpowiedzi
od czterech z nich, zapraszające mnie na
rozmowę kwalifikacyjną... Skonsultowałam
moje CV z kolegą... I on doradził mi dobór
słów w języku polskim”.
•

Wnioski z projektu FATIMA na
temat zatrudnienia
•

Wiele uczestniczek pracowało przed
imigracją (60,5%), jednak po imigracji
kobiety były w większości bezrobotne
(64,8%) ze względu na prawne
procedury zdobywania obowiązkowych
dokumentów oraz decyzję o tym, że
chcą skoncentrować się na poprawie
umiejętności językowych.
• Choć biegła znajomość miejscowego
języka jest kluczowa, równie ważne
jest zrozumienie lokalnego rynku
pracy i posiadanie podstawowej
znajomości obsługi komputera.
• Choć uczestniczki początkowo bardzo
chciały znaleźć pracę, często okazywało
się, że ich podania były ignorowane,
ponieważ były imigrantkami. Było
to zniechęcające i niektóre z nich
rezygnowały.
• Umiejętności językowe uznano za
bardzo ważne; w przygotowaniu CV
i listów motywacyjnych pomocne
okazywało się wsparcie native speakera:

Podczas gdy w Polsce ludzie zazwyczaj
swobodnie rozmawiają o swoich
aspiracjach, okazało się, że pewne kwestie
są bardziej drażliwe dla Ukraińców niż dla
Polaków. Musimy zdawać sobie sprawę, że
w Ukrainie istnieje głęboko zakorzenione
przekonanie, że lepiej nie mówić o
marzeniach czy planach na przyszłość,
ponieważ może to przynieść pecha podczas
ich realizacji (“wolę o tym nie mówić,
żeby nie zapeszyć”). Oznacza to, że w
Panoramie aspiracje długoterminowe nie
były omawiane tak często jak w innych
programach FATIMA.

Zaangażowanie społeczne
i integracja
•

•

Znajomość funkcjonujących w danym
kraju I lokalnym środowisku procedur,
zwyczajów, miejscowych usług jest
ważna dla procesu integracji.9
Kiedy kobiety są odizolowane i mają
trudności z nawiązaniem przyjaźni w
lokalnym środowisku, mogą wpaść w
błędne koło - z jednej strony nie mają
polskich przyjaciół, którzy pomogliby
im zrozumieć polską kulturę i kierować
swoim życiem w Polsce, a z drugiej

8 Reitz, J. G. (2002). “Host societies and the reception of immigrants: research themes, emerging theories and methodological issues.”
International migration review 36(4): 1005-1019.
9 Ager, A. and A. Strang (2008). “Understanding integration: A conceptual framework.” Journal of refugee studies 21(2): 166-191.; Haque,
Z. (2010). What works with integrating new migrants, Lessons from international Best Practice, Runnymede Trust, London.
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•

•

•

– brak znajomości miejscowych
realiów utrudnia im pokonanie barier
kulturowych i nawiązanie przyjaźni z
Polakami. Wiele kobiet zaangażowanych
w projekt było społecznie
odizolowanych, koncentrowały się na
tym, co mogły zrobić same z siebie, czyli
często na opiece nad dziećmi i
trosce o dom.
Dla niektórych kobiet FATIMA była
pierwszą od przyjazdu do Polski okazją
do zaangażowania się w działalność
społeczną i kulturalną, zwłaszcza z
osobami spoza ich kraju.
Integracja społeczna, spotkania z
Polkami, poznawanie nowych miejsc
i polskich zwyczajów były dla kobiet
bardzo inspirujące, a niektóre z nich
stwierdziły, że odzyskały wiarę w siebie,
a nawet dawną osobowość. Mówiły, że
mają więcej entuzjazmu, motywacji do
poznawania nowych ludzi i planowania
swojej przyszłości.
Imigrantki stały się także liderkami w
dziedzinie integracji społecznej. Na
przykład jedna z nich zorganizowała
warsztaty szycia dla innych, dzieląc
się swoimi umiejętnościami z myślą o
poprawieniu samopoczucia innych.

“...naszym problemem jest to, że nie mamy
wystarczającej ilości informacji ... Chodzi
o to, aby mieć większe grono znajomych,
którzy mogą wskazać nam rozwiązania”.
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•

•

Imigrantki pragnęły nie tylko
nawiązywać kontakty towarzyskie,
ale potrzebowały także konkretnego
wsparcia. Miejscowi przyjaciele
mogliby im pomóc w radzeniu sobie z
wyzwaniami w Polsce lub poznać je z
ludźmi, którzy mają przydatne kontakty.
Na ogół, kobiety w Panoramie nie
czuły się dyskryminowane ze względu
na swój status imigrantki, chociaż
niektóre z nich były obrażane lub czuły
się niemile widziane, ponieważ nie
były stąd. Czasami czuły się poniżane
za publiczne posługiwanie się swoim
językiem ojczystym (było to szczególnym
wyzwaniem dla kobiet o bardzo niskim
poziomie znajomości języka polskiego).
Niektóre Ukrainki wyrażały przekonanie,
że Polacy czasami myślą, że one mówią
po rosyjsku, co było dla nich przykre.

Integracja nie jest
jednokierunkowa: narzędzia
do przyjmowania imigrantów
•

Osoby współpracujące z Panoramą
(w większości Polki) uznały pracę z
ukraińskimi kobietami za rozwijającą
i otwierającą ich umysły na nowe
możliwości.

•

•

•

Kultura i historia Polski i Ukrainy sięga
wielu wieków wstecz i charakteryzuje się
głębokimi powiązaniami. Uczestniczki
projektu i wolontariuszki przekonały się,
że istnieją pewne kwestie z przeszłości,
o których mówienie jest bardzo
bolesne dla obu narodów. Ujawniały się
także uprzedzenia wobec ukraińskich
imigrantów.
Odkryliśmy, że stworzenie polskim
i ukraińskim kobietom możliwości
spotkania i uczestniczenia we wspólnych
zajęciach pozwoliło przezwyciężyć
wiele barier, dzięki czemu mogły one
postrzegać siebie nawzajem jako “ludzi”.
Ponadto, ułatwienie Polkom refleksji na
temat sposobu traktowania i trudności,
jakich doświadczyli polscy imigranci
w krajach Europy Zachodniej, np. w
Wielkiej Brytanii, w istotny sposób
pomaga im zrozumieć doświadczenia
Ukrainek w Polsce.
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Część 2: Zrozumienie sytuacji
imigrantek
Informacje te są aktualne na koniec 2021
roku, ale uważamy, że mogą być przydatne
dla tych, którzy troszczą się o to, by wszyscy
imigranci wjeżdżający obecnie do Polski z
Ukrainy, niezależnie od ich pochodzenia, byli
mile widziani.

Imigrantki w Polsce
•

W 2019 roku oszacowano, że 38%
imigrantów stanowiły kobiety: w Polsce
mieszka 152 115 imigrantek.10
◦ Najwięcej osób pochodziło z Ukrainy
(55%), następnie z Białorusi (7%),
Rosji (4%), Wietnamu (3%) i Chin
(3%).11
◦ Największe skupiska imigrantów
mieszkają w Warszawie i Krakowie
oraz w okolicach.12
◦ Ponad połowa imigrantek w Polsce
to rezydentki tymczasowe (56%),
które mogą legalnie przebywać w
kraju przez okres do 3 lat.13

Kto imigruje do Polski?
•

Większość imigrantów przybywających
do Polski to osoby pochodzące z krajów byłego Związku Radzieckiego. Na
dominację imigracji ukraińskiej w Polsce
wpłynęło wiele czynników. Nadzieja na
lepsze życie stała się siłą napędową

•

•

•

dla ukraińskich imigrantek, nie tylko
ze względu na poprawę sytuacji
finansowej, ale także lepsze warunki
pracy, mniejszą korupcję, bardziej
rozwiniętą infrastrukturę i bardziej
przejrzysty system społeczny, co
pozwala na większą swobodę
działania.14
Ukraińskie imigrantki w Polsce różnią
się od ukraińskich imigrantek w innych
krajach, ponieważ częściej uczęszczają
na studia wyższe lub pracują jako młode
specjalistki i kobiety biznesu.15
Fizyczna bliskość krajów w połączeniu
z podobieństwami kulturowymi
i językowymi okazała się również
istotnym czynnikiem zachęcającym do
imigracji.16
Ponadto imigrantki z Białorusi i Rosji
stanowią drugą i trzecią co do wielkości
grupę imigrantek w Polsce. Stereotypy
związane z płcią, bardzo silne w
ich krajach pochodzenia, są często
powielane w Polsce, gdzie większość
białoruskich kobiet pracuje nieformalnie
w firmach swoich mężów i nie może
pracować ani uczestniczyć w życiu
publicznym. To sprawia, że trudno jest
uzyskać więcej informacji na temat ich
sytuacji osobistej i zatrudnienia.17

10 The Office for Foreigners (2019). https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/
11 The Office for Foreigners (2019). https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/
12 The Office for Foreigners (2019). https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/
13 The Office for Foreigners (2019). https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/
14 Dolińska, A. 2019. Socio-Economic Costs of Systemic Transformation in Ukraine in the Lens of the Biographical Experiences of
Ukrainian Female Migrants to Poland. Qualitative Sociology Review. https://doi. org/10.18778/1733-8077.15.4.07. p. 157
15 Dolińska, A. 2019. Socio-Economic Costs of Systemic Transformation in Ukraine in the Lens of the Biographical Experiences of
Ukrainian Female Migrants to Poland. Qualitative Sociology Review. https://doi. org/10.18778/1733-8077.15.4.07.
16 Górny, A. All circular but different: Variation in patterns of Ukraine‐to‐Poland migration. Popul Space Place. 2017; 23:e2074. https://
doi-org.ezp.lib.cam.ac.uk/10.1002/psp.2074
17 Dolińska A. 2019. The Gender-Related Lifestyle Changes and Choices of Female White-Collar Migrants from Ukraine, Belarus and
Russia in Poland. Central and Eastern European Migration Review 8(2): 123–144.
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•

•

W porównaniu z imigrantami
europejskimi, którzy często imigrują
do Polski wahadłowo i tymczasowo,
imigranci wietnamscy osiedlają się w
Polsce na stałe. Duża, ale nieznana część
imigrantów wietnamskich w Polsce
pracuje nieregularnie, a wiele kobiet
pracuje w firmach rodzinnych, nie mając
możliwości legalnego zatrudnienia.
To sprawia, że ich przetrwanie jest
całkowicie zależne od męża lub
rodziny.18
Jako “widoczne mniejszości” są one
potencjalnie bardziej dyskryminowane
niż osoby z Ukrainy czy Białorusi, które
w większym stopniu “wtapiają się” w
przestrzeń publiczną w Polsce.

Wyzwania stojące przed
imigrantkami w Polsce

Opinia publiczna na temat imigracji
• Od lat 90-tych opinia publiczna zmienia
się w kwestii imigracji, z ogólną
tendencją do większej tolerancji.
◦ W 2015 roku 66% Polaków uważało,
że obecność imigrantów ma
pozytywny wpływ na różnorodność
kulturową i większą otwartość.19

◦

◦

◦

W tym samym badaniu 38% Polaków
stwierdziło, że obecność ukraińskich
imigrantów w Polsce jest zjawiskiem
pozytywnym (wzrost z 15%
w 1999 roku).20
Jednak opinia publiczna była
spolaryzowana, przy czym osoby
o wyższych dochodach z obszarów
miejskich były bardziej skłonne do
okazywania sympatii niż osoby o
niższych dochodach z małych miast i
obszarów wiejskich.21
Mieszkańcy Polski w znacznie
większym stopniu akceptowali
uchodźców z Ukrainy niż inne
grupy, np. rosyjskich uchodźców
czeczeńskich.22

Dyskryminacja imigrantów
•

Chociaż tendencje wskazują na wzrost
tolerancji, imigranci nadal spotykają się
z dyskryminacją rasową, etniczną i ze
względu na płeć.23
◦ rozpowszechniane od 2015 roku
narracje o “kryzysie migracyjnym”
mogą sprzyjać dyskryminacyjnym
postawom wobec imigrantów.24 25

18 Marta Kindler & Monika Szulecka. 2013. The Economic Integration of Ukrainian and Vietnamese Migrant Women in the Polish Labour
Market, Journal of Ethnic and Migration Studies, 39:4, 649-671, DOI: 10.1080/1369183X.2013.745244. p.652
19 Centrum Badania Opinii Spolescznej. 2015. https://www.cbos.pl/PL/home/home.php
20 Centrum Badania Opinii Spolescznej. 2015. https://www.cbos.pl/PL/home/home.php
21 Centrum Badania Opinii Spolescznej. 2015. https://www.cbos.pl/PL/home/home.php
22 Centrum Badania Opinii Spolescznej. 2015. https://www.cbos.pl/PL/home/home.php
23 Michał Bilewicz, Marta Marchlewska, Wiktor Soral, Mikołaj Winiewski, 2014. Hate speech in Poland 2014 Summary of the national
opinion poll. https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20dotacyjne/ Obywatele%20dla%20Demokracji/Hate_speech_
Poland_2014.pdf; Strani, K. and Szczepaniak-Kozak, A. 2018. Strategies of othering through discursive practices: examples from the UK
and Poland.Lodz Papers in Pragmatics 14.1. DOI:10.1515/lpp-2018-0000
24 Krzyżanowska N, Krzyżanowski M. 2018. ‘Crisis’ and Migration in Poland: Discursive Shifts, Anti-Pluralism and the Politicisation of
Exclusion. Sociology; 52(3):612-618. doi:10.1177/0038038518757952
25 Sheftalovich, Z. 2016. Poland’s PiS abolishes anti-racism body. https://www.politico.eu/article/polands- pis-lae-and-justice-party-abolishes-anti-racism-body/
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◦

Sytuacja legislacyjna jest złożona. Z
i często spotykały się z dalszą
jednej strony, w 2016 roku przyjęto
dyskryminacją we
tzw. “ustawę antyterrorystyczną”,
własnymdomu rodzinnym.31
na mocy kt rej obywatele innych
państw mogą być inwigilowani bez
Dostęp do pracy
wyroku sądowego26
• Imigranci w Polsce napotykają na różne
27
•
, z drugiej jednak ułatwiono
bariery związane z dostępem do pracy i
Białorusinom poszukiwanie
muszą zmagać się z szeregiem przeszkód
bezpieczeństwa w Polsce.
administracyjnych, takich jak posiadanie
• Obraz dyskryminacji imigrant w w
jedynie tymczasowego pozwolenia na
Polsce pozostaje niejasny.
pracę.32
◦ Badania empiryczne rzadko
◦ Niektóre bariery dotyczą wyłącznie
uwzględniały aspekt r żnicy płci:
kobiet, np. trudniejszy dostęp
• Nawet badania, kt re
do satysfakcjonującej pracy i
koncentrowały się na imigracji
ograniczenie do sfeminizowanych
i integracji kobiet w Polsce, nie
sektorów gospodarki. 33
uwzględniały sposob w, w jakie
◦ Kobiety pochodzące z krajów o
czynniki takie jak płeć, rasa,
silnie patriarchalnych wartościach
dyskryminacja klasowa krzyżują
i zwyczajach są nadal postrzegane
sięze sobą.28
jako główne opiekunki swoich rodzin
◦ W niekt rych badaniach zostało to
i muszą łączyć pracę zawodową z
jednak przeanalizowane:
obowiązkami opiekuńczymi.34
• Na przykład imigrantki były
• Imigrantki były w większości zatrudniane
atakowane ze względu na noszoną
w wysoce nieuregulowanym sektorze
przez nie odzież,29 spotkały się z
usług domowych.
dyskryminacją ze względu na płeć
w środowisku pracy30
26 Klaus, W. 2017. Security First: The New Right-Wing Government in Poland and its Policy towards Immigrants and Refugees. Surveillance and the Global Turn to Authoritarianism Vol 15 No 3⁄4. p.523
27 Klaus, W. 2017. Security First: The New Right-Wing Government in Poland and its Policy towards Immigrants and Refugees. Surveillance and the Global Turn to Authoritarianism Vol 15 No 3⁄4. p.523
28 Slany, K. and Malek, A. 2006. Integration of new female migrants in Polish labor market and society and policies affecting integration:
State of the Art. p.6.
29 Weichselbaumer, D. 2016. Discrimination against Female Migrants Wearing Headscarves, IZA Discussion Papers, No. 10217, Institute
for the Study of Labor (IZA), Bonn
30 Adina Batnitzky & Linda McDowell. 2011. Migration, nursing, institutional discrimination and emotional/affective labour: ethnicity and labour stratification in the UK National Health Service, Social & Cultural Geography, 12:02, 181-201, DOI:
10.1080/14649365.2011.545142
31 Antman, F. 2015.Gender discrimination in the allocation of migrant household resources.Popul Econ. 28:565–592 DOI 10.1007/
s00148-015-0548-x
32 Marta Kindler & Monika Szulecka. 2013. The Economic Integration of Ukrainian and Vietnamese Migrant Women in the Polish Labour
Market, Journal of Ethnic and Migration Studies, 39:4, p.649
33 Marta Kindler & Monika Szulecka. 2013. The Economic Integration of Ukrainian and Vietnamese Migrant Women in the Polish Labour
Market, Journal of Ethnic and Migration Studies, 39:4, p.650
34 Marta Kindler & Monika Szulecka. 2013. The Economic Integration of Ukrainian and Vietnamese Migrant Women in the Polish Labour
Market, Journal of Ethnic and Migration Studies, 39:4, p.650
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◦

Ukrainki były najczęściej zatrudniane
w polskich gospodarstwach
domowych i często oczekiwano
od nich wykonywania czynności
związanych z pracą fizyczną, w
tym opieki nad dziećmi i osobami
starszymi, sprzątania, gotowania i
robienia zakupów.35
◦ Ponieważ zazwyczaj znajdowały
pracę z polecenia, musiały
zbudować zaufanie pracodawcy,
który następnie zapewniał im
zakwaterowanie, załatwiał sprawy
urzędowe i zapewniał dostęp do
informacji na ich temat.
• Daje to pracodawcom znaczną
kontrolę nad pracownikami
i często prowadzi do praktyk
polegających na wyzysku, takich
jak długie godziny pracy oraz
wykorzystywanie fizyczne i
seksualne.36
◦ W konsekwencji kobiety mogą czuć
się odizolowane i niezdolne do
prowadzenia takiego życia, jakiego
pragną.

Dostęp do wsparcia dla
imigrantów

Wsparcie rządowe
• Ze względu na stosunkowo niedawne
zjawisko imigracji do Polski, rząd nie był
przygotowany do radzenia sobie

z kwestiami związanymi z imigracją.
Zlikwidowano również “Polską Politykę
Migracyjną”.
◦ Oznacza to, że nie istnieje żaden
program integracji imigrantów na
poziomie krajowym, regionalnym ani
lokalnym. 37
◦ Wiele instytucji publicznych,
zwłaszcza na szczeblu lokalnym, nie
było przygotowanych do udzielania
imigrantom pomocy w zakresie
rejestracji bezrobotnych, dostępu
do usług w zakresie zdrowia
psychicznego lub usług prawnych,
ani też innych form wsparcia dla
imigrantów.
◦ W związku z tym ludność napływowa
miała trudności z nauką języka i
pełną integracją.
• Osoby o statusie uchodźcy i osoby
ubiegające się o azyl mają dostęp do
zakwaterowania, pomocy materialnej i
opieki medycznej, niezależnie od swojej
sytuacji finansowej.
◦ Mimo to badania pokazują, że
imigranci przymusowi doświadczają
wysokiego stopnia ubóstwa i
wykluczenia społecznego.38
◦ Polityka azylowa przyczynia się
do materialnych i symbolicznych
trudności doświadczanych przez
uchodźców.39

35 Keryk, M. 2018. Working in Poland: violations of the labour rights of Ukrainian migrants in the construction and services sectors.
https://pl.naszwybir.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/raport-online-en.pdf
36 Keryk, M. 2018. Working in Poland: violations of the labour rights of Ukrainian migrants in the construction and services sectors.
https://pl.naszwybir.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/raport-online-en.pdf
37 Gracz, K., Piłat, A., Frelak, J., Michalska, D., Łada, A., Slobodian, O. and Stadny, Y. (2018). Ukrainian Students in Poland: Policies of
Engagement, Integration, Students’ Motivation and Plans. Institute of Public Affairs. https://cedos.org.ua/en/articles/ukrainski-studenty-v-polshchi-politykyzaluchennia-intehratsii-ta-motyvatsiia- i-plany-studentiv
38 Lukasiewicz, K. (2017), Exile to Poverty: Policies and Poverty Among Refugees in Poland. Int Migr, 55: 56-72. https://doi-org.ezp.lib.
cam.ac.uk/10.1111/imig.12356
39 Lukasiewicz, K. (2017), Exile to Poverty: Policies and Poverty Among Refugees in Poland. Int Migr, 55: 56-72. https://doi-org.ezp.lib.
cam.ac.uk/10.1111/imig.12356 p. 56.
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•

Większość uchodźców przybywających
do Polski została zakwaterowana
w byłych bazach wojskowych ZSRR
lub Polski, oddalonych od miejsc
zamieszkania, często w regionach
Polski wschodniej o wysokim odsetku
ubóstwa i niskim poziomie otwartości
na mniejszości, w tym uchodźców.40 41

Wsparcie pozarządowe
•

Istnieją organizacje pozarządowe
wspierające imigrantów, a wiele z nich
zajmuje się właśnie imigrantami z
Ukrainy.
◦ Fundacja “Nasz Wybór” w Warszawie
wspiera kulturalną, edukacyjną,
gospodarczą i polityczną integrację
między Polską a Ukrainą.
◦ W Poznaniu Fundacja Ośrodek Badań
nad Migracjami udziela imigrantom
informacji i wsparcia językowego.
• Większość organizacji kierowanych
przez imigrantów jest bardzo młoda i
powstała dopiero od czasu programu
Międzynarodowej Organizacji do
spraw Migracji “Aktywni i kompetentni
- migranci w społeczeństwie
obywatelskim”.
◦ Dzięki temu liderzy społeczności
imigrantów otrzymali “niewielkie
dotacje na rejestrację swoich
stowarzyszeń, tworzenie stron

internetowych, drukowanie
materiałów promocyjnych”.42

Integracja i dostęp do
kursów językowych
•

Imigranci z Ukrainy mieli większy
potencjał integracji na polskim rynku
pracy niż osoby pochodzące z Wietnamu
ze względu na geograficzną i kulturową
bliskość z Polską.43
• Poziom języka polskiego był niski
zarówno wśród wietnamskich
imigrantów pierwszego, jak i
drugiego pokolenia. Dotyczy to w
szczególności kobiet, które ze względu
funkcję pełnioną w domu role mają
mniejszy kontakt z językiem polskim i
społeczeństwem niż mężczyźni.44
◦ W rezultacie stały się ekonomicznie i
społecznie zależne od swoich mężów,
rodziny i przyjaciół.
• Stres, jakiego doświadczają
imigrantki w społeczności
wietnamskiej, utrudnia naukę
języka polskiego ze względu na
trudności w opiece nad dziećmi
i domem, a także prowadzenie
rodzinnych firm.45
◦ To sprawia, że zostaje im niewiele
czasu i energii na uczestnictwo w
kursach językowych.

40 Lukasiewicz, K. (2017), Exile to Poverty: Policies and Poverty Among Refugees in Poland. Int Migr, 55: 56-72. https://doi-org.ezp.lib.
cam.ac.uk/10.1111/imig.12356 p. 61
41 Lukasiewicz, K. (2017), Exile to Poverty: Policies and Poverty Among Refugees in Poland. Int Migr, 55: 56-72. https://doi-org.ezp.lib.
cam.ac.uk/10.1111/imig.12356 p. 61
42 Stefanska, R. 2017. Integration policy and activities in Poland, Migration Policy Centre, INTERACT Research Report, Country Reports.
http://hdl.handle.net/1814/34798. P. 22.
43 Marta Kindler & Monika Szulecka. 2013. The Economic Integration of Ukrainian and Vietnamese Migrant Women in the Polish Labour
Market, Journal of Ethnic and Migration Studies 39:4, 649-671, DOI: 10.1080/1369183X.2013.745244. P.651.
44 Nowicka, E. 2015. Between the Devil and the Deep Blue Sea: Acculturation of Young Vietnamese Women in Poland. Central and
Eastern European Migration Review (1). 67-80.
45 Nowicka, E. 2015. Between the Devil and the Deep Blue Sea: Acculturation of Young Vietnamese Women in Poland. Central and
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•

Rząd nie oferuje programów integracyjnych, szkoleń z zakresu orientacji
kulturowej ani kursów językowych, pomimo próśb Komisji ds. Migracji.46
◦ Wiele organizacji pozarządowych
i innych instytucji w całej Polsce
oferuje imigrantom kursy językowe.
◦ Jednak często trudno je znaleźć, nie
zawsze są bezpłatne i często mają
długie listy oczekujących.

Imigrantka jako matka

Opieka zdrowotna
• Polska jest krajem, który posiada
powszechne ubezpieczenie zdrowotne,
co oznacza, że pracownicy płacą 8,5%
swojej pensji na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia.47
◦ Opieka zdrowotna jest powszechna
i bezpłatna dla wszystkich
zarejestrowanych pracowników oraz
dla członków najbliższej rodziny
ubezpieczonego.48
◦ Osoby ubezpieczone mogą korzystać
ze świadczeń zdrowotnych w
gabinetach lekarskich i innych
placówkach służby zdrowia, takich
jak pogotowie ratunkowe.49
◦ Zatrudnieni imigranci, którzy
odprowadzają składki na
ubezpieczenie społeczne, są

uprawnieni do korzystania z
publicznej opieki zdrowotnej na
takich samych zasadach jak Polacy.
◦ Obywatele państw Unii Europejskiej
przebywający czasowo w Polsce
mogą również korzystać ze
świadczeń opieki zdrowotnej, jeśli są
ubezpieczeni w swoim kraju.
◦ Dodatkowo, bezpłatna opieka
zdrowotna przysługuje uchodźcom
i osobom objętym ochroną
dodatkową.50
• Imigranci często borykają się jednak ze
szczególnymi problemami zdrowotnymi
i są często narażeni na różne zagrożenia związane ze zdrowiem fizycznym i
psychicznym, a ich potrzeby są słabo
rozpoznane przez system opieki zdrowotnej i politykę rządową.51
◦ Jednym z najczęstszych problemów
był brak usług tłumaczeniowych i
opiekuńczych w polskich placówkach
służby zdrowia, choć podczas
pandemii COVID-19 wprowadzono
usługę konsultacji telefonicznych w
języku rosyjskim i polskim.52

46 Stefanska, R. 2015. Integration policy and activities in Poland, Migration Policy Centre, INTERACT Research Report, Country Reports.
http://hdl.handle.net/1814/34798. P. 12
47 Romero-Ortuno, R., 2004. Access to health care for illegal immigrants in the EU: should we be concerned? European Journal of Health
Law 11: 245-272.
48 Article 62, Polish Constitution https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm
49 Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/ zalatw-sprawe-krok-po-kroku/
co-zrobic-gdy-ewus-wyswietli-nas-na-czerwono/
50 AIDA 2021 https://asylumineurope.org/reports/country/poland/reception-conditions/health-care/
51 Mladovsky P, Ingleby D, McKee M, Rechel B.2012. Good practices in migrant health: The European experience. Clinical Medicine,
Journal of the Royal College of Physicians of London. Royal College of Physicians: pp. 248–5.
52 AIDA 2021 https://asylumineurope.org/reports/country/poland/reception-conditions/health-care/
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Część 2: Zrozumienie sytuacji imigrantek

O pieka nad dziećmi
•

W Polsce zadania związane z opieką są
w dużej mierze realizowane w domu.
◦ Wraz z upadkiem reżimu
socjalistycznego rozwiązania
umożliwiające godzenie pracy
i opieki szybko się pogorszyły,
ponieważ państwo stopniowo
wycofywało swoje wsparcie dla
pracujących matek.
◦ Zmiana na kapitalizm przyniosła
pogorszenie warunków opieki i
organizację pracy niesprzyjającą
rodzinie.53
◦ Niska jakość państwowych placówek
opieki nad dziećmi stanowi
nieporównywalne obciążenie
dla matek-imigrantek, które nie
mogą liczyć na opiekę ze strony
rodziny i często nie mają środków
finansowych na korzystanie z
prywatnej opieki nad dziećmi.

◦

Istnieją ograniczenia dotyczące
urlopu macierzyńskiego i
zasiłków opiekuńczych, które w
nieproporcjonalnie dużym stopniu
dotyczą matek-imigrantek.
• Bez oficjalnego zatrudnienia
imigrantki nie mogą korzystać z
urlopu macierzyńskiego. Oznacza
to, że osoby w niestabilnej sytuacji
zawodowej muszą pracować w
czasie ciąży i zaraz po porodzie.
Dzieje się tak zwłaszcza w
społeczności wietnamskiej.54

53 Plomien, A. (2009), Welfare State, Gender, and Reconciliation of Work and Family in Poland: Policy Developments and Practice in a
New EU Member. Social Policy & Administration, 43: 136-151. https://doi-org. ezp.lib.cam.ac.uk/10.1111/j.1467-9515.2009.00652.x
54 Nowicka, E. 2015. Between the Devil and the Deep Blue Sea: Acculturation of Young Vietnamese Women in Poland. Central and
Eastern European Migration Review (1). 67-80.
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Zalecenia
1. Integracja imigrantów wymaga czasu,
a programy muszą uwzględniać ich
długoterminowe potrzeby w Polsce,
począwszy od poprawy dostępu do
edukacji i zatrudnienia, a skończywszy
na okazywaniu zrozumienia.
2. Warto wziąć również pod uwagę że
w przypadku uchodźców czy w ogóle
migrantów, którzy doświadczyli traumatycznych wydarzeń, wcale nie muszą
wykształcić się chorobowe objawy
przeżycia traumy. Warto zadbać o to,
aby osoby uczestniczące w naszych
projektach integracyjnych czuły, że nie
traktujemy ich jak ofiary, ale raczej
chcemy im pomóc w “płynnie powrocie
do normalności”. Należy jednak mieć
na uwadze możliwość wystąpienia
u migrantów i uchodźców objawów
urazu psychicznego. Zatem, świadome
podejście połączone z psychoedukacją
w zakresie z traumy i wypalenia przynosi
korzyści zarówno osobom zajmującym
się wspieraniem i przyjmowaniem imigrantów, które mogą być przytłoczone
skalą potrzeb imigrantów, jak i samym
imigrantom. Trauma związana z
imigracją, czy to w wyniku przymusowej
przeprowadzki, czy też problemów, z
jakimi borykają się imigranci, próbując
rozpocząć nowe życie w obliczu ciągłych
przeszkód, może trwać latami. Należy to
zauważyć i zapewnić dostęp do leczenia.
3. Integrację imigrantów należy uznać za
temat złożony i wymykający się ujęciom
dwubiegunowym.
a. Wprowadzane rozwiązania systemowe powinny dążyć do promowania
takich definicji integracji, które pomogą imigrantom i przyjmującym ich
społecznościom

4.

5.

6.

7.

8.

9.

wspólnie się rozwijać. Należy także
przyjąć holistyczne podejście do
kwestii dobrobytu poszczególnychosób
i ich usamodzielnienia.
Dostęp do nauki języka polskiego jest
niezbędny dla imigrantów, aby poprawić
jakość ich życia i możliwości zarobkowe,
kompetencje rodzicielskie oraz integrację, a także aby mogli oni mieć wpływ na
swoje życie.
Imigranci muszą mieć możliwość stania
się aktywnymi obywatelami, rozwijania
swoich umiejętności, tworzenia i
pogłębiania więzi społecznych oraz rozumienia bogatej polskiej kultury i struktur
administracyjnych.
Należy stwarzać imigrantom możliwości
uczestniczenia w lokalnych zajęciach
kulturalnych i spotykania się z
miejscową ludnością, dzielenia się
z innymi własnymi tradycjami oraz
prowadzenia otwartych dyskusji,
podczas których różne grupy społeczne
mogą się wzajemnie od siebie uczyć.
Należy pamiętać o tym, że imigranci,
którzy w widoczny sposób różnią się
od Polaków, np. mają inny wygląd lub
ubiór, napotykają dodatkowe trudności
w integracji.
Mentoring dla imigrantów, dostosowany
do ich potrzeb, daje im szansę
otrzymania praktycznego wsparcia
i sugestii, zrozumienia miejscowej
kultury oraz uzyskania wskazówek
na temat tego, w jaki sposób mogą
w pełni uczestniczyć w życiu Polski i
wnieść wkład w życie swojego nowego
środowiska.
W przypadku migrantów z Europy
Wschodniej, ważne jest aby organizując
mentoring unikać używania nazw
19
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“mentor - mentee”. Wschodnim
Europejczykom może sprawiać
dyskomfort poczucie że znajdują się w
pozycji kogoś “przyjmującego pomoc”
lub “wsparcie”. Propozycja mentoringu,
rozumianego jako relacja osoby “bardziej
kompetentnej” z “mniej kompetentną”
może zostać przez nich odebrana
jako obraźliwa, ponieważ przywodzić
może raczej skojarzenia z podejściem
lekceważącym i pobłażliwym.. Wdrażając
projekt, warto budować relacje w taki
sposób, aby dać osobom objętym
programem poczucie równości i
przyjacielskiej atmosfery.
10. Poszukując innych, adekwatnych nazw
oddających istotę funkcji “mentora”,
warto poszukać określeń sugerujących
przyjacielską relację, np.:
• “asystent osobisty” (self assistant),
• “asystent integracyjny”
• “opiekun integracyjny”
• “druh”
11. Okazywanie wyjątkowej delikatności
i empatii wobec wschodnich Europejczyków, może skończyć się niezrozumieniem takiej postawy i wzrostem
nieufności. We wschodnio-europejskiej
mentalności przyjmowanie postawy
uważności i delikatności zarezerwowane
jest wobec małych dzieci, osób starszych
i chorych. Podchodzenie w ten sposób
do osób dorosłych może zostać uznane
za sentymentalizm lub kierowanie się
ukrytymi intencjami. Warto budując
relację posługiwać się jasnymi, jednoznacznymi komunikatami.
12. Wschodni Europejczycy docenią gesty
sympatii i chętnie przyjmują pomoc od
osób kompetentnych, jeśli przedstawiona jest na bardzo jasnych warunkach.
Komunikaty kierowane pod ich adresem
w ramach projektów integracyjnych
mogą brzmieć następująco:
20
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•
•
•
•

Chcemy abyś czuła się swobodnie!
Chcemy abyś czuła się jak u siebie!
Dowiedz się jak funkcjonuje…
Zdobądź kwalifikacje (np. językowe, pracownicze itd.)...
• Wiedza na temat… może ci się przydać!
• Czy chcesz abyśmy podzielili się z tobą
wiedzą o…?
• Chcemy ułatwić ci nowy start.
• Witamy! Oferujemy sąsiedzką pomoc!
13. Migranci z Europy Wschodniej dążą
do jak najszybszego usamodzielnienia
i uzyskania maksymalnej sprawczości,
dlatego potrzebują wsparcia kompetencji twardych, takich jak: dostarczenie
wiedzy dotyczącej sprawach
urzędowych, systemu edukacji i opieki
zdrowotnej, dróg rozwoju zawodowego, uzyskiwania certyfikacji, znalezienia
zatrudnienia
14. Programy mające na celu integrację
muszą stwarzać imigrantom możliwości nawiązania znaczących kontaktów z
lokalną społecznością - integracja nie
może być postrzegana jako wyłączna
odpowiedzialność imigrantów.
15. Integracja jest korzystna dla wszystkich
członków społeczności. Dlatego należy
zapewnić wystarczające środki finansowe, aby takie cenne inicjatywy mogły
być realizowane z korzyścią zarówno dla
jednostki, jak i całego społeczeństwa.
16. Należy gromadzić coraz dokładniejsze
dane na temat imigrantów, aby lepiej
zrozumieć tendencje w zakresie imigracji, integracji i barier utrudniających
włączenie społeczne oraz podejmować
odpowiednie działania.
a. Brak danych z podziałem na płeć
jest szczególnie niepokojący, ponieważ
oznacza, że brakuje danych na temat
potrzeb kobiet, które często różnią się
od potrzeb mężczyzn.

Skontaktuj się z nami
Chętnie nauczymy się czegoś od Ciebie lub podzielimy się naszą wiedzą.
WONDER Foundation: olivia@wonderfoundation.org.uk
Numer Charytatywny: 1148679
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Kompetencji Pontes:
swrk.pontes@gmail.com

