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WPROWADZENIE 

 

Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem dotyczącym zarówno przeszłości, jak 

i teraźniejszości, a jeśli nic z tym problemem nie zrobimy, będzie występowało również 

w przyszłości. Dotyka ono miliony osób, które walczą o przetrwanie doświadczając ciężkich 

warunków życia i pracy. Na przestrzeni dziejów formy wykluczenia ewoluowały, zarówno, 

jeśli chodzi o ich cechy, jak i postawy wobec nich.  Obecnie wykluczenie przybiera różne 

formy na różnych kontynentach, a nawet w ich obrębie, na poziomie regionalnym i 

krajowym, przy czym dotyka ono wszystkich.  Zmieniły się również programy i środki 

stosowane w obliczu różnych aspektów wykluczenia, jako, że w zależności od kraju różnią 

się między sobą  

 

Dobra praktyka to udane doświadczenie, które zostało przetestowane i powielone w różnych 

kontekstach, a zatem może być polecane, jako model postępowania. Zasługuje ona na to, by 

się nią dzielić, aby jak najwięcej osób mogło ją przyjąć i dostosować się do niej.  Dobre 

praktyki w tym projekcie mają służyć, jako źródło inspiracji dla każdego, kto chce się 

dowiedzieć o małych, lokalnych inicjatywach, pomagających wspieranie integracji 

społecznej.  

 

Poniższe dobre praktyki dla zwalczania wykluczenia społecznego zostały stworzone przez 

wszystkich partnerów po zbadaniu najlepszych praktyk stosowanych w ich krajach oraz na 

świecie.   Przedstawiono i opisano różne metody, praktyki, projekty oraz strategie, które 

pomagają uchodźcom integrować się ze społeczeństwem przyjmującym. 

 

Wysiłki w dziedzinie edukacji mają decydujące znaczenie dla przygotowania imigrantów, 

a zwłaszcza ich dzieci, do odnoszenia sukcesów i aktywniejszego uczestnictwa w życiu 

społecznym. Określenie oraz promowanie metod, praktyk, projektów oraz strategii, które 

pomagają uchodźcom integrować się ze społeczeństwem przyjmującym, jest kluczem do 

lepszej przyszłości tych osób. Integracja to zagadnienie, w które zaangażowanych jest kilka 

kluczowych podmiotów zajmujących się zwalczaniem wykluczenia społecznego grup 

marginalizowanych w społeczeństwie.  Dlatego też w każdym z tych krajów podjęto różnego 

rodzaju działania mające na celu poprawę sytuacji uchodźców. 

 

Niniejszy dokument stanowi kompleksowe źródło informacji dla naukowców, badaczy, 

praktyków, osób uczących się oraz menedżerów zainteresowanych tematyką integracji 

społecznej, pomagających uchodźcom w integracji ze społeczeństwem przyjmującym. 

 

 



 

 

 

 

 

4 

 

 

TREŚCI DOTYCZĄCE DOBRYCH PRAKTYK 

 

Po zebraniu materiałów z badań przeprowadzonych przez wszystkich partnerów, niniejsza 

część przedstawia dobre praktyki zidentyfikowane w celu zwalczania wykluczenia 

społecznego w krajach partnerskich oraz na całym świecie. 

1. POLSKA 

1.1. METODY 

 

FUNDACJA POLSKIE FORUM MIGRACYJNE (PMF) została założona w 2007 roku 

w celu promowania praw migrantów w Polsce. Fundacja działa na rzecz cudzoziemców oraz 

Polaków mieszkających za granicą. Rozwija inicjatywy oraz wspiera działania, które 

prowadzą do dialogu między ludźmi reprezentującymi różne kultury. PMF specjalizuje się 

w działaniach informacyjnych poprzez: 

 bezpośrednie wsparcie dla cudzoziemców – psychologiczne, dotyczące rynku pracy 

oraz legalizacji pobytu,  

 szkolenia dla – nauczycieli, psychologów, urzędników państwowych, 

 działania pomiędzy edukacją formalną i nieformalną – warsztaty, gry miejskie. 

 

METODY PRACY:  

Innowacyjne: 

 Ciągłe poszukiwanie nowych sposobów działania. 

 Analizowanie potrzeb migrantów i elastyczne reagowanie na nie. 

 Wykorzystywanie interdyscyplinarnej wiedzy zespołu w opracowywaniu działań. 

Zaangażowane: 

 Wkładanie dużo serca i zaangażowania w każde spotkanie z beneficjentami. 

 Tworzenie zespołów aktywistów – działania wspierające cudzoziemców są dla 

zespołów bardzo ważne. 

 Aktywne angażowanie wolontariuszy w pracę fundacji. 

 

Działania z dbałościa o jakość: 

 Fundacje działają kompleksowo. Dbają o to, aby cudzoziemcy mogli otrzymać od 

nich wsparcie w różnych aspektach życia. 

 Ciągłe podnoszenie kompetencji przez zespoły. Wolontariusze oraz zespoły 

uczestniczą w szkoleniach, seminariach oraz wizytach studyjnych. 
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1.2. PRAKTYKI 

  

Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) - Misją Fundacji na Rzecz 

Różnorodności Społecznej (FRS) jest tworzenie otwartego, różnorodnego społeczeństwa  

poprzez wspieranie dialogu międzykulturowego oraz integracji społecznej, przeciwdziałanie 

dyskryminacji, rozwijanie wiedzy i narzędzi z zakresu integracji społecznej i równego 

traktowania, a także wzmacnianie pozycji mniejszości społecznych, migrantów oraz 

społeczności migrantów. 

FRS zajmuje się również krytyczną analizą historii zróżnicowanego społeczeństwa w Polsce, 

tak, aby wnioski i refleksje nad doświadczeniami z przeszłości miały konstruktywny wkład 

w debatę nad współczesnymi dylematami dotyczącymi migracji, równego traktowania 

i integracji. 

Wizją FRS jest stworzenie społeczeństwa, w którym różnorodność społeczna jest szanowana, 

ceniona i pielęgnowana, każdy człowiek czuje się wolny i bezpieczny, może się rozwijać 

i uczestniczyć w życiu społecznym zgodnie ze swoimi potrzebami i aspiracjami, niezależnie 

od tego, kim jest i skąd pochodzi. 

 

Działania FRS koncentrują się obecnie na czterech obszarach: 

Działalność badawcza: 

FRS prowadzi "action research" - badania, które bezpośrednio przekładają się na praktykę.  

W prowadzonych badaniach szczególnie ważny dla fundacji jest proces konsultacji, dzięki 

któremu jej członkowie mogą nie tylko poddać swoje założenia krytycznej ocenie ekspertów 

z poszczególnych dziedzin, ale także zaangażować szersze grono osób i instytucji 

w promocję wniosków i wyników badań.  Dbają oni o to, aby w proces konsultacji 

zaangażowani byli przedstawiciele różnych sektorów, w tym instytucji sektora publicznego,  

instytucji naukowych oraz innych organizacji pozarządowych.  Członkowie zespołu FRS 

angażują się również, jako konsultanci w badania prowadzone przez inne instytucje. 

 

Działania edukacyjne: 

Realizacja programów edukacyjnych ma na celu uzupełnienie lub wzmocnienie wiedzy oraz 

umiejętności z zakresu komunikacji międzykulturowej, znajomości wybranych aspektów 

kultur i religii, problemu dyskryminacji i wykluczenia społecznego, zjawiska migracji. Do tej 

pory członkowie fundacji przygotowali szkolenia i warsztaty dla studentów, nauczycieli, 

dyrektorów szkół oraz pracowników sektora administracji publicznej. Oferują oni programy 

edukacyjne w formie otwartego naboru na szkolenia lub warsztaty, jak również 

w odpowiedzi na konkretne potrzeby danej grupy lub instytucji. Programy edukacyjne FRS 
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są opracowywane i realizowane przez trenerów i edukatorów związanych m.in. 

ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej oraz Uniwersytetem Warszawskim. 

 

 

 

Cykl filmowy ,,Narracje migrantów”: 

Jednym z priorytetowych działań FRS jest poruszanie kwestii związanych z różnorodnością 

społeczną w przestrzeni publicznej poprzez organizowanie otwartych dyskusji, paneli, 

wydarzeń kulturalnych i wykładów. Działania te mają na celu wprowadzenie do debaty 

publicznej zagadnień związanych z różnorodnością społeczną. Mają też tworzyć przestrzeń 

do otwartej dyskusji o trudnych sprawach wynikających ze zderzenia kultur, obyczajów 

i norm. Od 2010 roku FRS realizuje cykl filmów dokumentalnych ,,Narracje migrantów’’, 

które ukazują sytuację osób mieszkających w Polsce, w różny sposób dotkniętych 

doświadczeniem migracji. Filmy służą, jako narzędzia edukacyjne, wprowadzając ciekawe 

wątki do dyskusji na temat różnorodności społecznej, migracji i integracji. 

 

Publikacje i działalność wydawnicza: 

FRS systematycznie pogłębia wiedzę na temat wielokulturowości, zagadnień migracji oraz 

integracji, działań przeciw wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji ze względu na 

pochodzenie etniczne, narodowe, rasowe, religię lub wyznanie.  Fundacja współpracuje ze 

specjalistami i praktykami z różnych dziedzin, aby stworzyć obszerną bazę artykułów, 

raportów, studiów przypadków i materiałów edukacyjnych, które są przydatne i interesujące  

dla praktyków, naukowców i osób zaangażowanych w kształtowanie polityki społecznej.  

Wszystkie opracowane do tej pory materiały dostępne są na stronie FRS w zakładce 

Biblioteka. 

1.3. PROJEKT  

 

               

 

 

 

 

PIERWSZE KROKI 

W POLSCE 

 

 

 

Projekt zakłada udzielenie 
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kompleksowego wsparcia: 

 psychologicznego 

 prawnego 

 

 

 integracyjnego – dla obywateli państw trzecich ubiegających się o ochronę 

międzynarodową w Polsce. Działania prowadzone są w ośrodkach dla 

cudzoziemców w Dębaku, Lininie oraz na warszawskim Targówku. 

 

CELE PROJEKTU:  

 Poprawa dobrostanu psychicznego i emocjonalnego dzieci i ich opiekunów 

poszukujących ochrony międzynarodowej w Polsce. 

 Zwiększenie wiedzy rodziców na temat opieki nad dziećmi, zwłaszcza z trudnościami 

rozwojowymi. 

 Poprawa dostępu do pomocy prawnej dla osób z państw trzecich poszukujących 

ochrony w Polsce, a także zwiększenie ich wiedzy na temat przysługujących im praw 

i obowiązków. 

 Wsparcie w zakresie edukacji i wstępnej integracji dzieci i osób dorosłych poprzez 

prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych (dla dzieci), objęcie rodzin  

 opieką asystenta rodziny oraz prowadzenie spotkań informacyjnych (dla osób 

dorosłych). 

 Aktywizacja dzieci i osób dorosłych ubiegających się o ochronę międzynarodową 

w kierunku zwiększenia kontaktu ze społeczeństwem polskim. 

 Poprawa relacji pomiędzy społecznością lokalną (społeczeństwem przyjmującym), 

a obywatelami państw trzecich przebywających w ośrodku. 

 Podniesienie jakości edukacji dostępnej dla dzieci z doświadczeniem przymusowej 

migracji poprzez usprawnienie współpracy lokalnych instytucji: szkół, poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków dla cudzoziemców (w tym organizacji 

tam działających). 

 Podniesienie kompetencji nauczycieli, dyrektorów szkół, urzędników 

samorządowych  odpowiedzialnych za edukację, pedagogów i psychologów 

w zakresie pracy z dzieckiem z doświadczeniem uchodźstwa i prowadzenia szkoły 

międzykulturowej. 

 

 

 

 

 

 

                     

WARSZAWA DLA 
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                                                           POCZĄTKUJĄCYCH I 

ZAAWANSOWANYCH 

 

 

 

 

Głównym celem projektu jest organizacja seminariów w języku polskim oraz połączenie 

dwóch grup - seniorów i migrantów - poprzez wspólne działania. 

 

CELE PROJEKTU: 

 Łączenie dwóch grup mieszkających w Warszawie: seniorów i migrantów. 

 Ułatwienie indywidualnej nauki języka polskiego poprzez konwersacje. 

 Stworzenie międzypokoleniowej i międzykulturowej grupy organizującej zajęcia dla 

seniorów w różnych miejscach kulturowych. 

 Wdrożenie opracowanych przez wyżej wymienioną grupę mini-aktywności dla 

seniorów. 

 

REZULTATY: 

 Warsztaty międzykulturowe dla seniorów prowadzone w formie zdalnej. 

 Grupa inicjatywna seniorów, spotkania dla seniorów i imigrantów wspomagające 

naukę języka polskiego (jeden na jeden). 

 Spotkanie dla grupy seniorów i migrantów połączone ze wspólnym gotowaniem 

online.  

 Spotkania warsztatowe mieszanej grupy seniorów i migrantów - opracowywanie 

pomysłów na otwarte zajęcia dla seniorów z różnych środowisk  

 Zajęcia otwarte dla seniorów w organizacjach i instytucjach pracujących na rzecz i/lub 

z seniorami. Propozycje mogą obejmować poznawanie kuchni różnych krajów, 

opowieści o zwyczajach (np. związanych ze świętami), naukę tańców narodowych i 

regionalnych, itp. 

 

 

 

 

 

OGÓLNOKRAJOWA KOALICJA NA RZECZ 

WZMOCNIENIA ROLI ASYSTENTÓW ORAZ 

ASYSTENTEK MIĘDZYKULTUROWYCH I 

ROMSKICH W SZKOŁACH 
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Projekt przewiduje: - 5 spotkań strategicznych w gronie organizacji i osób tworzących 

koalicję, - stworzenie strony internetowej i klipu zachęcającego szkoły do współpracy z 

asystentami i asystentkami międzykulturowymi i romskimi, - organizację 8 wydarzeń w całej 

Polsce, - działania rzecznicze. 

 

CELE PROJEKTU:  

Koalicja organizacji i osób prywatnych, do której przyłączyło się Polskie Forum Migracyjne. 

Fundacja dąży do:  

 zapewnienia większej liczby asystentów oraz asystentek międzykulturowych 

i romskich w szkołach, 

 sytuacji, w której praca asystentów i asystentek była doceniana i odbywała się 

w dobrych warunkach,  

 sytuacji, w której szkoły będą w pełni wykorzystywały potencjał współpracy 

z asystentami i asystentkami,  

 Zapewnienia tym osobom niezbędnego wsparcia metodycznego. Promowanie 

zatrudnienia asystentów i asystentek międzykulturowych i romskich w polskich 

szkołach. 

 

 

 

 

 

 

 

CAŁY ŚWIAT W NASZEJ KLASIE 

2020/2021 

 

 

 

 

 

Projekt ten buduje otwartość i tolerancję wobec imigrantów, uchodźców i osób 

zróżnicowanych kulturowo u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
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CELE PROJEKTU:  

Projekt ,,Cały świat w naszej klasie” jest odpowiedzią na potrzebę edukacji społecznej, 

antydyskryminacyjnej oraz wzmacniania postawy otwartości, tolerancji i szacunku wobec 

przedstawicieli innych kultur żyjących obok nas, a także zapewnienia wsparcia dzieciom 

(oraz ich rodzicom), które doświadczają dyskryminacji w środowisku szkolnym. 

Sztandarowym działaniem realizowanym w ramach projektu są warsztaty kompetencji  

 

międzykulturowych, z którymi gościmy w przedszkolach i szkołach podstawowych. 

Dzieciom, które uczestniczą w warsztatach w prosty oraz ciekawy sposób tłumaczymy, czym 

jest migracja i dlaczego ludzie stają się uchodźcami. 

 

    

 

 

 

 

 

WSPIERANIE INTEGRACJI MIGRANTÓW NA 

MAZOWSZU 

 

 

 

 

Projekt ten podejmuje bezpośrednie działania na rzecz integracji migrantów mieszkających 

w Polsce.  Zapewnia konsultacje w zakresie legalizacji pobytu, pracy i zatrudnienia w Polsce, 

zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki z o.o., ubezpieczeń społecznych 

i zdrowotnych (ZUS), organizuje wsparcie psychologiczne, prawne, integracyjne 

i zawodowe, organizuje międzykulturowe szkoły rodzenia oraz grupę wsparcia dla matek 

migrantek, szkoli nauczycieli i inne grupy zawodowe, zatrudnia asystentów 

międzykulturowych pracujących w szkołach, wydaje publikacje informacyjne dla 

cudzoziemców. 

 

CELE PROJEKTU: 

 Integrowanie podmiotów (instytucji i organizacji) działających w obszarach 

kluczowych dla integracji obywateli państw trzecich. 

 Profesjonalizacja personelu i osób pracujących z obywatelami państw trzecich, 

zwłaszcza w kwestiach językowych, międzykulturowych i prawnych. 

 Zwiększenie dostępu obywateli państw trzecich do istniejących lokalnych zasobów 

i usług przydatnych w procesie integracji. 
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 Poprawa komunikacji pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz 

integracji OPT oraz pomiędzy tymi podmiotami, a obywatelami państw trzecich. 

 Podniesienie kompetencji ułatwiających integrację obywateli państw trzecich, w 

szczególności w zakresie znajomości języka polskiego, rynku pracy, wiedzy 

obywatelskiej oraz kultury i historii Polski. 

 

 

 Wspieranie środowiska edukacyjnego w zakresie pracy z dzieckiem ze środowiska 

migrantów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYKI – KLUCZ DO ODKRYWANIA 

ŚWIATA! 

 

 

 

 

Projekt wspiera wielojęzyczność uczniów. Zorganizowanie i przeprowadzenie 15 

lokalizacyjnych gier językowych. 

 

CELE PROJEKTU:  

 Wspieranie uczniów o pochodzeniu migracyjnym (zarówno cudzoziemców, jak 

i Polaków) w nauce języka polskiego. 

 Integrowanie uczniów o pochodzeniu migracyjnym z ich kolegami z klasy. 

 Wszechstronne podnoszenie motywacji dzieci do nauki języków obcych. 

 Rozbudzanie zainteresowania innymi językami i akceptacji dla różnorodności 

językowej. 

Działania, na których koncentruje się projekt: 

 Warsztaty językowe oraz integracyjne - ,,Języki supermocą naszej klasy!” - 

przeznaczone dla uczniów klas młodszych (przedszkole i klasy 1-3). 

 Opracowanie i wydanie ,,Dzienniczka – słowniczka” wraz z poradnikami 

metodycznymi dla nauczycieli i rodziców. 
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 Szkolenie dla nauczycieli: ,,Uczeń wielojęzyczny - jak ułatwić mu 

integrację, rozwój i potencjał językowy”.  

 Indywidualne konsultacje dla dzieci i rodziców/opiekunów z rodzin wielojęzycznych 

(cudzoziemcy, migrujący Polacy, rodziny dwukulturowe) 

 Kampania informacyjna promująca wiedzę o językach i różnorodności językowej pt: 

,,Języki - supermoc!”. 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA MIĘDZYKULTUROWA W 

DOBIE KRYZYSU 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie działania w ramach projektu wspierają szkoły podczas pandemii poprzez 

współpracę z asystentami kulturowymi, wolontariuszami PFM oraz szkolenia dla nauczycieli. 

 

CELE PROJEKTU: 

Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów zagranicznych poprzez wspieranie uczniów, 

ich rodziców oraz nauczycieli pracujących w klasach/szkołach zróżnicowanych kulturowo, 

szczególnie w mniejszych miejscowościach podwarszawskich. Celem projektu jest 

wyeliminowanie barier w efektywnym korzystaniu z edukacji przez uczniów 

cudzoziemskich. 

 

Cele szczegółowe: 

o zapewnienie wsparcia dla asystenta międzykulturowego uczniów 

podwarszawskich szkół podstawowych;  

o przygotowanie i zarządzanie grupą wolontariuszy, którzy będą pomagać dzieciom 

cudzoziemskim w nauce;  

o wzmocnienie kompetencji nauczycieli i edukatorów pracujących z dziećmi 

migrantów poprzez dostarczenie narzędzi do pracy międzykulturowej online, 

integracji w klasie, wsparcia rozwoju językowego dziecka. 
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ZWIĘKSZENIE WKŁADU MIGRANTÓW W 

ŻYCIE SPOŁECZNE 

 

 

 

 

 

MAX jest projektem finansowanym przez AMIF, który ma na celu zmianę nastawienia opinii 

publicznej do migrantów. 

 

CEL PROJEKTU:  

Celem projektu jest poprawa publicznego wizerunku migrantów w Europie poprzez zmianę 

narracji wokół dyskursu imigracyjnego i przedstawienie historii prawdziwych ludzi. 

 

Opowiadanie historii, tworzenie pozytywnych przekazów dla mediów i dialogowe spotkania 

pomiędzy miejscowymi i przybyszami są kluczowymi postaciami projektu. 

 

Rezultaty dla całego projektu MAX: 

 Trzy raporty na temat wpływu populacji migrantów w Europie (społecznego, 

ekonomicznego i kulturowego) oraz opinii, obaw i uprzedzeń dotyczących migrantów 

w Europie. 

 Pięćdziesiąt ,,historii sukcesu” na temat wybitnych osiągnięć oraz wkładu migrantów 

w europejskie społeczeństwo, gospodarkę i kulturę. 

 Zestaw dwudziestu komunikatów mających na celu poprawę publicznego wizerunku 

migrantów w Europie. 

 Baza danych dobrych i złych praktyk (sukcesy i porażki w integracji migrantów), 

wycinki prasowe oraz monitoring mediów. 
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 Szkolenie dla pracowników mediów oparte na paradygmacie 

Dziennikarstwa Rozwiązań. 

 Organizacja piętnastu Forów Dialogu Różnorodności oraz końcowego Europejskiego 

Festiwalu Różnorodności i konferencji. 

 

 

 

 

 

 

 

RÓWNIEJSZA EUROPA RAZEM 

Zapobieganie islamofobii wobec kobiet i 

dziewcząt 

 

 

 

 

 

 

 

CELE PROJEKTU:  

 Zapobieganie islamofobii wobec kobiet i dziewcząt w Europie 

 Wspieranie dialogu i tworzenia koalicji pomiędzy społecznościami w Europie 

 Wspieranie krytycznego myślenia młodzieży w celu promowania niezależnych 

kontrnarracji, nowych idei i inicjatyw 

 Aktywizacja młodzieży, jako Obrońców Równości przeciwko rasizmowi oraz 

dyskryminacji 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT DOTYCZĄCY WIZYT 

STUDYJNYCH I WYMIANY WIEDZY 

EKSPERCKIEJ 

 



 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

Projekt składa się z serii wizyt studyjnych i spotkań dla psychologów oraz pracowników 

socjalnych pracujących z młodzieżą migrującą.  Grupa międzynarodowa przygląda się 

metodom pracy psychologicznej i poszukuje dobrych praktyk. 

 

CELE PROJEKTU:   

Celem projektu jest wymiana kompetencji i wiedzy partnerów. Chcemy lepiej zrozumieć, jak 

działa system pomocy psychologicznej dla migrantów i jak go usprawnić. 

 

1.4. STRATEGIE 

 

Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (EFU)  

Podstawą prawną korzystania przez Polskę ze środków EFU jest Decyzja nr 573/2007 / WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiająca Europejski Fundusz 

na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013, jako część ogólnego programu Solidarność oraz 

zarządzanie przepływami migracyjnymi. 

 

Ogólny cel: 

Celem ogólnym Funduszu jest wspieranie działań podejmowanych przez Państwa 

Członkowskie oraz zachęcanie do podejmowania wysiłków w zakresie przyjmowania 

i konsekwencji dla uchodźców i wysiedleńców, z uwzględnieniem prawodawstwa 

wspólnotowego w tej dziedzinie, poprzez współfinansowanie działań przewidzianych 

w niniejszej decyzji. 

 

Fundusz wspiera działania w państwach członkowskich w jednym lub kilku z następujących 

obszarów: 

 warunki przyjmowania i procedury azylowe, 

  integracja osób, o których mowa w art. 6 decyzji, których pobyt na terytorium 

danego państwa członkowskiego jest stały i nieprzerwany, 

 poprawa zdolności państw członkowskich w zakresie opracowywania, monitorowania 

i oceny ich polityki azylowej w świetle ich zobowiązań wynikających z istniejących 

i przyszłych przepisów wspólnotowych dotyczących wspólnego europejskiego 

systemu azylowego, w szczególności w celu ustanowienia praktycznej współpracy 

między państwami członkowskimi; 

 przesiedlenie osób, o których mowa w art. 6 lit. e) decyzji. Do celów niniejszej 

decyzji przesiedlenie oznacza proces, w ramach, którego obywatele państw trzecich 

lub bezpaństwowcy, na wniosek UNHCR oparty na potrzebie międzynarodowej 

ochrony danej osoby, są przemieszczani z państwa trzeciego do państwa 
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członkowskiego, w którym mogą się osiedlić, po przyznaniu im jednego 

z następujących statusów: 

 status uchodźcy w rozumieniu Art. 2 lit. (d) dyrektywy Rady 2004/83/WE, lub status,  

który zapewnia takie same prawa i korzyści na mocy prawa krajowego 

i wspólnotowego jak status uchodźcy, 

 przemieszczanie się osób należących do kategorii, o których mowa w art. 6 lit. 6 lit. a) 

i b) decyzji z państwa członkowskiego, które udzieliło im ochrony międzynarodowej, 

do innego państwa członkowskiego, w którym zostanie im udzielona podobna 

ochrona, a także osób należących do kategorii, o której mowa w art. 6 lit. c) decyzji, 

do innego państwa członkowskiego, w którym zostaną rozpatrzone ich wnioski 

o udzielenie ochrony międzynarodowej. 

 

2. WIELKA BRYTANIA 

 

2.1. METODY 

 

The Integration Area Programme (Program Obszaru Integracji) 

Brytyjskie Ministerstwo Mieszkalnictwa, Społeczności i Samorządu Lokalnego opublikowało 

w 2018 roku zieloną księgę Strategii Zintegrowanych Społeczności. Dokument ten, określany 

powszechnie, jako Zielona Księga, był planem działania określonym przez rząd w celu 

budowania ,,silnych, zintegrowanych społeczności”. Częścią tej strategii jest Program 

Obszaru Integracji, w którym rząd współpracuje z pięcioma władzami lokalnymi w całym 

kraju, które stoją przed różnymi wyzwaniami integracyjnymi. Rząd podkreśla, iż działania 

muszą być prowadzone lokalnie, ponieważ to właśnie lokalni mieszkańcy mogą dokonać 

najbardziej bezpośrednich i natychmiastowych zmian dla nowo przybyłych. Pięć wybranych 

obszarów obejmują: 

 

 Blackburn oraz Darwen 

 Bradford 

 Peterborough 

 Walsall 

 Waltham Forest 

 

Powodem wyboru tych obszarów był fakt, iż każdy z nich wykazał się zrozumieniem 

szczególnych wyzwań, przed którymi stoi oraz chęcią wypróbowania nowych metod radzenia 

sobie z nimi. Są to również obszary uznawane za wielokulturowe, a zatem mogłyby 

w znacznym stopniu skorzystać z większej świadomości i nowego podejścia do integracji. 

 



 

 

 

 

 

17 

Każda z tych władz opracowała strategię, która jest specyficzna dla jej obszaru 

i wyszczególnia wszystkie realizowane przez nią aktywne projekty, które wspierają 

integrację w społeczności. Na przykład, strategia Blackburn oraz Darwen opiera się 

na historii przesiedlenia i integracji dużych społeczności imigrantów irlandzkich i szkockich  

 

 

 

w przeszłości, a jej podstawą jest zapewnienie społecznościom imigrantów dobrobytu 

gospodarczego. Strategia każdej z władz zapewnia również udział lokalnych organizacji, 

które mogą być bardzo pomocne w integracji tych grup. Mogą to być urzędy pracy, uczelnie, 

organizacje pozarządowe, decydenci, domy kultury i inne osoby, które służą pomocą 

społeczności.  

 

2.2. PRAKTYKI 

 

Citizenship and Integration Initiative (Integracja na Rzecz Obywatelstwa i Integracji) 

 

 
 

Citizenship and Integration Initiative (CII) została założona w 2016 roku po tym, jak 

burmistrz Londynu, Sadiq Khan, mianował zastępcę burmistrza ds. integracji. Londyn ma 

największą koncentrację migrantów w kraju i dlatego w największym stopniu potrzebuje 

wsparcia w integracji tych grup z londyńskim społeczeństwem. 

 

CII jest połączonym funduszem prowadzonym przez Trust for London we współpracy z Paul 

Hamlyn Foundation, City Bridge Trust, Unbound Philanthropy i Pears Foundation. Celem 

CII jest pomoc tysiącom nie-brytyjskich obywateli mieszkających w Londynie, po to, aby 

mogli wnieść swój wkład i w pełni zaangażować się w życie przyjmującego społeczeństwa. 

 

Celem inicjatywy jest wspieranie londyńczyków w ich aktywności obywatelskiej, zwalczanie 

barier i nierówności oraz promowanie wspólnych doświadczeń, tworząc w ten sposób 

bardziej przyjazne i gościnne środowisko. Osiągają to poprzez finansowanie różnych 

projektów na obszarze Wielkiego Londynu, które służą promowaniu celów inicjatywy. CII 

finansuje również oddelegowywanie pracowników, czyli przekazywanie oficjalnych 

pracowników z organizacji społeczeństwa obywatelskiego do londyńskiego zespołu 



 

 

 

 

 

18 

ds. integracji społecznej. CII stara się, zatem jak najlepiej wykorzystać zasoby 

miasta oraz doprowadzić do znaczących zmian w sektorze publicznym.  

 

 

 

 

 

Migrants Organise (Migranci Organizują się) 

 
 

Migrants Organise jest organizacją pozarządową (NGO) w Londynie, która zapewnia 

platformę, gdzie migranci z tego obszaru mogą organizować się w celu uzyskania władzy, 

godności i sprawiedliwości. Organizacja ta rozpoczęła działalność w 1993 roku i przez lata 

jej członkowie uruchomili wiele udanych programów mających na celu udzielenie głosu 

migrantom, pomoc w nawiązywaniu kontaktów, budowanie wspólnej płaszczyzny wśród 

zróżnicowanych grup oraz zwiększenie ich siły poprzez rozwijanie umiejętności 

przywódczych. 

 

Najbardziej godny uwagi jest ich program wspólnotowy, który skupia się na budowaniu 

społeczności wśród lokalnych migrantów.  Początkowo program polegał na mentoringu 

w celu zwalczania samotności w nowym otoczeniu, ale z czasem rozszerzył się 

na świadczenie ważnych usług, takich jak lekcje języka angielskiego i zajęcia dotyczące 

dobrego samopoczucia.  Ponadto, prowadzą grupy rekreacyjne i społeczne, w których 

odbywają się zajęcia takie jak szycie, piłka nożna, śpiew i teatr.  Program zapewnia 

migrantom miejsce, w którym mogą czuć się bezpiecznie i zacząć budować więzi z nowym 

środowiskiem. 

 

2.3. PROJEKT  

 

Projekty realizowane przez Leeds Asylum Seekers’ Support Network (Sieć Wsparcia Osób 

Ubiegających się o Azyl w Leeds) 
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The Leeds Asylum Seekers' Support Network (LASSN) rozpoczęła działalność w 1999 roku 

i została założona, jako organizacja charytatywna w celu zaspokojenia potrzeb uchodźców 

oraz osób mieszkających w Leeds i ubiegających się o azyl. Każdego roku organizacja 

pomaga ponad 400 osobom ubiegającym się o azyl poprzez różne projekty i inicjatywy, 

a współpracuje z nimi ponad 300 wolontariuszy. Organizatorzy pozyskują fundusze 

z różnych źródeł, w tym z Brytyjskiego Czerwonego Krzyża, Leeds Hardship Fund oraz 

z indywidualnych darowizn, co umożliwia im realizację projektów. Poniżej przedstawiamy 

kilka istotnych projektów LASSN. 

 

Projekty 

 

 Projekt Befriending łączy uchodźców i osoby ubiegające się o azyl z lokalnymi 

wolontariuszami z Leeds. Osoba ,,okazująca przyjaźń”, miejscowa osoba, będzie 

spacerować po mieście i rozmawiać z nowo przybyłymi, aby pomóc im poczuć się 

bardziej mile widzianymi i komfortowo w mieście. Takie "przyjaźnie" mogą trwać od 

sześciu tygodni do roku. Może to pomóc uchodźcy lub osobie ubiegającej się o azyl 

zacząć budować sieć społeczną w nowym kraju.  

 Connecting Opportunities skupia się na aspekcie zatrudnienia i ma na celu pomoc 

uchodźcom i osobom ubiegającym się o azyl w budowaniu pewności siebie, poprawie 

znajomości języka angielskiego, nawiązywaniu znajomości i przyjaźni na miejscu 

oraz odkrywaniu, jakie dodatkowe wsparcie jest dla nich dostępne podczas 

poszukiwania pracy. Jest to kolejny projekt oparty na wolontariacie, przy czym 

wolontariusze przechodzą szkolenie przed rozpoczęciem pracy, aby zyskać pewność, 

że mogą skutecznie pomagać nowym migrantom.  

 Wspierany przez Tudor Trust, projekt Grace Hosting łączy wolontariuszy 

dysponujących wolnym pokojem w swoim domu z uchodźcami oraz osobami 

ubiegającymi się o azyl, które rozpaczliwie potrzebują zakwaterowania. W ten sposób 

nowo przybyli migranci mają zapewnione miejsce pobytu i gorące posiłki na tak 

długo, jak tego potrzebują; może to być kilka nocy, kilka tygodni, a nawet dłużej, 

w zależności od okoliczności. 

 W ramach projektu Help in Leeds opracowano niezwykle przyjazny dla użytkownika 

katalog, w którym uchodźcy oraz osoby ubiegające się o azyl mogą znaleźć miejsca 

w Leeds, gdzie mogą uzyskać pomoc. Mogą to być biura pośrednictwa pracy, miejsca 

kultu religijnego, domy kultury, centra językowe itd. Strona oferuje ten katalog 
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w kilkudziesięciu różnych językach, aby ułatwić użytkownikom znalezienie 

tego, czego szukają, i jest regularnie aktualizowana przez wolontariuszy LASSN. 

 

Projekt Inclusive Cities (marzec 2017 - maj 2022) 

Projekt ten, finansowany przez Paul Hamlyn Association, rozpoczął się w sześciu brytyjskich 

miastach założycielskich (Bristol, Cardiff, Glasgow, Londyn, Liverpool i Peterborough), 

a jego celem było dokonanie ,,znaczącej zmiany w zakresie integracji nowoprzybyłych na 

poziomie lokalnym”. Global Exchange on Migration and Diversity (Globalna Wymiana na  

 

Temat Migracji i Różnorodności) na Uniwersytecie w Oxfordzie przeprowadziło badania nad 

najlepszymi praktykami międzynarodowymi, które następnie stały się podstawą planów 

działania uczestniczących miast. Czerpały one głównie inspirację z innowacyjnych praktyk 

stosowanych w Europie oraz Stanach Zjednoczonych. 

 

Inclusive Cities Framework (2019) zapewnia pięć podstawowych zasad, według których 

miasta będą działały na rzecz włączenia na poziomie lokalnym:  

 

1. Zapewnienie lokalnego przywództwa w celu kreowania zmian. 

2. Włączenie społeczne jest wspólną odpowiedzialnością, realizowaną w ramach 

partnerstwa. 

3. Praca zarówno z nowoprzybyłymi, jak i wieloletnimi mieszkańcami. 

4. Wykorzystanie dostępnych danych i materiałów do wyznaczania celów, 

monitorowania wpływu i aktualizacji strategii. 

5. Podejmowanie działań na poziomie lokalnym, rzecznictwo na poziomie krajowym, 

uczenie się z najlepszych praktyk na poziomie międzynarodowym. 

 

Zasady te wspierane są przez pięć obszarów działania: 

 

1. Wiodąca rola w tworzeniu wspólnej, lokalnej opowieści o włączeniu społecznym. 

2. Wspieranie i napędzanie wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu 

społecznemu. 

3. Łączenie społeczności. 

4. Włączanie w główny nurt polityki i tworzenia usług publicznych sprzyjających 

włączeniu społecznemu. 

5. Zachęcanie do uczestnictwa i reprezentacji obywatelskiej. 

 

Plany działania obejmują ścisłą współpracę na poziomie lokalnym z interesariuszami, którzy 

mają uprawnienia do zapewnienia realizacji tych planów. W ramach projektu opracowano 

również Inclusive Cities Framework (Ramy Działania na Rzecz Miast Sprzyjających 

Włączeniu Społecznemu), który stanowi mapę drogową dla innych miast, które również chcą 

dokonać zmian. W rezultacie sześć kolejnych miast brytyjskich (Belfast, Birmingham, 

Brighton, Newry, Mourne i Down, Newport i Sheffield) przystąpiło do drugiego etapu 

programu. 
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Learning English in Yorkshire and the Humber  (Nauka Języka Angielskiego w 

Yorkshire i Humber) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach tego projektu 

stworzono stronę internetową, za pomocą, której nowoprzybyli do kraju przyjmującego mogą 

znaleźć zajęcia z języka angielskiego, w tym te bezpłatne, w regionie Yorkshire i Humber. 

Strona została stworzona przez Migrant English Support Hub (MESH), organizację 

charytatywną, która wspiera dorosłych migrantów uczących się języka angielskiego w tym 

regionie. Ich zdaniem nauka języka jest niezbędnym krokiem, aby te grupy mogły 

wykorzystać swój potencjał i zacząć integrować się ze społeczeństwem przyjmującym. 

 

Użytkownicy strony mogą korzystać z różnych filtrów, aby znaleźć zajęcia, które im 

odpowiadają; mogą wyszukiwać według obszaru, ceny, formatu (bezpośrednio lub online) 

oraz dni tygodnia, w których mogą uczestniczyć. Dzięki temu mogą łatwo sprawdzić, jakie 

możliwości nauki języka są dla nich dostępne i odpowiadają ich potrzebom. Co więcej, 

strona zawiera nawet informacje o akredytowanych zajęciach, wymaganiach wizowych i 

imigracyjnych, certyfikatach potrzebnych do pracy i nauki, informacje o egzaminie IELTS 

oraz gdzie można uzyskać poradę na temat obywatelstwa. Aby jak najbardziej ułatwić 

użytkownikom zrozumienie tego, co czytają, strona jest przetłumaczona na dziesiątki różnych 

języków. 

 

2.4. STRATEGIE 

 

New Scots Refugee Integration Strategy – Nowa Strategia Integracji Uchodźców w Szkocji 

(2018 – 2022) 
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Ta nadrzędna strategia integracyjna dla Szkocji stanowi ramy dla wszystkich 

zainteresowanych stron, aby mogły one wykorzystać wszystkie dostępne zasoby i wiedzę 

specjalistyczną, którymi dysponują. Strategia określa działania, jakie rząd będzie podejmował 

w celu jak najlepszej integracji uchodźców oraz ich zamierzone rezultaty.  Plany działania 

w ramach strategii obejmują aspekty życia, które zostały uznane za kluczowe dla integracji 

uchodźców, poparte dogłębną analizą potrzeb.  Aspekty te to zdolność do zatrudnienia 

i prawa socjalne, mieszkalnictwo, edukacja, język, zdrowie i dobre samopoczucie oraz 

społeczności, kultura i powiązania społeczne. 

 

Strategia określa szereg praw dla uchodźców w Szkocji, zapewniając, że:  

 Uchodźcy mieszkający w Szkocji mają prawo do dostępu do inicjatyw wspierających 

przedsiębiorczość.  

 Uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl mają prawo do wolontariatu.  

 Uchodźcy mają prawo dostępu do świadczeń socjalnych.  

 Fair Start Scotland (FSS), zdecentralizowana służba zatrudnienia rządu szkockiego, 

wymaga od swoich dostawców uznania szczególnych potrzeb wsparcia osób 

z mniejszości etnicznych i wrażliwości na kwestie kulturowe, które ich dotyczą, 

zwłaszcza kobiet i uchodźców. 

 

Jednym z godnych uwagi planów dotyczących wsparcia językowego jest wsparcie rozwoju, 

prób i oceny modułu językowego, który ma być wykorzystywany w sektorze szkolnym dla 

dzieci dwujęzycznych. Ponadto rząd planuje poprawić dostępność i dostęp do odpowiednich 
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 usług w zakresie nauczania języka angielskiego dla osób posługujących się 

innymi językami (ESOL), a także wspierać dostawców usług ESOL w celu poprawy 

powiązań z dostawcami szkoleń zawodowych.   

  

W kontekście zatrudnienia, obiecują one pomóc w opracowaniu modelu procesu uznawania 

i akredytacji, z czym wielu uchodźców zmaga się przy poszukiwaniu pracy. Pomoże to 

w określeniu wcześniejszych kwalifikacji, umiejętności i nauki oraz w opracowaniu ścieżek 

zatrudnienia dla poszczególnych sektorów. Ponadto, planowane wprowadzenie okresu ,,28 

dni na przeprowadzkę” gwarantuje, że gdy okres azylu dobiegnie końca, świadczenia będą 

już dostępne.   

 

3. GRECJA 

3.1. METODY 

 

Do najczęściej stosowanych metod integracji uchodźców należą: 

 nauka języka i edukacja, 

 

 doradztwo w zakresie poszukiwania pracy, 

 uznanie zdolności i umiejętności, 

 porady prawne, 

 integracja społeczna i kulturowa, 

 pomoc w znalezieniu mieszkania, 

 wsparcie finansowe i psychospołeczne. 

 

3.2. PRAKTYKI  

 

Gmina Miejska Ateny 

Praktyki: Mieszkania, pomoc finansowa, dostęp do opieki medycznej i hospitalizacji. 

Goście/Beneficjenci: 2,000 osób przebywających w Eleonas, podczas gdy tymczasowy 

program mieszkaniowy dla uchodźców uwzględnia liczbę ponad 1,500 osób. 

 

The National Center for Social Solidarity  (Krajowe Centrum Solidarności Społecznej) 

Praktyki: Hostele-Schroniska chronionego zakwaterowania i opieki nad osobami 

zagrożonymi w sytuacjach kryzysowych lub nagłych, usługi w zakresie doraźnej interwencji 

socjalnej (natychmiastowa interwencja na miejscu).  

Podopieczni / Beneficjenci: 875 beneficjentów w 2016 roku. 
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PAREA – Offer & Solidarity Team (Zespół Ofert i Solidarności) 

Praktyki: Wsparcie mieszkaniowe / Usługi łączenia hosteli -schronienia, wyżywienie, odzież 

i usługi medyczne. 

Goście / Beneficjenci: ponad 15.000. 

 

Defense Movement  (Ruch Obronny) 

Praktyki: Wsparcie usług mieszkaniowych / połączenie ze schroniskami. 

Schroniska, żywność, odzież, usługi medyczne. 

Goście / Beneficjenci: ponad 10.000 

 

Starfish Foundation (Fundacja Starfish) 

Praktyki: Mieszkalnictwo, pomoc finansowa, dostęp do opieki zdrowotnej i hospitalizacji. 

Podopieczni / Beneficjenci: 131 000 beneficjentów. 

 

Gmina Miejska Saloniki 

Praktyki: Zapewnienie mieszkania, wsparcie finansowe, dostęp do opieki medycznej oraz 

hospitalizacji. 

Podopieczni / Beneficjenci: brak podanej liczby beneficjentów. 

 

 

The Athens Development and Tourism Promotion Company (Przedsiębiorstwo 

Rozwoju Aten i Promocji Turystyki) 

Praktyki: Zapewnienie mieszkań, wsparcie finansowe, dostęp do opieki medycznej 

i hospitalizacji. 

Goście/Beneficjenci: 2 400 beneficjentów, z których większość jest w trakcie procesu 

relokacji i oczekuje na przeniesienie się do innego kraju. 

 

Hellenic Council for Refugees  (Grecka Rada ds.Uchodźców) 

Usługi Greckiej Rady ds. Uchodźców dla uchodźców, których status został potwierdzony są 

oferowane w oparciu o zasadę integracji ze społeczeństwem i obejmują działania mające na 

celu zapewnienie wsparcia tak szybko, jak to możliwe. Celem jest rozpowszechnienie 

rezultatów wśród uchodźców, jak również w gospodarce i społeczeństwie. 

 

Praktyki: pomoc prawna świadczona przez prawników APS uchodźcom z potwierdzonym 

statusem i beneficjentom ochrony międzynarodowej poprzez szereg działań związanych 

z informowaniem o ich prawach i obowiązkach, łączeniem rodzin, naturalizacją, 

odnawianiem statusu uchodźcy i systemu ochrony uzupełniającej, sprawami z zakresu prawa 

rodzinnego, sporami dotyczącymi zatrudnienia i pracy, inicjowaniem przedsięwzięć, 

interwencjami instytucjonalnymi przeciwko złym praktykom administracyjnym itp. 

 

Znaczna część wysiłków integracyjnych jest realizowana poprzez działania w takich 

obszarach, jak edukacja, język, kultura, itp., ale także poprzez zapewnienie systematycznej 
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pomocy w orientacji zawodowej i w rozwoju umiejętności do pracy, poprzez 

programy integracji w miejscu pracy, itp. 

 

UNICEF Grecja 

Interwencja programowa UNICEF-u dotycząca uchodźców i migrantów w Grecji zapewnia 

dzieciom bezpieczne środowisko, poczucie stabilności i dostęp do podstawowych usług, 

jednocześnie promując integrację społeczną i wzmacniając ich pozycję. 

 

Praktyki: Centra Wsparcia Dziecka i Rodziny UNICEF zapewniają dzieciom uchodźców 

i migrantów oraz ich rodzinom bezpieczne wsparcie psychospołeczne, zorganizowaną 

zabawę i naukę, zapobieganie przemocy ze względu na płeć, pomoc prawną, biuro 

informacyjne, wsparcie w zarządzaniu przypadkami, skierowanie do opieki zdrowotnej 

i inne. 

 

W tych ośrodkach pracownicy ochrony dzieci mogą zidentyfikować i skierować dzieci, które 

są najbardziej zagrożone, do specjalistycznych usług, w tym opieki i poradnictwa w zakresie 

zdrowia psychicznego. 

 

 

 

UNICEF zapewnia również zakwaterowanie i opiekę dla dzieci bez opieki poprzez 

Wspierane Mieszkania Pół-autonomiczne, gdzie mogą one uzyskać dostęp do wsparcia 

psychospołecznego, pomocy prawnej, edukacji, doradztwa, opieki zdrowotnej oraz działań na 

rzecz integracji społecznej. 

 

Centra edukacji poza-formalnej UNICEF nie tylko wspierają dzieci w greckich szkołach 

publicznych poprzez kursy pomocnicze, ale także zapewniają lekcje życia i umiejętności tym, 

którzy nie mają dostępu do greckiego systemu edukacji. 

 

Gromadzi również wiarygodne, terminowe i dostępne dane oraz dane potrzebne do 

zrozumienia, w jaki sposób migracja i przymusowe wysiedlenia wpływają na dzieci i ich 

rodziny - oraz do podejmowania decyzji politycznych i wdrażania programów mających na 

celu zaspokojenie ich potrzeb. 

3.3. PROJEKT 

 

Cosmos Employment Hub – STEP Greece  (Centrum Zatrudnienia Cosmos – STEP 

Grecja) 
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Czas trwania: 27/8/2018 - 31/7/2020 

Partner: World Jewish Relief 

Miejsce realizacji: Ateny 

 

CELE PROJEKTU: 

 Bada profil bezrobotnego uchodźcy, jego potrzeby, bariery w integracji na rynku 

pracy i aktywizuje go do określenia swojego celu zawodowego. 

 Świadczy usługi doradcze (poradnictwo zawodowe, poradnictwo w zakresie 

poszukiwania pracy oraz poradnictwo w zakresie inicjatyw biznesowych) w celu 

integracji / reintegracji bezrobotnego uchodźcy na rynku pracy. 

 

 Wspiera klienta w tworzeniu CV i listu motywacyjnego, a także w tworzeniu profilu 

na Linkedin. 

 Rejestruje profil bezrobotnego uchodźcy na specjalnie przygotowanej platformie. 

 Przeprowadza proces łączenia profilu bezrobotnego z ofertami pracy. 

 Monitoruje postępy klienta zarówno podczas poszukiwania pracy, jak i w trakcie jego 

stażu w pracy. 

 Kieruje na bezpłatne lekcje języka greckiego i angielskiego w centrum 

międzykulturowym Greckiej Rady ds. Uchodźców - Compass, ze szczególnym 

uwzględnieniem rynków pracy. 

 Organizuje intensywne tygodniowe seminarium ,,Praca w Grecji” dla wybranych 

pracowników, aby dać im dodatkowy impuls w poszukiwaniu pracy, z kursami od 

ekspertów w krytycznych dla zatrudniania tematach, takich jak: Prawa pracownicze, 

Techniki pracy i rozmowy kwalifikacyjnej, Analiza danych potencjalnego kandydata i 

prezentacja w CV i w innych miejscach, Techniki prezentacji oraz oddzielne kursy 

dla sektorów 6 docelowych dziedzin zawodowych: 

 Zapewnia usługi porządkowe, turystykę i hotelarstwo, firmy budowlane i techniczne, 

usługi tłumaczeniowe, produkcja rolna oraz technologie informatyczne. 
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 Współpracuje z podmiotami sektora prywatnego i innymi organizacjami 

w celu skuteczniejszego łączenia APS z rynkiem pracy i społecznością lokalną. 

 Organizuje spotkania z pracodawcami (w ramach organizacji APS lub w siedzibie 

firmy) w celu poinformowania ich o działaniach APS i nawiązania współpracy. 

 Wyszukuje oferty pracy oferowane przez pracodawców. 

 Rejestruje profil oferowanej pracy. 

 Odsyła i eskortuje pracowników do oferowanych miejsc pracy na rozmowy 

z pracodawcami i wspiera ich w umieszczeniu na stanowiskach pracy. 

 

 

RefugeesIN - Cinema for the social integration of refugees (Refugees – Kino na rzecz 

integracji społecznej uchodźców) 

 
 

Czas trwania: 1/11/2016 - 31/12/2018 

 

 

Partnerzy: AidLearn (Portugalia) Hamburger Volkshochschule (Niemcy), Centro Studi Citta 

’Di Foligno (Włochy), The Slovenian Third Age University (Słowenia), IADT (Irlandia) 

współfinansowany przez program Erasmus + Unii Europejskiej 

 

CELE PROJEKTU: 

RefugeesIN to innowacyjne podejście do promowania integracji społecznej. Polega na 

tworzeniu materiałów edukacyjnych opartych na kinie i ma na celu zachęcanie do dialogu 

międzykulturowego, eliminowanie stereotypów i promowanie integracji społecznej 

uchodźców. Przedstawia prawdziwe historie uchodźców, którzy odnieśli sukces w integracji, 

mogące stanowić inspirację i wzór do naśladowania dla nowo przybyłych. 

 

Pakiet RefugeesIN składa się z 4 części: 

 

1. Broszura ,,Od wyjazdu do przynależności”, zawierająca 26 prawdziwych historii 

uchodźców z różnych krajów pochodzenia, którzy obecnie mieszkają w jednym 

z   krajów europejskich, które wdrożyły program. 
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2. Kurs i podręcznik, który dotyczy materiału edukacyjnego zawierającego 

część teoretyczną na temat kryzysu uchodźczego, procesu opowiadania historii i 

biografii oraz roli kina, a na koniec opisuje krok po kroku i daje wskazówki do 

tworzenia filmów dokumentalnych poprzez kompletny warsztat filmowy. 

3. Katalog Filmowy, który składa się z 12 krótkich filmów dokumentalnych, 

stworzonych przez filmowców-amatorów w ramach warsztatów organizowanych 

w każdym kraju i przedstawiających historie uchodźców oraz ich wysiłki włożone 

w integrację w nowych ojczyznach. Zawiera on również 12 europejskich filmów 

fabularnych, wybranych przez zespół RefugeesIN, poświęconych społecznej 

integracji uchodźców. 

4. Podręcznik użytkownika zawierający instrukcje dotyczące wykorzystania 

i optymalnego użycia materiałów edukacyjnych. Jest on skierowany do edukatorów 

dorosłych, pracowników organizacji pozarządowych i profesjonalistów pracujących 

z uchodźcami. Zawiera dodatkowe sugestie, w jaki sposób materiał może być 

wykorzystany w innych działaniach i wydarzeniach edukacyjnych. 

Rezultaty: Projekt i jego rezultaty skierowane są głównie do edukatorów dorosłych 

uchodźców, pracowników zatrudnionych w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, 

specjalistów ds. integracji społecznej i filmoznawców. Wszystkie materiały są dostępne na 

stronie internetowej projektu. 

 

Asylum for Families of Asylum Seekers (Azyl dla rodzin osób ubiegających się azyl) 

Czas trwania: 01/01/2017 - 31/12/2017 

Admin: Urząd Miasta Saloniki, UNHCR 

Partnerzy: Hellenic Council for Refugees, ARSIS 

Kraj: Grecja 

 

CELE PROJEKTU: 

Zapewniony w ramach projektu obiekt składa się z 7 niezależnych pokoi, o łącznej liczbie 

łóżek - 28. Jest to forma pośrednia w procesie przejścia od niepewności związanej 

z pierwszym przyjęciem i/lub zatrzymaniem, do autonomicznego życia społecznego 

z uznaniem praw politycznych oraz społecznych osób ubiegających się o ochronę 

międzynarodową. Celem jest zapewnienie usług wspierających, które mają na celu 

wzmocnienie i upodmiotowienie podopiecznych. Powyższy obiekt jest służy osobom 

ubiegającym się o ochronę międzynarodową w Grecji, a w szczególności rodzinom 

nuklearnym z przynajmniej jednym nieletnim dzieckiem, rodzinom niepełnym składającym 

się z matki lub ojca i przynajmniej jednego nieletniego dziecka oraz dorosłym samotnym 

kobietom w ciąży. 

 

Działania: 

Usługi oferowane przez wyspecjalizowany personel w schronisku obejmują: 

 Zaspokojenie podstawowych potrzeb (sześciomiesięczny pobyt, wyżywienie). 
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 Wsparcie (prawne, psychospołeczne, doradztwo w zakresie 

zatrudnienia). 

 Tłumaczenie ustne. 

 Zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (lekcje języka greckiego, 

warsztaty, itp.). 

 Przygotowanie do samodzielnego życia i integracji społecznej. 

 Monitorowanie i wsparcie po zakończeniu pobytu w ośrodku. 

 Świadomość i działania na rzecz społeczności lokalnej. 

 Udział wolontariuszy. 

 

Wsparcie dla osób potrzebujących ochrony międzynarodowej w dostępie do usług 

w zakresie ochrony i pomocy prawnej 

Czas trwania: 01/03 / 2017-31 / 08/2017 

Partner: CEAR przy wsparciu finansowym władz miejskich Madrytu 

Kraj: Grecja 

 

CELE PROJEKTU: 

Zapewnienie świadczenia skutecznych usług ochronnych dla 280 osób wymagających 

szczególnej troski, które potrzebują ochrony międzynarodowej w regionie Attyki. 

Działania: 

 Zapewnienie godnych alternatyw mieszkaniowych i wsparcia społecznego 

osobom wymagającym szczególnej ochrony międzynarodowej. Działanie to 

obejmuje zapewnianie bonów towarowych w celu zabezpieczenia podstawowych 

potrzeb życiowych. 

 Zapewnienie osobom potrzebującym ochrony międzynarodowej dostępu do 

informacji o charakterze prawnym, wsparcia i reprezentacji prawnej. 

 

Rezultaty: Zapewnienie zintegrowanego wsparcia społecznego oraz dostępu do informacji 

prawnej i wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji 

 

Zapewnienie ukierunkowanych usług mieszkaniowych i zintegrowanych usług wsparcia 

dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji   

Czas trwania: 01/02/2017 - 31/07/2018 

Partnerzy: HELP, Child Smile and Antigone  

Kraj realizacji: Grecja, Ateny i Saloniki 

 

CELE PROJEKTU: 

 Zwiększenie dostępu do informacji prawnych i społecznych oraz ochrona osób 

szczególnie narażonych poprzez świadczenie całościowych i interdyscyplinarnych 

usług 

 Zapewnienie integracji grup docelowych w społeczeństwie greckim 
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Działania: 

 Udzielanie informacji prawnych, porad i wsparcia beneficjentom, którzy nie 

mieszkają w noclegowniach, a przebywają w nieformalnych schroniskach i innych 

ośrodkach miejskich i zgłaszają się do biur APS w celu udzielenia pomocy. 

 Udzielanie informacji prawnej, porad i wsparcia beneficjentom przebywającym 

w miejskim zespole mieszkaniowym realizowanym przez HELP. 

 Udzielanie (za pośrednictwem jednostki mobilnej) informacji prawnych, porad 

i wsparcia beneficjentom przebywającym w ośrodkach noclegowych oraz kierowanie 

osób znajdujących się w trudnej sytuacji do domów wynajmowanych przez HELP. 

 Zapewnienie wsparcia psychosocjalnego, doradczego i socjalnego dla powyższych 

beneficjentów. 

 

Rezultaty: Skuteczne udzielanie pomocy prawnej i społecznej beneficjentom znajdującym się 

w najtrudniejszej sytuacji 

 

Pomoc społeczna na rzecz integracji uchodźców 

Czas trwania: lipiec 2012 - czerwiec 2013, wrzesień 2013 - czerwiec 2014 

Administrator: Grecka Rada ds. Uchodźców 

Partner: Hellenic Refugee Forum  (Greckie Forum Uchodźców) 

Kraj: Grecja 

 

Kategoria: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (ERF) - działania krajowe 

 

CELE PROJEKTU: 

Wzmocnienie wysiłków osób z grupy docelowej w celu płynnej integracji ze społeczeństwem 

greckim poprzez uzupełniające działania na rzecz upodmiotowienia uchodźców. 

 

Działania: Udzielanie wsparcia społecznego i psychologicznego oraz poradnictwa w takich 

obszarach, jak: 

 środki do życia 

  integracja na rynku pracy 

 specjalistyczne świadczenie pomocy prawnej w kwestiach akcesyjnych i ochrony 

praw społecznych (orientacyjnie, spory pracownicze, naturalizacja, łączenie 

rodzin) 

 nauczanie i uczenie się języka greckiego 

 rzecznictwo na rzecz uchodźców 

 

Rezultaty: 1100 osób skorzysta z usług wsparcia doradczego, a 350 osób zostanie 

wypromowanych na rynku pracy. 

 

Pomoc społeczna na rzecz integracji społecznej uchodźców 
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Data: lipiec 2011 - czerwiec 2012 

Współpracownicy: ΕΡΓΟΝ - KEK, BRIDGE Unia Kobiet Afrykańskich - Bridge - Unia 

Kobiet Afrykańskich, Stowarzyszenie Afgańskich Uchodźców i Migrantów w Grecji - 

Wspólnota afgańskich uchodźców i migrantów w Grecji 

Kraj: Grecja 

Kategoria: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (ERF) 2010 - działania krajowe 

Priorytet: Integracja grupy docelowej (osób ubiegających się o azyl i uchodźców), których 

pobyt w Grecji jest stały i ma stabilny charakter 

 

CELE PROJEKTU: 

Zwiększenie wysiłków jednostek z grupy docelowej w celu ich płynnej integracji ze 

społeczeństwem greckim. 

 

Działania: Proponowane działania obejmują zapewnienie pomocy socjalnej, psychologicznej 

i medycznej oraz doradztwo w sprawach zakwaterowania, utrzymania, integracji na rynku 

pracy, a także zajęcia kulturalne i edukacyjne. 

 

Działanie 1: Zapewnienie porad i pomocy w kwestiach takich jak mieszkanie, środki 

utrzymania, integracja na rynku pracy oraz pomoc medyczna, psychologiczna i społeczna. 

Działanie 2: Działania, które pomogą grupie docelowej przystosować się do greckiego 

społeczeństwa na poziomie społecznym i kulturowym. 

Działanie 3: Działania kładące nacisk na edukację i szkolenie zawodowe (np. kursy języka 

greckiego itp.), które mają na celu wzmocnienie i rozwój umiejętności grupy docelowej 

 

Rezultaty: Dzięki temu oferowane wsparcie poprawi mobilizację i możliwości uchodźców, 

pobudzi pewność siebie, zapewni pomoc w rozwiązywaniu problemów, naukę technik  

 

 

rozwiązywania problemów w sytuacjach kryzysowych, mobilizację uchodźców w ich 

otoczeniu. 

 

Program Helios (Wsparcie Integracji Greckiej dla Beneficjentów Ochrony 

Międzynarodowej) 

Czas trwania: Czerwiec 2019 – Luty 2021 

Partnerzy wdrażający: Catholic Relief Services –Katolicka Służba Pomocy (CRS), Danish 

Refugee Council –Duńska Rada ds.Uchodźców, Grecja (DRC Grecja), Greek Council for 

Refugees - Grecka Rada ds. Uchodźców (GCR), Solidarity Now – Teraz Solidarność, 

INTERSOS, Agencja Rozwoju Gminy Saloniki SA (MDAT), Metadrasi, PLOIGOS, 

Przedsiębiorstwo Pożytku Publicznego Gmina Levadia (KEDIL). 

Obszary realizacji:. Program realizowany jest w całej Grecji. 

 

CELE PROJEKTU: 
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We współpracy z władzami krajowymi i doświadczonymi instytucjami - 

partnerami, poprzez program HELIOS, IOM dąży do promowania integracji beneficjentów 

ochrony międzynarodowej w społeczeństwie greckim, którzy przebywają w tymczasowych 

ośrodkach 

 zakwaterowania, poprzez następujące działania: 

 

 Kursy integracyjne: Prowadzenie kursów integracyjnych w Integracyjnych 

Centrach Szkoleniowych na terenie całego kraju. Każdy kurs będzie trwał 

6 miesięcy i będzie zawierał moduły związane z nauką języka greckiego, 

orientacją kulturową, stopniem gotowości do pracy i innymi umiejętnościami. 

 Wsparcie mieszkaniowe: Wspieranie beneficjentów w celu uzyskania 

niezależnego mieszkania w wynajętych mieszkaniach na ich własne nazwisko, 

zapewniając im wkłady na czynsz i koszty przeprowadzki oraz nawiązanie 

kontaktów z właścicielami mieszkań. 

 Wsparcie zatrudnienia: Zapewnienie indywidualnych możliwości zatrudnienia 

i zwiększenie gotowości do podjęcia pracy poprzez doradztwo, dostęp 

do certyfikatów związanych z pracą oraz nawiązywanie kontaktów 

z potencjalnymi pracodawcami. 

 Monitorowanie procesu integracji: Regularna ocena postępów beneficjentów w 

zakresie integracji, aby zapewnić, że po zakończeniu programu HELIOS będą oni 

w stanie z powodzeniem negocjować z greckimi służbami publicznymi i że będą 

w stanie żyć niezależnie w Grecji. 

 Uświadamianie społeczności przyjmujących: Organizowanie warsztatów, zajęć 

i imprez oraz prowadzenie ogólno-greckiej kampanii informacyjnej, w celu 

stworzenia możliwości interakcji pomiędzy gośćmi a społeczeństwem 

przyjmującym, podkreślając znaczenie integracji imigrantów w społeczeństwie 

greckim. 

Cel programu jest dwojaki: 

 

 Wzmocnienie perspektyw na niezależność i autonomię beneficjentów poprzez 

uczynienie ich aktywnymi członkami greckiego społeczeństwa. 

 Stworzenie mechanizmu integracyjnego dla określonych grup, który będzie stanowił 

rotacyjny mechanizm mieszkaniowy w już istniejącym systemie mieszkań 

tymczasowych w Grecji. 
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Grupa docelowa: Grupą docelową programu są osoby korzystające z ochrony 

międzynarodowej uznanej po 01/01/2018 r. 

 

Zapewnienie edukacji i natychmiastowego zakwaterowania dzieciom migrantów w 

Grecji (PEDIA) 

Czas trwania: 16 lipca 2018 - 30 kwietnia 2020 

 

CELE PROJEKTU: 

Poprzez ten program, IOM (Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji) we współpracy 

z UNICEF-em i innymi doświadczonymi partnerami (ARSIS, Iliaktida, Lekarze Świata, 

Uśmiech Dziecka) podejmuje zdecydowane działania w celu zapewnienia, iż dzieci 

imigrantów/uchodźców będące w potrzebie otrzymają natychmiastową i zindywidualizowaną 

pomoc, jak również w celu wsparcia władz krajowych w interwencjach na rzecz ochrony 

dzieci. Akcja skierowana jest w szczególności do dzieci migrantów pozostających bez opieki 

(UMC), które obecnie przebywają w niepewnych warunkach i pilnie potrzebują 

zakwaterowania i ochrony, do dzieci migrantów zagrożonych ze względu na zwiększone 

potrzeby medyczne lub narażenie na przemoc, jak również do dzieci w wieku szkolnym, 

które są zagrożone wykluczeniem z formalnej edukacji, jeśli nie zostaną im zapewnione 

niezbędne środki i zasoby. 

 

 

 

Działania: 

1.  Zakwaterowanie i ochrona małoletnich bez opieki. Partnerzy: UNICEF i partnerzy, 

METAdrasi, ARSIS, IRC, SYN-eimos & MERIMNA,ARSIS, Sunbeam, MDM. 

IOM zapewnia bezpośrednie zakwaterowanie w hotelach dla wielu nieletnich pozbawionych  

opieki mieszkających na wyspach, na granicy lądowej i przebywających w areszcie 

policyjnym. Wszystkie działania są w pełni skoordynowane z władzami krajowymi oraz 

innymi międzynarodowymi i krajowymi organami wyspecjalizowanymi, w kontekście 
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realizacji działań programu, czyli ARSIS i Iliaktida, oraz przy udziale Lekarzy 

Świata w zakresie zapewnienia pomocy medycznej (16 lipca 2018 - 30 września 2019). 

 

W ścisłej współpracy z UNICEF i jego partnerami (METAdrasi, ARSIS, Międzynarodowy 

Komitet Ratunkowy), IOM wspiera działanie i rozszerzenie programu Wspieranego 

Autonomicznego Życia (SIL), aby zapewnić małoletnim bez opieki alternatywne 

zakwaterowanie w mieszkaniach i wspierać ich w stopniowym osiąganiu niezależności oraz 

autonomii (1 listopada 2019 - 30 kwietnia 2020). 

 

UNICEF i jego partnerzy (SYN-eimos i MERIMNA) promują wzmocnienie standardów 

ochrony w obiektach noclegowych, a także rozwój umiejętności pracowników terenowych 

oraz władz krajowych (EKKA, Ministerstwo Polityki Imigracyjnej) poprzez ukierunkowane 

działania (sesje szkoleniowe, ekspertyzy dotyczące ochrony dzieci) (1 listopada 2019 - 31 

marca 2020). 

 

UNICEF udziela wsparcia poprzez swojego partnera (METAdrasi) w programie Opieka 

tymczasowa, w celu wypełnienia luki w finansowaniu i zapewnienia ciągłej opieki nad 

małoletnimi dziećmi pozostającym bez opieki.  (1 listopada 2019 - 31 grudnia 2020). 

 

2.  Ułatwianie dzieciom dostępu do edukacji. IOM wspiera codzienny transport i eskortę 

uczniów-imigrantów/uchodźców z otwartych struktur zakwaterowania i hoteli do szkół 

publicznych. Dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół podstawowych otrzymują także 

wyprawkę szkolną, ułatwiającą im włączenie w formalne zajęcia edukacyjne. (1 września 

2018 - 30 czerwca 2019). 

 

3.  Wsparcie medyczne i psychospołeczne dla dzieci imigrantów, które są narażone na ryzyko 

utraty zdrowia i ochrony. Partnerzy: Child's Smile IOM zapewnia pomoc dzieciom 

imigrantów i ich rodzinom borykającym się z przewlekłymi/poważnymi chorobami, w tym 

poprzez zapewnienie wsparcia społecznego i psychologicznego, pediatryczne leczenie 

domowe i zaopatrzenie medyczne. Interwencje są również ukierunkowane na ochronę dzieci 

imigrantów zagrożonych przemocą, handlem ludźmi, wykorzystywaniem lub zaginięciem 

dzieci (np. 24-godzinne wsparcie psychospołeczne i doradztwo za pośrednictwem krajowego 

telefonu zaufania dla dzieci SOS 1056). (16 marca 2019 r. - 30 kwietnia 2020 r.). 
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Re-Health 2 

Przyczynianie się do integracji nowo przybyłych migrantów i uchodźców z krajowymi 

systemami opieki zdrowotnej państw członkowskich UE. Wsparcie dla państw 

członkowskich UE w zakresie poprawy świadczenia usług zdrowotnych na rzecz migrantów, 

jak również ich integracji z krajowym systemem opieki zdrowotnej. 

 

CELE PROJEKTU: 

Właściwe zarządzanie migracją, powszechny dostęp do usług zdrowotnych, zobowiązania 

państw członkowskich do przeciwdziałania wykluczeniu (nie zostawiaj nikogo w tyle). 

 

Program Re-Health miał na celu wsparcie państw członkowskich UE stojących w obliczu 

rosnącej presji migracyjnej w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych migrantów 

w pierwszych punktach recepcyjnych, przy jednoczesnym dążeniu do zapobiegania 

i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się potencjalnych chorób zakaźnych i innych zdarzeń 

związanych z transgraniczną opieką zdrowotną. Projekt składał się z trzech głównych 

elementów: elektronicznej bazy danych o zdrowiu i elektronicznej osobistej historii zdrowia 

(PHR), fazy rozpoznawczej oraz pilotażowego zastosowania PHR / e-PHR w terenie, 

w różnych krajach europejskich. 

W ramach programu Re-Health2 - Wdrożenie Osobistej Historii Zdrowia (PHR), IOM będzie 

realizować działanie mające na celu przyczynienie się do integracji nowo przybyłych 

migrantów i uchodźców, w tym tych, którzy mają być relokowani, do krajowych systemów 

opieki zdrowotnej krajów z UE poprzez wdrożenie PHR / e-PHR. 

 

 Elektroniczna baza danych o zdrowiu: Po pierwszej fazie pilotażowej PHR / 

e-PHR w kontekście Re-Health i odpowiedniej elektronicznej bazy danych 

o zdrowiu w Chorwacji, Grecji, Włoszech i Słowenii oraz zgodnie z ustaleniami 

i propozycjami badań przeprowadzonymi w fazie pilotażowej projektu, PHR / 
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e-PHR i elektroniczna baza danych zostaną zweryfikowane, aby lepiej 

odpowiedzieć na potrzeby stron zainteresowanych zapewnieniem opieki 

zdrowotnej migrantom i ogółowi ludności (władze lokalne i krajowe, 

społeczeństwo obywatelskie itp.), jak również na potrzeby migrantów 

i uchodźców. 

 Automatyczne tłumaczenie na co najmniej dwa języki, zgodnie z oznaczeniem 

geograficznym każdego użytkownika. 

 Dodatkowy elektroniczny dostęp do dokumentów, takich jak wyniki badań 

lekarskich. 

 Dodatkowe obszary do dalszego monitoringu medycznego i badań 

mikrobiologicznych. 

 

                  

3.4. STRATEGIE  

 

Narodowa Strategia Integracji 

Zgodnie z Narodową Strategią Integracji na rok 2019, integracja społeczna imigrantów 

została przyjęta, jako koncepcja i polityka sformułowana w ramach Rady Europy i Unii 

Europejskiej. 

 

Dla pomyślnej realizacji greckiego modelu integracji kluczową rolę odgrywa świadomość, 

mobilizacja i udział każdej społeczności lokalnej i wspólnoty w procesie integracji. W tym 

kontekście Samorząd Lokalny jest głównym mechanizmem wykonawczym inicjatyw 

integracyjnych. Jednocześnie jest on kluczowym współtwórcą w formułowaniu polityki 

akcesyjnej, która jest nadzorowana i koordynowana przez administrację centralną, promując 

w ten sposób ścisłą, otwartą i konstruktywną współpracę pomiędzy strukturami administracji 

publicznej państwa. 

 

Wreszcie, równie konieczny i ważny jest aktywny udział i wkład społeczeństwa 

obywatelskiego (stowarzyszeń i związków imigrantów, organizacji pozarządowych) oraz 

organizacji międzynarodowych w realizację działań planowanych na rzecz przyjęcia 

i integracji. 

 

Zgodnie z Narodową Strategią Integracji na  rok 2019,  grecki model integracji: 

 tworzy i utrzymuje społeczeństwo otwarte, szanujące różnorodność, 

 zapewnia prawa i obowiązki osób w nim przebywających w warunkach 

poszanowania, respektując warunki i ograniczenia, które mają zastosowanie 

również do rdzennych obywateli kraju przyjmującego, 
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 sprzyja interakcji, współpracy, dialogowi i konstruktywnej krytyce między 

różnymi społecznościami (etnicznymi, kulturowymi itp.) w warunkach 

demokracji i równości, 

  sprzyja wzajemnemu zrozumieniu i akceptacji, a także spójności społecznej, 

  promuje rozwój kraju przyjmującego na wszystkich poziomach, z udziałem 

wszystkich jego mieszkańców, którzy zdają sobie sprawę, że interes publiczny 

i przyszłość społeczeństwa przyjmującego dotyczą ich zarówno indywidualnie, 

jak i zbiorowo. 

 

 

4. PORTUGALIA 

 

4.1. METODY 

 

Portugalia znajduje się w grupie dziesięciu krajów o najlepszej polityce integracji migrantów, 

według oceny 52 państw, która podkreśla, jako mocne strony walkę z dyskryminacją lub 

łączenie rodzin. W ostatnich latach Portugalia poprawiła politykę integracji migrantów, 

zwłaszcza w dziedzinie zdrowia i edukacji. Portugalska polityka integracyjna uległa 

nieznacznej poprawie we wszystkich wymiarach równych praw, możliwości 

i bezpieczeństwa imigrantów. Portugalia zaczęła również zajmować się niewielkimi 

obszarami niestabilności, takimi jak zdrowie i edukacja migrantów. System opieki 

zdrowotnej poprawia dostęp do opieki i informacji, podczas gdy system edukacji lepiej 

wspiera różnorodność w szkołach.  Z punktu widzenia opinii publicznej, zapewnienie 

równych praw, możliwości i bezpieczeństwa zachęca społeczeństwo do postrzegania 

integracji, jako szansy i traktowania imigrantów jak równych sobie, sąsiadów i potencjalnych 

obywateli. W ramach polityki integracyjnej, takiej jak ta w Portugalii, zarówno imigranci, jak 

i społeczeństwo mają większe szanse na interakcję i czują się swobodnie ze sobą jak równy 

z równym. 

 

W Portugalii wszyscy migranci, bez względu na kategorię migracji, korzystają z szeregu 

usług integracyjnych oferowanych przez Wysoką Komisję ds. Migracji (ACM).  Chociaż 

osoby ubiegające się o azyl i uchodźcy mogą korzystać z tych usług, nie są one ich głównym 

celem, biorąc pod uwagę historycznie niewielką liczbę migrantów humanitarnych w tym 

kraju.  Niemniej jednak, od 2016 roku ACM dostosowało wszystkie swoje usługi do 

specyficznych potrzeb osób ubiegających się o status uchodźcy i uchodźców. 
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Portugalia posiada również specjalny system integracyjny dla osób przybywających z wizą 

humanitarną, który jest dość złożony i rozczłonkowany pomimo niewielkiej liczby takich  

osób.  W celu przyjęcia i zintegrowania osób ubiegających się o azyl w ramach programów 

UE, Portugalia wprowadziła w 2015 roku 18-miesięczny zdecentralizowany program 

integracyjny.  Podmioty przyjmujące, którymi w większości przypadków są gminy, fundacje 

lub organizacje pozarządowe, odpowiadają za integrację osób ubiegających się o nadanie 

statusu uchodźcy w różnych wymiarach - mieszkaniowym, zdrowotnym, edukacyjnym, 

zatrudnienia i językowym.  Jednostki te koordynowane są przez ACM (Alto Comissariado 

para as Migrações / Wysoka Komisja ds. Migracji).  W ramach tych podmiotów można 

wyróżnić cztery główne podmioty społeczeństwa obywatelskiego, które łącznie stanowią trzy 

czwarte wszystkich podmiotów przyjmujących.  W przeciwieństwie do programu dla osób 

ubiegających się o azyl w ramach systemów UE, integracja osób spontanicznie ubiegających 

się o azyl opiera się na portugalskich instytucjach publicznych i jest koordynowana przez 

Instytut Zabezpieczenia Społecznego (ISS). 

 

Osoby ubiegające się o azyl spontanicznie również są rozproszone po całym kraju, przy czym 

nie korzystają ze wsparcia jednostki przyjmującej. Ponadto nie ma dla nich konkretnych 

środków integracyjnych. Zamiast tego lokalne biuro ISS kieruje ich do istniejących usług 

publicznych (takich jak lokalne centra pracy) i programów integracyjnych dla migrantów 

(takich jak lekcje języka portugalskiego dla imigrantów). Portugalia jest jednym 

z nielicznych krajów OECD, w których wszystkie osoby ubiegające się o azyl mogą uzyskać 

dostęp do rynku pracy już w ciągu miesiąca po przybyciu. Osoby ubiegające się o azyl 

również nie napotykają żadnych ograniczeń geograficznych, sektorowych ani zawodowych 

na rynku pracy. Dostęp do usług publicznych i rynku pracy dla osób ubiegających się o azyl 

jest jednak uzależniony od posiadania ważnego zezwolenia na pobyt czasowy (ARP). 

Zezwolenie to jest początkowo ważne przez sześć miesięcy, a następnie musi zostać 

przedłużone do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie wniosku o azyl. 

 

W praktyce osoby ubiegające się o azyl mogą być zmuszone do wielokrotnego odnawiania 

swoich ARP ze względu na długi czas rozpatrywania wniosków o azyl. Odnawianie ARP 

odbywa się w lokalnych biurach Służby Imigracyjnej i Granicznej (SEF), a czas 

rozpatrywania wniosków jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych biurach regionalnych. 

Wpływa to na dostęp osób ubiegających się o status uchodźcy do opieki zdrowotnej, 

zatrudnienia i wsparcia w utrzymaniu. Poza tymi przeszkodami administracyjnymi, osoby 

ubiegające się o azyl i uchodźcy stoją przed trzema głównymi wyzwaniami w przygotowaniu 

do wejścia na portugalski rynek pracy: nauka języka, uznanie ich kwalifikacji i zatwierdzenie 

ich umiejętności. Istnieje program nauki języka portugalskiego, który jest ogólnie dostępny 

dla wszystkich migrantów - w tym osób ubiegających się o azyl. Jednakże uruchomienie 

takiego kursu wymaga minimalnej liczby uczestników. Ponieważ osoby ubiegające się o azyl 

i uchodźcy są rozproszeni po całym kraju, oznacza to, że często jest zbyt mało uczestników,  
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aby rozpocząć zajęcia językowe. W ramach programów UE, ACM znalazł alternatywne 

rozwiązania, takie jak rozwój platformy internetowej do nauki języka portugalskiego lub 

tworzenie nowych partnerstw na rzecz nauczania języków. Wprowadzono kilka programów 

oraz inicjatyw mających na celu dopasowanie osób ubiegających się o azyl i uchodźców do 

możliwości zatrudnienia. ACM uruchomił internetową platformę do poszukiwania pracy 

skierowaną do uchodźców w 2018 r. i dostosował swoje istniejące programy do ostatniej fali 

osób ubiegających się o azyl, takich jak program przedsiębiorczości i program mentorski. 

 

4.2. PRAKTYKI 

 

W Portugalii, podobnie jak w większości krajów OECD, osoby ubiegające się o azyl mają 

natychmiastowy dostęp do opieki zdrowotnej, zakwaterowania i wsparcia socjalnego. Poniżej 

przedstawiamy niektóre specyficzne cechy przyjmowania osób ubiegających się o azyl w 

Portugalii w odniesieniu do tych usług.  

 

Zdrowie 

Osoby ubiegające się o azyl i uchodźcy mają pełny dostęp do portugalskiego Narodowego 

Systemu Ochrony Zdrowia i są zwolnieni z opłat za korzystanie z systemu. Podobnie jak w 

innych krajach OECD, główną barierą w dostępie do opieki zdrowotnej jest bariera 

językowa, a w niektórych przypadkach także kulturowa. Aby pokonać barierę językową, 

ACM zatrudniło tłumaczy języków arabskiego, perskiego i tigryńskiego w swoim 

Telefonicznym Serwisie Tłumaczeniowym (TTS). TTS został utworzony w 2006 roku i może 

być używany na miejscu, jeśli tłumacz jest dostępny, lub po wcześniejszym umówieniu się. 

Świadczeniodawcy medyczni mogą korzystać z TTS, ale w przeciwieństwie do australijskiej 

telefonicznej służby tłumaczeń pisemnych i ustnych nie korzystają z linii priorytetowej. 

Zdrowie psychiczne jest szczególnym i głównym problemem zdrowotnym dla osób 

ubiegających się o azyl i uchodźców. W całym kraju nie ma specjalnej oferty dla osób 

ubiegających się o azyl i uchodźców w zakresie zdrowia psychicznego. 

 

W ciągu ostatnich dwóch lat wprowadzono pewne inicjatywy na niewielką skalę.  Na 

przykład w Lizbonie, w tymczasowym ośrodku przyjmowania uchodźców (Centro de  

Acolhimento Temporário para Refugiados) spotkanie z psychologiem jest częścią rutyny 

przyjęcia.  Spotkanie z psychologiem w ramach rutynowego przyjmowania pacjentów jest 

przykładem dobrej praktyki w krajach OECD, ponieważ pozwala na wczesne wykrywanie 

problemów ze zdrowiem psychicznym - unikając eskalacji nieleczonych problemów, a także 

przyczynia się do destygmatyzacji opieki nad zdrowiem psychicznym. Jak zapewnić taką 

opiekę w zdecentralizowanym środowisku nadal stanowi znaczne wyzwanie. Ostatnią 

inicjatywą mającą na celu rozwiązanie tego problemu było ustanowienie w 2016 r. protokołu  
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pomiędzy ACM a portugalskim Związkiem Zawodowym Psychologów.  

Protokół ten stworzył sieć psychologów chętnych do wspierania ACM i podmiotów 

goszczących w zależności od potrzeb w kontekście programów UE. 

 

Zakwaterowanie 

W przeciwieństwie do kilku innych krajów OECD, osoby ubiegające się o azyl nie czekają 

w ośrodkach recepcyjnych na decyzję w sprawie ich wniosku o azyl. Osoby ubiegające się 

o azyl w trybie spontanicznym mogą zatrzymać się w ośrodku recepcyjnym CPR, CAR, 

w oczekiwaniu na decyzję w sprawie dopuszczalności ich wniosku, a następnie na 

przekazanie ich sprawy do ISS lub SCML. Średnia długość pobytu wynosi około 90 dni. 

Podjęcie decyzji w sprawie dopuszczalności wniosku o azyl przez SEF zajmuje średnio 45 

dni. Może jednak upłynąć dodatkowy miesiąc lub więcej, zanim właściwy komitet pod 

przewodnictwem agencji ISS zbierze się i podejmie decyzję w sprawie dostosowanego do 

potrzeb programu integracji, a osoba ubiegająca się o azyl faktycznie opuści ośrodek 

recepcyjny i przeniesie się do mieszkania prywatnego.  RCA dysponuje 52 miejscami.  

W ostatnich latach odnotowano duże obłożenie ośrodka. W związku z tym, w celu 

rozwiązania problemu ograniczonej liczby miejsc RCA, w grudniu 2018 r. otwarto nowe 

centrum recepcyjne CPR, CARII, dysponujące 90 miejscami. 

 

Osoby ubiegające się o azyl przybywające do Portugalii w ramach programów UE trafiają 

bezpośrednio do mieszkań prywatnych, które są przygotowywane i finansowane na czas 

trwania programu integracyjnego przez podmiot przyjmujący. Wyjątkiem jest przyjmowanie 

osób ubiegających się o azyl przez gminę Lizbona. Tymczasowe Centrum Przyjmowania 

Uchodźców (Centro de Acolhimento Temporário para Refugiados) z liczbą 26 miejsc zostało 

otwarte w lutym 2016 r. w celu zapewnienia przejściowego przyjęcia relokowanym osobom 

ubiegającym się o azyl. Natomiast, osoby ubiegające się o azyl spontanicznie muszą same 

znaleźć prywatne zakwaterowanie i opłacić je ze wsparcia socjalnego. 

 

Wsparcie na utrzymanie 

Osoby ubiegające się o azyl, korzystające z dwóch kanałów migracji humanitarnej i 

znajdujące się na różnych etapach procesu azylowego, korzystają z różnego rodzaju wsparcia 

finansowego i rzeczowego.  To dodatkowo zwiększa złożoność istniejącego systemu 

integracji.  Portugalska Rada ds. Uchodźców (CPR) wspiera osoby ubiegające się o azyl po 

przyjeździe, zanim Instytut Zabezpieczenia Społecznego (ISS) zajmie się ich integracją.  

Dodatek na utrzymanie wynosi 150€ na osobę i 50-75€ na dziecko w zależności od wieku 

dziecka.  CPR zapewnia również mieszkania, używaną odzież i żywność przy wsparciu 

pozarządowego Banku Żywności (Ajuda Alimentar). 

 

Po rozpoczęciu przez osoby ubiegające się o azyl indywidualnego programu integracyjnego, 

o którym decyduje komitet sterujący pod przewodnictwem ISS, przysługuje im inny zasiłek 

na utrzymanie. Dodatek ten jest wyższy niż ten zapewniany przez CPR (269 EUR na osobę w   
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gospodarstwie domowym, 202 EUR na dodatkową osobę dorosłą, 75 EUR na 

dziecko), jednak ma on pokrywać wszystkie wydatki, w tym koszty mieszkaniowe. Dodatek 

na utrzymanie dla osób ubiegających się o azyl w ramach programów UE jest podobny do 

tego, jaki przysługuje osobom ubiegającym się o azyl spontanicznie, gdy początkowo 

otrzymują one wsparcie z CPR (150 EUR na osobę,107,5€ za dodatkową osobę dorosłą, 75€ 

za dziecko).  

 

Podmioty goszczące zapewniają również zakwaterowanie, w tym media, a w wielu 

przypadkach pomoc rzeczową za pośrednictwem lokalnych organizacji pozarządowych. Na 

przykład, Portugalski Czerwony Krzyż wykorzystuje swoje banki żywności i odzieży, aby 

uzupełnić wsparcie dla osób ubiegających się o azyl i uchodźców, których gości. Gdy osoby 

ubiegające się o azyl otrzymają ochronę międzynarodową, stają się uprawnione do takich 

samych świadczeń jak obywatele danego kraju. W przypadku osób ubiegających się o azyl w 

ramach systemów UE, przejście to następuje pod koniec 18-24 miesięcznego programu 

integracyjnego, a nie w momencie otrzymania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. 

 

Nauka języka kraju goszczącego 

Portugalia jest jednym z krajów OECD, w których osoby ubiegające się o azyl mają dostęp 

do zajęć z języka portugalskiego praktycznie od razu po przyjeździe. Osoby spontanicznie 

ubiegające się o azyl najpierw mają dostęp do zajęć prowadzonych przez wolontariuszy w 

ośrodku recepcyjnym CPR. Kiedy ich wniosek o azyl zostanie uznany za dopuszczalny i  

otrzymają pozwolenie na pobyt czasowy (ARP), są uprawnieni do zajęć z języka 

portugalskiego oferowanych wszystkim imigrantom w Portugalii przez IEFP w ramach 

programu Português Para Todos (PPT). Nie ma specjalnych zajęć językowych dla 

uchodźców. Osoby ubiegające się o azyl w ramach programów UE często mają również 

dostęp do zajęć z języka portugalskiego organizowanych przez jednostkę przyjmującą, 

oprócz uprawnień do PPT. W rzeczywistości szkolenie językowe jest częścią zobowiązań 

podmiotu przyjmującego na czas trwania programu integracyjnego. 

 

 Rodzaj zapewnianego szkolenia językowego pozostawia się do uznania jednostki 

przyjmującej. W niektórych przypadkach osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy 

zapisują się na zajęcia w ramach PPT, a w innych uczestniczą w szkoleniach nieformalnych 

prowadzonych głównie przez wolontariuszy. Uczestnictwo w portugalskich zajęciach w 

ramach programu PPT jest dobrowolne i bezpłatne. Kursy odbywają się zgodnie z 

Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego i zmierzają do osiągnięcia poziomu 

A2 (użytkownik podstawowy) i B2 (użytkownik samodzielny). Poza tym, oferta językowa 

jest ograniczona. Dostępne są kursy języka portugalskiego technicznego dla sektorów handlu 

detalicznego, hotelarstwa, pielęgnacji urody i budownictwa lądowego, trwające łącznie 25 

godzin, a także nieformalny program nauki czytania i pisania skierowany do osób 

z niewielkim wykształceniem lub bez wykształcenia. 
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Uznawanie zagranicznych kwalifikacji jest trudniejsze dla uchodźców, aniżeli 

dla innych migrantów. Portugalia ratyfikowała Konwencję Lizbońską o uznawaniu 

kwalifikacji, która ustanawia prawo do oceny wykształcenia wyższego, które zostało 

uzyskane w jednym z krajów sygnatariuszy lub jest w posiadaniu uchodźców. Jednak 

większość krajów pochodzenia osób ubiegających się o azyl nie jest sygnatariuszami tej 

konwencji. Ponadto, w Portugalii nie ma ustalonego procesu uznawania kwalifikacji w 

przypadku, gdy migranci nie mogą przedstawić swoich oryginalnych dyplomów. Jest to duże 

ograniczenie dla uchodźców, którzy w wielu przypadkach nie posiadają dokumentów 

potwierdzających ich kwalifikacje. Trudności w uznawaniu zagranicznych kwalifikacji 

dotyczą większej części spontanicznych osób ubiegających się o azyl i uchodźców niż osób 

ubiegających się o azyl i uchodźców przybyłych do tej pory w ramach programów UE, biorąc 

pod uwagę ich wyższe wykształcenie. Niski poziom wykształcenia osób ubiegających się o 

azyl w ramach systemów UE nie oznacza, że osoby te pracowały głównie w zawodach 

wymagających niskich kwalifikacji. W rzeczywistości, zgodnie z danymi zebranymi przez 

NAIR na temat tytułów zawodowych osób ubiegających się o azyl w kraju pochodzenia, 

około jedna trzecia mężczyzn, którzy pracowali w kraju pochodzenia, wykonywała zawody 

wymagające wysokich kwalifikacji, takie jak krawiec, mechanik, hydraulik czy fryzjer. Są to 

kompetencje, na które jest zapotrzebowanie w Portugalii - podobnie jak w innych krajach 

OECD - i które mogą być oceniane i certyfikowane bez konieczności posiadania formalnych 

kwalifikacji.  

 

Programy uznawania wcześniejszego wykształcenia certyfikują kompetencje nabyte 

w drodze nieformalnego i poza-formalnego uczenia się, co często ma miejsce w przypadku 

osób ubiegających się o azyl i uchodźców. W wielu krajach OECD takie programy istnieją, 

ale nie są często wykorzystywane przez imigrantów, a w szczególności nie przez uchodźców. 

W Portugalii istnieje sieć ośrodków oceny kwalifikacji (Centros Qualifica). Sieć ta jest 

prowadzona przez Portugalską Agencję ds. Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego (Agência 

Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional), oddział IEFP, który ocenia oraz 

certyfikuje kompetencje, a także zapewnia oferty pomostowe do ukończenia szkoły średniej 

i szkolenia zawodowego. 

4.3. PROJEKT  

 

Interação para a Inclusão  (Interakcja na rzecz włączenia) 

01.05.2020 - 31.12.2022 

Projekt ten ma na celu promowanie szkoleń dla osób ubiegających się o ochronę 

międzynarodową i beneficjentów ochrony międzynarodowej poprzez rozwój zintegrowanych 

działań w zakresie nauczania i uczenia się języka portugalskiego, jako języka obcego oraz 

zapoznanie się z kodami społeczno-kulturowymi społeczeństwa portugalskiego. 

 

 

 



 

 

 

 

 

43 

 

Szczegółowe cele projektu obejmują: 

 Promowanie nabywania i rozwijania umiejętności językowych i komunikacyjnych 

w języku portugalskim. 

 Promowanie nabywania umiejętności czytania i pisania, wspieranie procesu 

alfabetyzacji. 

 Stymulowanie rozwoju umiejętności językowych i komunikacyjnych za pomocą 

nieformalnych metod i strategii nauczania. 

 Konsolidacja metody alfabetyzacji, opartej na metodologii stworzonej i wdrożonej 

przez CPR poprzez zaktualizowaną edycję Notatnika Pedagogicznych Zapisów 

Literackich. 

 Usystematyzowanie strategii wykorzystywanych w rozwoju komponentu 

socjokulturowego w zakresie nauczania-uczenia się PLE w CPR poprzez publikację do 

rozpowszechniania wśród podobnych organizacji. 

Krok 1: Witamy! 01.02.2020 - 31.12.2022 
Projekt ten ma na celu przyczynienie się do zwiększenia i poprawy możliwości lokalowych 

krajowego systemu przyjmowania uchodźców poprzez stworzenie nowych narzędzi do 

przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową (w liczbie 80-150 

beneficjentów co cztery miesiące).   

Innowacyjnym elementem tego projektu będzie oparcie go na następujących kluczowych 

koncepcjach: 

 Zrównoważenie - (stawiające na pierwszym miejscu zrównoważony rozwój, ochronę 

środowiska, promowanie efektywności wykorzystania zasobów energetycznych oraz 

wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, a także zapewnienie standardów 

dostępności i integracji). 

 Uczestnictwo - (który oprócz odpowiedzi na wymagania programu zajęciowego, 

uwzględnia wkład, zarówno jego użytkowników, jak i podmiotów publicznych 

i prywatnych zaangażowanych w proces). 

 Zdrowie - zwrócenie szczególnej uwagi i wzmocnienie obrony zdrowia publicznego 

w przejściowej koegzystencji wspólnotowej, w jej wymiarze sprawności fizycznej 

i psychicznej oraz uwzględnienie szczególnej podatności tych grup, ale także ich 

zdolności adaptacyjnych i odporności 

  

e-CPR: proximidade – conhecimentos – práticas (e-CPR: bliskość-wiedza-praktyki) 

01.05.2020 - 31.08.2022 

Międzynarodowa sytuacja nadzwyczajna w zakresie zdrowia publicznego wynikająca 

z pandemii koronawirusa Covid-19 mogła mieć negatywny wpływ na przyjmowanie 

i integrację osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i uchodźców przez 
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społeczeństwo przyjmujące i ogół społeczeństwa (np. dyskryminacja i stereotypy 

związane nie tylko z ich narodowością, ale także ze statusem prawnym w Portugalii). 

 

Żyjemy obecnie w czasach niepewności, do których wszyscy musieliśmy się dostosować 

i zreorganizować nasze życie w obliczu wyjątkowej sytuacji. Stawia to przed nami nowe 

wyzwania, szczególnie w odniesieniu do usług, które Portugalska Rada ds. Uchodźców (PrC) 

świadczy osobom ubiegającym się o ochronę międzynarodową oraz sposobu świadczenia 

tych usług. 

 

W tym szczególnym kontekście, projekt ten ma na celu ponowne dostosowanie i podjęcie 

specjalnych środków, aby móc kontynuować efektywne wsparcie dla przyjmowania 

i integracji beneficjentów Portugalskiej Rady ds. Uchodźców (CPR), z następującymi celami: 

 

 Zapewnienie zaangażowania podmiotów lokalnych w promowanie integracji osób 

ubiegających się o ochronę międzynarodową i korzystających z niej oraz 

przesiedlonych uchodźców, poprzez ich szkolenie i ciągłe doskonalenie poprzez 

rozpowszechnianie nowych zasobów wsparcia techniczno-pedagogicznego oraz 

dobrych praktyk pracy z tą grupą osób. 

 Poprawa/wzmocnienie krajowego systemu przyjmowania imigrantów poprzez 

rozpowszechnianie i przekazywanie pionierskich i innowacyjnych dobrych praktyk 

technologicznych opracowanych i przetestowanych przez CPR na przestrzeni lat 

(w szczególności poprzez szkolenie techników w zakresie korzystania 

i rozpowszechniania platformy internetowej służącej do podnoszenia świadomości 

i kursów języka obcego portugalskiego). 

 Zapewnienie szkoleń wspierających i towarzyszących specjalistom z władz lokalnych 

i innych władz lokalnych w celu opracowania bardziej skutecznych usług 

wspierających trwałą integrację tej populacji ze społeczeństwem portugalskim 

(poprzez stworzenie kursu języka obcego online w języku portugalskim, który 

zostanie rozpowszechniony wśród nauczycieli portugalskich, którzy będą z niego 

korzystać, po to, aby uchodźcy mogli uczyć się języka portugalskiego w dowolnym 

miejscu za pomocą platformy). 

 Wspieranie sieci doskonałych władz lokalnych we wspieraniu przyjmowania 

i integracji osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i korzystających z niej 

oraz przesiedlonych uchodźców. 

 Promowanie dialogu międzykulturowego i spójności społecznej na terytoriach, na 

których przyjmowane są osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową oraz 

uchodźcy, w kontekście zobowiązań podjętych przez rząd Portugalii, w celu 

zapobiegania i zwalczania dyskryminacji ze względu na narodowość i historię 

migracji odbiorców docelowych. 
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READY-SET-GO 01.05.2020 - 31.12.2022 

Projekt "Ready-Set-Go" ma na celu wspieranie społeczno-zawodowej integracji młodych 

nieletnich bez opieki (MNA), którzy przybywają do Portugalii i korzystają ze wsparcia ze 

strony Portugalskiej Rady ds. Uchodźców (CPR).  Projekt ten opiera się na trzech filarach: 

 ‘’Ready’’ – upodmiotowienie młodzieży 

 ‘’Set” – tworzenie giełdy partnerów biznesowych 

 ‘’Go” – realizacja. 

Wierzymy, że ten projekt jest niezbędny, ponieważ skupi się na jednym z najważniejszych 

momentów w życiu tych młodych ludzi: przejściu w dorosłość i wynikającej z tego 

autonomii życiowej. 

W pierwszej fazie nauki postaramy się zrozumieć, jakie są trudności i obawy. Będą 

prowadzone zajęcia z języka portugalskiego, który jest niezbędnym narzędziem integracji. 

Ponadto zastosowane zostaną odpowiednie działania szkoleniowe dla młodych ludzi oraz 

warsztaty dla nauki, jak również zachęcanie do rozwijania ich umiejętności 

przedsiębiorczych, dające im podstawowe narzędzia, aby mogli być przygotowani na 

wyzwania rynku pracy. Co więcej, osoby te będą uczestniczyły w wizytach w ośrodkach 

szkoleniowych, przedsiębiorstwach, wydarzeniach promujących zatrudnienie i innych 

działaniach w celu zapewnienia pierwszego kontaktu z rzeczywistością rynku pracy 

w Portugalii. 

Druga i trzecia faza to utworzenie stypendium dla podmiotów partnerskich wrażliwych na 

problem młodych uchodźców w Portugalii.  Celem jest promowanie kultury biznesowej 

wspierającej integrację uchodźców w Portugalii, uwrażliwienie społeczeństwa przyjmującego 

na integrację tych młodych ludzi z otaczającą ich społecznością i zapewnienie im dostępu do 

możliwości, które często pomijane. 

Wierzymy, że ten projekt będzie miał społeczny wpływ na różnych poziomach, począwszy 

od rozwoju socjokulturowych i międzykulturowych umiejętności młodych ludzi, które 

pozwolą im wejść na rynek pracy w kraju przyjmującym i w konsekwencji uzyskać 

autonomię. 

4.4. STRATEGIE 

 

 Polityka integracji migrantów w Portugalii 

W Portugalii wszyscy migranci, bez względu na kategorię migracji, korzystają z szeregu 

usług integracyjnych oferowanych przez Wysoką Komisję ds. Migracji (ACM). Usługi te są 

oferowane na żądanie. Krajowe Centra Wsparcia Migrantów (CNAIM) są ilustracją tego 

podejścia do usług na żądanie. Ośrodki te są punktami kompleksowej obsługi w zakresie 

usług integracyjnych, działającymi w Lizbonie, Porto i Faro. Migranci udają się do tych 

ośrodków, aby spotkać się, na przykład, z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji, 

Ministerstwa Zdrowia, Służby Imigracyjnej i Granicznej lub Inspekcji Pracy, w zależności od 
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swoich indywidualnych potrzeb. Ponadto, ACM opracował środki integracyjne 

w różnych obszarach, które są dostępne dla wszystkich migrantów.  

 

Głównym przykładem takiego działania jest Program Języka Portugalskiego (Português para 

Todos, PPT) oferowany przez ACM wspólnie z Portugalskim Instytutem Zatrudnienia 

i Szkolenia Zawodowego (IEFP).  Inne środki obejmują telefoniczną linię tłumaczeniową 

oraz programy wspierające zatrudnienie i samozatrudnienie.  Chociaż osoby ubiegające się 

o azyl i uchodźcy mogą korzystać z tych usług, nie są one ich głównym celem, biorąc pod 

uwagę bardzo małą liczbę migrantów humanitarnych w tym kraju.  Niemniej jednak, od 2016 

roku ACM wprowadził pewne zmiany w ofercie usług, aby dostosować je do potrzeb osób 

ubiegających się o status uchodźcy i uchodźców. Na przykład, ACM dostosował swój 

program przedsiębiorczości do potrzeb uchodźców, oferując kurs w języku arabskim.  

Równolegle do tych usług integracyjnych istnieje system integracyjny dla osób ubiegających 

się o azyl i uchodźców.  Od momentu przystąpienia Portugalii do systemów UE w 2015 r. ten 

system integracji składa się z dwóch równoległych systemów przyjmowania i integracji, 

istniejącego już systemu dla osób ubiegających się o azyl spontanicznie oraz nowego systemu 

dla osób ubiegających się o azyl w ramach systemów UE. 

 

 

System przyjmowania i integracji osób ubiegających się o azyl w ramach dwóch 

głównych ścieżek humanitarnych: 

 

 
Rys.1 

 

 

Kluczowi aktorzy w procesie przyjmowania i integracji osób ubiegających się o azyl 

i uchodźców: 

Służby imigracyjne i graniczne (SEF – Rys. 2 poniżej), agencja podlegająca Ministerstwu 

Spraw Wewnętrznych, jest odpowiedzialna za rozpatrywanie wniosków o azyl 

i podejmowanie decyzji w ich sprawie.  SEF jest również członkiem komitetu sterującego 

ds. integracji spontanicznych osób ubiegających się o azyl i uchodźców.  SEF komunikuje się  
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z CPR za każdym razem, gdy składany jest nowy wniosek o azyl, aby zapewnić, 

że osoba ubiegająca się o azyl korzysta z porad prawnych i usług recepcyjnych CPR. 

 

 

 
Rys. 2 

 

SEF jest również odpowiedzialny za podróż osób ubiegających się o azyl i uchodźców do 

Portugalii w kontekście relokacji i przesiedlenia. 

Portugalska Rada ds. Uchodźców (CPR - Zdjęcie 3 poniżej) jest organizacją pozarządową 

utworzoną na początku lat 90.  Jest partnerem operacyjnym UNHCR w Portugalii.  Główną 

rolą CPR jest udzielanie porad prawnych osobom spontanicznie ubiegającym się o nadanie 

statusu uchodźcy.  CPR przyjmuje osoby ubiegające się o azyl w swoim ośrodku 

recepcyjnym po ich przybyciu do Portugalii i świadczy usługi w zakresie pierwszej 

integracji.  Jest również podmiotem przyjmującym w ramach programów UE we współpracy 

z gminami, przyjmując prawie jedną czwartą relokowanych osób ubiegających się o azyl.  

CPR odgrywa również rolę w uwrażliwianiu opinii publicznej na kwestie związane 

z uchodźcami i jest odpowiedzialne za sprawozdanie dotyczące portugalskiej bazy danych 

informacji o azylu (AIDA), koordynowanej przez Europejską Radę ds. Uchodźców 

i Wygnańców (ECRE). 

 

 
              Zdjęcie 3 – Centrum CPR  

 

Wysoka Komisja ds. Migracji (ACM – Rys. 4) jest organem rządowym odpowiedzialnym 

za integrację migrantów.  Prowadzi CNAIMs i CLAIMs, centra kompleksowej obsługi, 

w których migranci mogą uzyskać dostęp do różnych usług, takich jak te świadczone przez 

SEF, ISS, Ministerstwo Edukacji lub Urząd ds.Warunków Pracy. 
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                        Rys. 4 

 

ACM rozszerzył wszystkie swoje usługi i program integracyjny od 2016 r., aby objąć 

również osoby ubiegające się o azyl i uchodźców, jako populacje docelowe. W 2016 roku 

ACM utworzyło nowy dział, Jednostkę Wsparcia Integracji Uchodźców (NAIR), która 

koordynuje zdecentralizowany program integracji osób ubiegających się o azyl w ramach 

programów UE. W szczególności NAIR jest odpowiedzialna za dopasowanie osób 

ubiegających się o azyl do podmiotów przyjmujących. Przeprowadza również wizyty 

kontrolne i gromadzi dane od podmiotów przyjmujących. Ponadto NAIR organizuje 

spotkania regionalne, aby podmioty goszczące mogły podzielić się najlepszymi praktykami i 

spotkać z przedstawicielami kluczowych instytucji rządowych zaangażowanych w integrację 

uchodźców. Wreszcie, częścią misji ACM jest przyczynianie się do uwrażliwiania opinii 

publicznej na tematy związane z imigracją i uchodźstwem. 

 

Instytut Zabezpieczenia Społecznego (ISS – Rys. 5 poniżej) przewodzi komitetowi 

sterującemu ds. przyjmowania i integracji osób spontanicznie ubiegających się o azyl. Jest on 

odpowiedzialny za działania następcze w zakresie integracji osób ubiegających się o azyl 

poza obszarem Lizbony za pośrednictwem swoich lokalnych biur. Podejmuje również 

działania następcze w stosunku do osób ubiegających się o azyl, którym przyznano status 

uchodźcy i ochronę uzupełniającą, jeżeli wymagają one pomocy społecznej. ISS jest również 

członkiem grupy roboczej ds. europejskiego programu w dziedzinie migracji i odpowiada 

za okres stopniowego wycofywania programu integracji osób ubiegających się o azyl 

w ramach programów UE. Oznacza to, że ISS spotyka się z uczestnikami programu 

integracyjnego w ciągu ostatnich sześciu miesięcy jego trwania, aby ustalić, czy będą oni 

potrzebowali pomocy społecznej po zakończeniu programu, a jeśli tak, aby zapewnić 

przejście między programami. 

 

 
 

Rys. 5 
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Instytut Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego (IEFP – Rys. 6 poniżej) jest portugalską 

instytucją publiczną odpowiedzialną za uznawanie umiejętności w zawodach technicznych, 

wymagających niskich i średnich kwalifikacji oraz za szkolenie zawodowe.  

 

 

 
Rys. 6 

 

 

Odpowiada  również za naukę języka portugalskiego w ramach programu "Portugalski dla 

wszystkich" (Português Para Todos, PPT). 

 

Platforma Wsparcia Uchodźców (PAR – Rys. 7 poniżej) to platforma organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego utworzona jesienią 2015 roku w celu pomocy migrantom 

poszukującym ochrony międzynarodowej.  Ponad 300 instytucji należy do PAR.  Są to m.in. 

organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, uniwersytety i szkoły.  Główną 

działalnością PAR jest program PAR-Famílias, za pośrednictwem, którego gościł ponad 

jedną trzecią osób ubiegających się o azyl, które przybyły do Portugalii w latach 2016-2021 

w ramach programów UE.  Podmioty goszczące będące członkami PAR zobowiązują się do 

zapewnienia wsparcia rodzinom relokowanym/ przesiedlonym w tym samym wymiarze, co 

inne podmioty goszczące (mieszkanie, zdrowie, edukacja, nauka języka i praca).  Podmioty 

PAR zobowiązują się do 24-miesięcznego wsparcia zamiast zwyczajowych 18 miesięcy oraz 

udzielają schronienia wyłącznie rodzinom z dziećmi. 

 
Rys. 7 

 

 



 

 

 

 

 

50 

Portugalska Jezuicka Służba Uchodźcom (JRS – Rys. 8 poniżej) jest 

odpowiedzialna za koordynację działań PAR we wszystkich jednostkach.  PAR oferuje 

również wsparcie dla podmiotów goszczących poprzez organizowanie spotkań w gronie 

podmiotów goszczących lub poprzez szkolenia.  Odgrywa również aktywną rolę w mediach, 

podnosząc świadomość społeczną na temat kwestii związanych z uchodźcami. 

 

 

 
                         Rys. 8 
 

Jezuicka Służba Uchodźcom (JRS) odgrywa rolę w wielu aspektach 

przyjmowania  i integracji różnych grup osób ubiegających się o azyl.  JRS jest członkiem-

założycielem PAR. 

 

JRS odpowiada za koordynację i prowadzenie szkoleń dla podmiotów przyjmujących PAR, 

a także gromadzenie danych i monitorowanie procesu integracji.  W 2014 r. JRS zintegrował 

również komitet sterujący ds. integracji osób spontanicznie ubiegających się o azyl.  Ponadto 

oferuje uchodźcom i osobom ubiegającym się o azyl doradztwo i wsparcie w zakresie 

kształcenia zawodowego i szkoleń.  Jednostki przyjmujące w całym kraju uczestniczą 

w zdecentralizowanym programie integracyjnym dla osób ubiegających się o azyl w ramach 

programów UE.  Głównymi wykonawcami są gminy (samodzielnie lub poprzez PAR), 

organizacje pozarządowe i fundacje. Największymi organizacjami pozarządowymi 

przyjmującymi osoby ubiegające się o azyl były CPR, União das Misericórdias Portuguesas 

(UMP) oraz Portugalski Czerwony Krzyż (CVP). 

 

UMP i CVP są w doskonałej sytuacji, by przyjąć osoby ubiegające się o status uchodźcy 

w ramach zdecentralizowanego programu. W rzeczywistości te dwie organizacje 

pozarządowe posiadają sieć lokalnych biur rozsianych po całym kraju i wykorzystują swoje 

programy, zasoby i działania, aby uzupełnić pomoc udzielaną osobom ubiegającym się 

o azyl. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) jest największą i najstarszą 

portugalską organizacją charytatywną. Jest nadzorowana przez rząd portugalski. SCML jest 

odpowiedzialna za wsparcie integracyjne dla osób spontanicznie ubiegających się o azyl, 

które mieszkają w rejonie Lizbony. 
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5. BELGIA 

 

5.1. 5.1. METODY 

 

Belgia jest państwem federalnym z kompetencjami rozłożonymi na poszczególne 

regiony. Od lat 80-tych większość spraw związanych z integracją jest zarządzana przez 

wspólnoty językowe kraju: francusko-, niemiecko- lub flamandzkojęzyczne. Określają 

one priorytety na dany okres i tworzą programy integracyjne dla nowo przybyłych 

obywateli państw trzecich (TCN). Rząd krajowy nadal jednak organizuje kilka 

programów integracyjnych, głównie w ramach wspierania polityki regionalnej.  

Strategia Integracji  

W celu integracji lub wspierania integracji tych grup migrantów, rządy regionalne stworzyły 

wspólnie 11 planów integracyjnych: 1 w Brukseli, 7 we Flandrii i 3 w Walonii. 

 

Walonia, jako pierwsza wydała w 1996 roku dekret określający priorytety integracji na 13 

lat, a następnie drugi dekret. Oba zostały opracowane przez Dyrekcję Generalną ds. władz 

lokalnych i spraw społecznych i wdrożone przez regionalne Centra Integracji oraz poprzez 

lokalne inicjatywy realizowane przez służby publiczne lub organizacje pozarządowe. Trzy 

główne obszary priorytetowe to: 

 spójność społeczna w społeczeństwie międzykulturowym 

  równy dostęp do usług 

  uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym 

 

Trzeci dekret (2014 r.) organizuje integrację obywateli państw trzecich wokół nowo 

wprowadzonego programu integracyjnego (Parcours d'intégration), który obejmuje 120 

godzin szkolenia z języka francuskiego, 20 godzin szkolenia z zakresu obywatelstwa 

i  orientacji zawodowej.  Program ten stał się obowiązkowy dla nowoprzybyłych w 2016 r. 

 

Flamandzkie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych było drugim, które opracowało strategię 

integracji w 2004 roku. Lokalne biura recepcyjne wdrożyły ten pięcioletni dokument i 

zorganizowały pierwszy w Belgii obowiązkowy program integracyjny z czterema 

priorytetami: 

 orientacja społeczna, w tym wartości i normy 

 aktywne obywatelstwo, w tym prawa i obowiązki 

 niderlandzki jako drugi język 

 zatrudnienie 
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Następnie pojawiły się inne plany, w tym dokument polityczny dotyczący 

integracji oraz integracji obywatelskiej, obejmujący lata 2014–2019. Został on także 

opracowany przez flamandzkie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Był on jednak wdrażany 

przez kilka podmiotów i na różnych szczeblach władzy: regionalną agencję ds. integracji 

(obywatelskiej), lokalne organizacje uczące się języków obcych i biura recepcyjne. Trzy 

główne obszary priorytetowe to: 

 

 walka z podziałami etnicznymi i słabymi wynikami edukacyjnymi obywateli państw 

trzecich 

 poprawa  równego dostępu do usług 

 zwiększenie znajomości języka niderlandzkiego, jako drugiego języka 

 

W regionie stołecznym Brukseli od 2017 roku obowiązuje strategia integracji migrantów. 

Zarządzenie, przyjęte w kwietniu 2017 roku, zostało opracowane przez Wspólną Komisję 

Wspólnotową i ma być wdrażane przez biura recepcyjne BON, VIA i Bapa. Strategia 

organizuje obowiązkowy program integracji z następującymi trzema głównymi priorytetami: 

 szkolenie w zakresie obywatelstwa 

 francuski lub niderlandzki, jako drugi język 

 uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym 

 

Jednak biorąc pod uwagę fakt, że Bruksela gości zarówno wspólnotę flamandzką, jak 

i francuskojęzyczną, ustawodawstwo Brukseli oraz wspólnot flamandzkich 

i francuskojęzycznych współistnieje w Brukseli. Oznacza to, że flamandzkie i walońskie 

programy integracyjne pozostaną w Brukseli dobrowolne do czasu podpisania przez 

wszystkie trzy władze porozumienia w sprawie wykonania zarządzenia z kwietnia 2017 r., na 

mocy, którego programy te stałyby się obowiązkowe dla przybyszów z państw trzecich. 

 

5.2. PRAKTYKI 

 

Program Integracyjny 

W teorii nowo przybyli cudzoziemcy spoza UE muszą uczestniczyć w obowiązkowych 

programach integracyjnych we wszystkich trzech regionach. W praktyce, w Brukseli jest to 

nadal dobrowolne z powodów administracyjnych wyjaśnionych powyżej. 

 

Programy obejmują: 

 Kursy językowe 

 Edukację obywatelską 

 Szkolenie zawodowe 
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Ocena 

Zarówno Programy Integracyjne, jak i Strategie Integracyjne nie są oficjalnie oceniane. 

Jednakże brukselskie Centrum Spójności Społecznej przeprowadziło ogólnokrajową ocenę 

podróży integracyjnych migrantów w marcu 2016 roku i opublikowało lokalne raporty 

w 2016 i 2017 roku.  Rząd Walonii jest obecnie w trakcie przeglądu raportu ewaluacyjnego. 

 

Władze publiczne 

Na poziomie federalnym Sekretarz Stanu ds. Azylu i Migracji, podlegający Ministerstwu 

Spraw Wewnętrznych, kieruje zarządzaniem integracją migrantów. W ramach tej struktury 

Urząd Imigracyjny udziela dostępu do terytorium Belgii, a także zezwoleń na pobyt.  Biuro 

Komisarza Generalnego ds. Uchodźców i Bezpaństwowców ocenia wnioski o azyl i wydaje 

decyzje azylowe, podczas gdy Federalna Agencja ds. Przyjmowania Osób Ubiegających się 

o Azyl jest odpowiedzialna za ich przyjmowanie i wczesną integrację. 

 

W Belgii istnieją również trzy władze regionalne odpowiedzialne za integrację. We Flandrii 

jest to Agencja Integracji Obywatelskiej, która zajmuje się również analizą statystyk 

dotyczących integracji oraz organizacją kursów językowych i orientacji społeczno-

zawodowej. W Walonii za integrację odpowiedzialna jest Dyrekcja Generalna 

ds. samorządów lokalnych i spraw społecznych, a w Brukseli Komisja Wspólnoty 

Francuskiej.  Ponadto władze lokalne są zaangażowane we wszystkie programy integracyjne, 

w szczególności w opracowywanie kursów obywatelstwa i języków obcych. W niektórych 

przypadkach uczestniczą one także w wyborze projektów, które mają być finansowane 

w ramach strategii integracji. 

 

Społeczeństwo obywatelskie 

Komitet konsultacyjny ds. cudzoziemców jest organem konsultacyjnym Belgii w zakresie 

integracji. Składa się on z 21 osób, z których część to przedstawiciele organizacji 

pozarządowych. 

 

Finansowanie 

Organizacje non-profit i władze lokalne mogą ubiegać się o finansowanie z kilku funduszy 

UE. Ponadto, krajowe, regionalne i prywatne fundusze są udostępniane usługodawcom i 

innym zainteresowanym stronom w celu lepszej integracji populacji migrantów. 
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5.3. PROJEKTY 

 

 

(Uchodźcy nie są sami) 

 

 

 

 

 

 

Zapewnia podstawową pomoc w integracji uchodźców przybywających do Belgii, 

towarzysząc każdemu z nich w rozpoczęciu nowego życia i samodzielności. 

 

Projekt powstał spontanicznie jesienią 2015 roku, z inicjatywy grupy wolontariuszy 

Parlamentu Europejskiego, oburzonych faktem, iż setki rodzin ubiegających się o azyl 

zmuszone były spędzać chłodne noce na zewnątrz. Ponieważ do projektu dołączyły nowe 

osoby, RANA skupia dziś dziesiątki zmotywowanych obywateli z Belgii, Europy i spoza 

niej. RANA została zarejestrowana przez belgijskie władze, jako organizacja non-profit 

(ASBL) od lipca 2016 roku. 

 

Pierwotnym zadaniem RANA było poszukiwanie awaryjnych schronień w hotelach oraz 

domach, a także zbieranie darowizn odzieży lub żywności.  Jednakże od tego czasu potrzeby 

ewoluowały, jak również sama RANA!  Dziś nasze działania są częścią długofalowego 

przedsięwzięcia: pomocy uchodźcom w integracji z nowym społeczeństwem, które stanie się 

udziałem ich i ich rodzin.  Rozumiejąc ich potrzeby, towarzyszymy każdemu z nich 

w przechodzeniu przez procedury administracyjne, medyczne, zawodowe lub językowe, 

poszukiwań mieszkania oraz załatwiania spraw na poziomie akademickim.  Jednak RANA to 

przede wszystkim wsparcie moralne oraz psychologiczne, aby te osoby nie czuły się samotne. 

 

BUDDY 

Projekt ,,Buddy” jest centralnym filarem RANA. Jest to system sponsoringu, którego 

działanie opiera się na indywidualnym towarzyszeniu uchodźcy przez wolontariusza RANA. 

Uchodźcy towarzyszą w poszukiwaniu mieszkania, w kursach językowych, w procedurach 

administracyjnych, w zapisywaniu się do szkoły dla małych dzieci lub na studia dla młodych 

ludzi, a także w poszukiwaniu pracy lub w wypiciu kawy i pogawędce! Celem jest 

sprawienie, aby w miarę możliwości czuli się jak najbardziej niezależni. Autonomia nie 

oznacza jednak samotności: RANA jest dla nas wielką rodziną, w której każdy znajduje 

swoje miejsce. Dlatego też zachęcamy uchodźców, którym udzielono pomocy, by sami stali 

się sponsorami, gdy tylko poczują się na to gotowi. 

https://rana-asbl.be/index.en.html
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WYJŚCIA KULTURALNE 

RANA opracowuje również program wyjść kulturalnych, w których uczestniczą uchodźcy, 

wolontariusze i osoby, które chcą przyłączyć się do przygody i poznać ludzi.  Te wyjazdy to 

wyjątkowe chwile wymiany i dzielenia się, które czynią z RANY wielką rodzinę, którą się 

stała.  Są one szansą dla tych, którzy uciekli ze swoich krajów i czasami żyją przez kilka 

miesięcy w trudnej sytuacji. Możliwość opuszczenie tego codziennego środowiska na rzecz 

miłych chwil w kinie, w muzeum lub zwiedzania belgijskiego dziedzictwa jest bezcenna.  

 

WYDARZENIA 

Członkowie RANA są przekonani o bogactwie społeczeństwa pluralistycznego, cechującego 

się dialogiem i możliwością wymiany doświadczeń, gdzie każdy znajduje miejsce, w którym 

może odegrać swoją rolę.  To właśnie do tego wizerunku została stworzona rodzina RANA 

i właśnie to bogactwo pragnie ona promować.  W tym celu RANA cyklicznie organizuje 

wydarzenia kulturalne, łączące muzykę, taniec i inne dziedziny sztuki, którym często 

towarzyszy odkrywanie bogactw kulinarnych z innych miejsc.  Uchodźcy, których RANA 

wspiera, biorą aktywny udział w organizacji tych wydarzeń. 

 

 

Grupa Podnosząca Świadomość Kobiet 

RWAN jest inicjatywą uruchomioną w 2018 roku i prowadzoną przez Lamę Jaghjougha, 

syryjską uchodźczynię mieszkającą w Belgii. Inicjatywa wyrasta z silnej wiary w prawo do 

edukacji dla wszystkich kobiet oraz w pomoc uchodźczyniom i imigrantkom w angażowaniu 

się w życie społeczeństw poprzez znajdowanie pracy i staży. 

Misją RWAN jest pomoc uchodźczyniom i imigrantkom w uzyskaniu dostępu do edukacji 

i możliwości zawodowych, aby mogły stać się produktywnymi jednostkami w belgijskim 

społeczeństwie.  

Pomagamy im przygotować się do nowych wyzwań, bazując na ich przeszłych 

doświadczeniach i dostarczając wskazówek na temat nowych narzędzi potrzebnych do 

zapewnienia lepszej przyszłości. 

 

 

https://www.rwan-initiative.org/
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Kurs umiejętności cyfrowych 2021  

Poprzednie warsztaty RWAN określiły potrzeby uczestników.  Wielu uczestników wyraziło 

potrzebę odbycia podstawowego kursu cyfrowego w ich języku ojczystym. Powodem jest 

fakt, iż większość z nich nigdy nie miała do czynienia z komputerami w swoich krajach 

ojczystych, ani w kraju goszczącym, ze względu na bariery językowe i trudności z rejestracją 

lub zrozumieniem. COVID-19 nadał tej potrzebie priorytetowy charakter. Dlatego też, jako 

inicjatywa mająca na celu wspieranie migrantów i uchodźców, skierowaliśmy nasze wysiłki 

na zapewnienie kursów obsługi komputera, aby odpowiedzieć na pilną potrzebę. 50 kobiet 

zarejestrowało się na ten kurs, a wiele z nich wciąż czeka, aby zapisać się na kolejne kursy. 

Powyższy kurs alfabetyzacji cyfrowej obejmuje następujące etapy nauki: 

 

 Zdobycie podstawowych umiejętności korzystania z komputera oraz posługiwania się 

plikami i ustawieniami. 

 Zdobycie podstawowych umiejętności związanych z surfowaniem po Internecie oraz 

wyszukiwaniem w nim informacji. 

 Zdobycie umiejętności wysyłania i odbierania e-maili i korespondencji oraz 
korzystania z  Google Drive. 

 Zdobycie podstawowych umiejętności korzystania z programów Microsoft Word - 

PowerPoint. 

 

Warsztaty dostępu do edukacji 2019 – 2020 

Inicjatywa RWAN zorganizowała warsztaty wspierające kobiety ze środowisk migrantów 

oraz uchodźczych w Belgii. Zaprosiliśmy do udziału przedstawicieli kilku belgijskich 

uniwersytetów, zwłaszcza tych, na których funkcjonuje biuro pomocy uchodźcom. Naszym 

celem było dostarczenie niezbędnych informacji dla kobiet, które napotykają trudności 

w aplikowaniu na programy poprzez platformy aplikacyjne uniwersytetów.  Wyjaśniliśmy 

im, jakie kierunki oferuje uczelnia, jakie są warunki ubiegania się o przyjęcie oraz jakie 

wsparcie mogą otrzymać, aby kontynuować naukę.  

Dołączyły do nas różne uniwersytety, które oferują specjalne programy wspierające 

uchodźców i imigrantów w Belgii, takie jak VUB i ULB Uniwersytet w Antwerpii. Ponadto 

z zadowoleniem przyjęliśmy Kiron, jako rozwiązanie alternatywne.  "Open Higher Education 

for Refugees Kiron" umożliwia uchodźcom dostęp do szkolnictwa wyższego i skuteczną 

naukę poprzez rozwiązania cyfrowe.  Kiron jest niesamowitym rozwiązaniem dla tych, 

którym uniemożliwiono rozpoczęcie studiów.  Tylko dwie z kobiet miały doświadczenie 

studiowania online za pośrednictwem platformy COURSERA.   Doceniliśmy fakt, iż 

KIRONpodzielił się swoim projektem na naszych warsztatach, biorąc pod uwagę, że e-

learning jest niezbędny podczas pandemii COVID-19. 

Dzięki naszym warsztatom dowiedzieliśmy się, że kobiety potrzebują wsparcia, aby uzyskać 

dostęp do informacji.  Bariera językowa, brak umiejętności informatycznych i brak kontaktu 



 

 

 

 

 

57 

ze społecznością lokalną zwiększają przeszkody w prowadzeniu studiów lub 

wyrażaniu swoich potrzeb. 

Poniżej przedstawiamy uczelnie, które do nas dołączyły: 

1. Université libre de Bruxelles (ULB) 

2. Antwerp University – Linguapolis  

3. Vrije Universiteit Brussel (VUB) 

4. Gent University 

5. Antwerp University - opcje studiów i projekt THEA 

6. KIRON - Otwarte szkolnictwo wyższe dla uchodźców 

 

Dostęp do warsztatów z zakresu rynku pracy 2019 

Wiele kobiet ma trudności z wejściem na rynek pracy, zwłaszcza kobiety ze środowisk 

imigrantów lub uchodźców.  Istnieje szereg organizacji udzielających wsparcia, aby ułatwić 

im wejście na rynek pracy poprzez dostarczanie niezbędnych informacji i dostępnych 

możliwości, jak również poprzez organizowanie różnych szkoleń zawodowych w języku 

francuskim i niderlandzkim.  Jednak ze względu na bariery językowe wiele kobiet nadal 

boryka się z tym problemem. Podczas naszych warsztatów dowiedzieliśmy się, że nasi 

uczestnicy nie byli świadomi wsparcia, które jest dla nich dostępne w ich społeczności. 

Dlatego też, aby ta pomoc była skuteczna, niezbędna jest obecność tłumacza w ich języku 

ojczystym. 

Usunięcie bariery językowej pozwala na przedstawienie jasnych informacji i daje możliwość 

zadawania pytań.  Ponadto, wszyscy uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego kontaktu 

z przedstawicielem każdej z tych organizacji.  Organizacje skorzystały na współpracy z nami, 

ponieważ miały możliwość poznania bezpośrednich potrzeb i pragnień tej populacji, oceny 

luk w usługach oraz zrozumienia przeszkód. Większość kobiet, zwłaszcza tych pochodzących 

ze środowisk uchodźczych lub migracyjnych, napotyka na trudności w dostępie do edukacji, 

pracy i integracji ze względu na brak umiejętności cyfrowych i sprzętu. Problemy te są 

pogłębione przez bariery językowe, zwłaszcza, że większość stron internetowych organizacji 

jest dostępna tylko w dwóch językach urzędowych, niderlandzkim i francuskim.  

Udział DLA Piper w naszych warsztatach spotkał się z dużym zainteresowaniem 

uczestników.  DLA Piper zaprezentował sesję ,,Poznaj swoje prawa”.  Sesja ta miała na celu 

zapoznanie uchodźczyń i imigrantek z ,,Belgijskim rynkiem pracy” oraz ,,Kontraktami  

i specyficznymi przepisami dotyczącymi zatrudnienia w Belgii”.  Poruszane tematy to m.in. 

,,Gdzie szukać pracy?”, ,,Jak napisać CV?”, ,,Jak przygotować się do rozmowy 

kwalifikacyjnej?” , ,,Jaki rodzaj umowy o pracę?”,  ,,Wypowiedzenie umowy o pracę” oraz 

,,Zasiłek dla bezrobotnych”. 
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Caritas International 

Jako belgijska organizacja non-profit działająca na rzecz solidarności międzynarodowej, 

Caritas wspiera ofiary przemocy, klęsk żywiołowych i ubóstwa. W Belgii istnieją trzy 

organizacje Caritas, które tworzą Caritas w Belgii (lub Caritas Catholica Belgica). 

Caritas International Belgium jest organizacją odpowiedzialną za solidarność 

międzynarodową, w tym pomoc humanitarną, pomoc rozwojową oraz pomoc dla migrantów 

i osób ubiegających się o azyl.  Jest również największym i działającym członkiem Caritas 

w Belgii.  Główne biuro Caritas International w Brukseli zatrudnia około 100 pracowników i 

200 wolontariuszy do realizacji swoich usług i misji. 

Catholica Flanders (Caritas Vlaanderen) i Caritas Catholica w Belgii francusko 

i niemieckojęzycznej są regionalnymi organizacjami parasolowymi, które z jednej strony 

zajmują się kwestiami tematycznymi dotyczącymi tożsamości, opieki duszpasterskiej, 

wolontariatu i walki z ubóstwem, a z drugiej strony zrzeszają diecezjalne organizacje Caritas, 

organizacje solidarnościowe (w tym Caritas International Belgium), jak również inne 

federacje usług socjalnych i zdrowotnych (takie jak szpitale, domy opieki nad osobami 

starszymi, ośrodki opieki nad dziećmi i inne). 

 Caritas wspiera migrantów oferując humanitarną i zindywidualizowaną pomoc dla każdego 

z nich w trakcie procesu migracyjnego wykorzystując: 

 Przyjmowanie migrantów na małą skalę i udzielanie wsparcia społecznego dla osób 

ubiegających się o azyl. 

 Pierwsza linię powitania dla migrantów. 

 Wsparcie integracyjne dla uchodźców. 

 Wsparcie w łączeniu rodzin. 

 Nadzór i wsparcie dla małoletnich cudzoziemców pozostających bez opieki. 

 Pomoc w dobrowolnym powrocie i trwałej reintegracji w kraju pochodzenia. 

 Wizyty w ośrodkach detencyjnych. 
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SINGA 

 

Już w 2016 roku w Brukseli grupa lokalnych obywateli przyznała, jak trudno jest nowym 

przybyszom - ubiegającym się o azyl, uchodźcom, nielegalnym imigrantom itp. poznać 

rdzennych mieszkańców Brukseli. Brak kontaktu z tubylcami uniemożliwia nowoprzybyłym 

zyskania poczucie pełnej integracji z Brukselą i w znacznym stopniu wpływa na czynniki 

integracyjne, takie jak: 

 Nauka i ćwiczenie języków obcych. 

 Odkrywanie miasta i jego kultury. 

 Możliwości pracy. 

 Mieszkanie. 

 Rozwój osobisty i poczucie własnej wartości. 

SINGA jest pośrednikiem w nawiązywaniu kontaktów między nowoprzybyłymi a rdzennymi 

mieszkańcami Brukseli.  Spotkania te mogą przybierać formę grupy osób, duetów lub 

współlokatorów, stwarzać szanse dla nowo przybyłych i wzbogacać społeczeństwo 

o różnorodność, gdzie każdy znajdzie miejsce do rozwoju swojego potencjału. 

SINGA jest profesjonalną społecznością dla artystów, sportowców, studentów itp. Jest to 

społeczność osób, które chcą się poznać i zrozumieć. Magia szybko działa: powstają nowe 

przyjaźnie, organizowane są weekendy i zajęcia po pracy, staczane są bitwy o mieszkanie 

i znalezienie pracy, odbywają się sesje nauki języka francuskiego lub arabskiego, ludzie 

dzielą się przepisami kulinarnymi i poznają obcą kulturę! Po sptkaniach z ludźmi przychodzi 

czas na udział w życiu społecznym, więc włącz się! 

Każdy może uczestniczyć w działaniach SINGA. Może to być kilka godzin rocznie lub 

tygodniowo. Może masz wolny pokój, do którego możesz przyjąć kogoś lub chcesz 

z nowoprzybyłymi osobami uczestniczyć w meczu piłki nożnej? Zanim się obejrzysz, 

zmienisz życie tych osób. 

KSZTAŁTOWANIE I PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI wśród społeczeństwa 

przyjmującego na temat atutów nowo przybyłych dla Belgów, zmiana nastawienia wobec 

https://en.singa-belgium.org/
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osób ubiegających się o azyl, stereotypów i uprzedzeń.  Zamiast przedstawiać 

problem migracji w sposób karykaturalny, SINGA uważa, że te informacje należy 

przekazywać społeczeństwu przyjmującemu w sposób rzetelny i pełny. 

 

 

 
 

DUO for a JOB 

Łączy młode osoby poszukujące pracy o pochodzeniu imigranckim z osobami powyżej 50 

roku życia, które wykorzystują swoje doświadczenie zawodowe, aby towarzyszyć im 

i wspierać ich w poszukiwaniu pracy.  W momencie, kiedy taki duet zostanie dopasowany, 

młody podopieczny i jego mentor spotykają się przez minimum dwie godziny tygodniowo 

przez okres sześciu miesięcy. 

 DUO for a JOB świadczy usługi dla młodych osób poszukujących pracy i przyszłych 

mentorów w Brukseli, Liege, Gent, Alost, Antwerpii i Mechelen. 

 

DUO for a JOB narodziło się z podwójnej obserwacji: 

 Udowodniono, że w Belgii istnieje brak równości w dostępie do rynku pracy dla 

młodych ludzi o pochodzeniu migracyjnym. 

 Osoby powyżej 50 roku życia w Belgii wykazują jeden z najniższych wskaźników 

zatrudnienia w Europie i borykają się z brakiem docenienia ich umiejętności. 

 

Poprzez zbliżenie tych dwóch grup, DUO for a JOB ma na celu pomoc w eliminowaniu 

nierówności w dostępie do rynku pracy dla młodych ludzi o pochodzeniu migracyjnym, 

uznanie wiedzy naszych 50+ oraz walkę z dyskryminacją poprzez odtworzenie spójności 

społecznej, zrozumienia i lokalnej solidarności. DUO for a JOB organizuje 

międzypokoleniowy i międzykulturowy mentoring, aby ułatwić dostęp do rynku pracy 

najmłodszym poszukującym pracy, jednocześnie doceniając wartość doświadczenia osób po 

50 roku życia. 

W praktyce oznacza to relację, w której doświadczona osoba, ,,mentor”, dzieli się swoją 

wiedzą i doświadczeniem z młodą osobą, ,,podopiecznym”, aby umożliwić im rozwijanie 

umiejętności i autonomii oraz umożliwić im identyfikację i osiągnięcie celów zawodowych.  

Ta relacja (,,duet”) opiera się na wymianie, uczeniu się oraz stałym i wzajemnym zaufaniu. 



 

 

 

 

 

61 

Taki młody człowiek i jego mentor spotykają się przez dwie godziny 

tygodniowo przez sześć miesięcy. 

 

5.4. STRATEGIE 

 

Zarządzanie działaniami związanymi z integracją w Belgii. Integracja imigrantów w Belgii 

jest przedmiotem działań, które mogą odnosić się do całej populacji (np. system ubezpieczeń 

społecznych i aktywna polityka rynku pracy) lub być skierowane bezpośrednio do 

imigrantów (np. kryteria przyjęcia, przepisy dotyczące obywatelstwa i wymogi integracji 

obywatelskiej). Odpowiednie działania istnieją na poziomie federalnym, regionalnym oraz 

gminnym. Rys. 1 ilustruje poziomy zarządzania i kluczowych graczy w procesie integracji 

imigrantów w Belgii. 

 

 Rząd federalny ustala zasady uzyskiwania belgijskiego pozwolenia na pobyt lub 

obywatelstwa oraz zasady osiedlania się lub wydalania nielegalnych imigrantów. Ogólnie 

rzecz biorąc, rząd federalny jest odpowiedzialny za regulację ubezpieczeń społecznych 

(Publiczny Ośrodek Opieki Społecznej), podatków i, w ograniczonym zakresie, zatrudnienia. 

Rząd federalny nie określa jednak bezpośrednio wyraźnych postępowań integracyjnych - są 

one ustalane autonomicznie przez rządy regionalne: Walonii, Flandrii i Brukseli. 

 

Środki ekonomiczne dla imigrantów są częścią regionalnych aktywnych polityk rynku pracy 

skierowanych do całej populacji. Głównymi graczami są regionalne agencje zatrudnienia, 

takie jak le Forem w Walonii, VDAB we Flandrii i Actiris w Brukseli. Agencje te działają na  

poziomie regionalnym i obejmują szeroką sieć biur lokalnych. Wszystkie trzy regiony 

belgijskie opracowały ramy dla programów integracji obywatelskiej, które obejmują pewną 

liczbę godzin lekcji języka, zajęcia z orientacji społecznej i obywatelstwa oraz doradztwo 

indywidualne.  

 

We Flandrii podejście jest bardziej scentralizowane - Agentschap odpowiada za programy 

integracji obywatelskiej w całym regionie, z wyjątkiem Gandawy i Antwerpii, które mają 

własne centra integracji. W Walonii, koordynacja 9 Zob. (Lens et al., 2018) w celu uzyskania 

wyjaśnień ekonomicznych. 4 | AHMAD-YAR & LAURENTSYEVA programów integracji 

obywatelskiej jest realizowana przez osiem centrów integracji na poziomie prowincji. 
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Rys.1 Główne instytucje odpowiedzialne za migrację i/lub integracji w Belgii 

 

PRAKTYKI PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU 

SPOŁECZNEMU STOSOWANE NA CAŁYM ŚWIECIE – 

OBSZARY TEMATYCZNE 

 

Przestępczość - Zmniejszenie przestępczości i promowanie dobrego stanu zdrowia wśród 

nastolatków i młodych mężczyzn to dwa bliźniacze cele tego nowego projektu piłkarskiej ligi 

szóstek piłkarskich. W ramach tego projektu Wolverhampton Wanderers FC we współpracy z 

Wolverhampton Health Action Zone organizuje cotygodniowe sesje dla młodszych 

nastolatków we wczesnych godzinach wieczornych oraz późniejsze sesje dla osób w wieku 

16-21 lat. Lokalna policja potwierdza, że są to godziny, w których wskaźniki przestępczości 

są najwyższe, a niektórzy z młodych mężczyzn, którzy uczęszczają na zajęcia, zostali 

skierowani przez Youth Offending Team. Korzyści zdrowotne płynące z uprawiania sportu 

zostaną wkrótce uzupełnione o nową serię sesji na temat nadużywania substancji, zdrowego 

odżywiania i bezpiecznego seksu. Projekt jest finansowany przez Wolverhampton Wanderers 

FC i Birmingham Midshires Financial Company. 

 

Praca - Pomaga zapobiegać długotrwałemu bezrobociu i daje ludziom dostęp do szkoleń 

i umiejętności, których potrzebują.  

 

Sport i kultura - Zajęcia sportowe i kulturalne mogą pomóc w budowaniu poczucia własnej 

wartości i szacunku dla innych, rozwijać umiejętności komunikacyjne i pracę zespołową, 

wzmacniać dyscyplinę i uczyć podstawowych umiejętności życiowych osoby narażone na 

wykluczenie społeczne. 
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Dzieci, rodziny i szkoła - Podejście to zapewnia rodzicom i dzieciom wsparcie 

dostosowane do ich potrzeb; pomaga rodzinom w rozwiązywaniu problemów, zanim osiągną 

one punkt kryzysowy i odgrywa ważną rolę w przełamywaniu izolacji społecznej. Lokalni 

rodzice w Clayton byli ściśle zaangażowani w kształtowanie usług i określanie priorytetów 

(przez Clayton Sure Start, Manchester). 

 

Domy, dzielnice i społeczności  - Przekazanie dorosłym umiejętności, wiedzy i pewności 

siebie, których potrzebują, aby podjąć lub rozwinąć role przywódcze w swojej społeczności 

lokalnej.  Mieszkańcy pochodzą z wielu społeczności znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji - w tym z obszarów śródmiejskich, społeczności wiejskich, obszarów zagłębia 

węglowego, mniejszościowych grup etnicznych i osób bezdomnych. 

 

Zasiłki na utrzymanie rodziny - Program zasiłków na utrzymanie rodziny wprowadzono, 

aby pomóc młodym ludziom z rodzin o niższych dochodach w kontynuowaniu nauki po 

zakończeniu obowiązku szkolnego.  We wrześniu 1999 roku 15 obszarów pilotażowych 

zaczęło oferować zasiłki na utrzymanie w celach edukacyjnych, a we wrześniu 2000 r. 

rozszerzono je na dodatkowe 41 obszarów. 

 

Poprawa podstawowych umiejętności dzieci - Słabe umiejętności sprawiają, iż dorośli są 

narażeni na wykluczenie społeczne - wprowadzenie poprawy podstawowych umiejętności 

dzieci.  

Ciąża u nastolatek - Po raporcie SEU z 1999 roku strategia rządowa dotycząca ciąży 

u nastolatek koncentruje się na zmniejszeniu wskaźnika poczęć u nastolatek poprzez lepszą 

edukację na temat seksu i związków oraz na wspieraniu nastolatek, które zostają matkami. 

 

Dostęp do opieki nad dziećmi - Dobra opieka nad dziećmi wspiera dobry start w  życie 

i pracujące rodziny. Zwiększeniu uległa liczba dostępnych dla wszystkich form opieki nad 

dziećmi. Znaczne dodatkowe środki na opiekę nad dziećmi zostaną skierowane do 

najbardziej potrzebujących obszarów i będą zapewniane przez sektor prywatny i wolontariat.  

Krajowa strategia w zakresie opieki nad dziećmi obejmuje trzy elementy: 

 podniesienie jakości opieki; 

 zwiększenie przystępności cenowej opieki nad dziećmi;  

 zwiększenie dostępności opieki nad dziećmi. 

 

Strategia dotycząca opieki i osób opuszczających placówki opiekuńcze - 

Zidentyfikowanie dzieci objętych opieką i dorosłych, którzy byli kiedyś objęci opieką, jako 

znacznie bardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym niż wiele innych grup.  

Umiejętności osób dorosłych - Solidna baza umiejętności stanowi bufor chroniący przed 

bezrobociem i zapewnia dostęp do szerszej gamy miejsc pracy.  Na szybko zmieniającym się  

rynku pracy, utrzymywanie aktualnych umiejętności pomaga zapewnić bezpieczeństwo 

zatrudnienia, zwiększa potencjał zarobkowy i elastyczność. 
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Wolontariat - Wolontariusze wnoszą niezwykle cenny wkład w życie swoich 

społeczności.  Stąd też ciągle funkcjonują dawne przepisy dotyczące świadczeń, które 

wymagały, aby wolontariusze byli dyspozycyjni do podjęcia pracy.  Zachęci to ludzi do 

wolontariatu, rozwijając w ten sposób ich umiejętności i pewność siebie. 

 

Główne cele dobrych praktyk  

Poprawa wyników w zakresie bezrobocia, przestępczości, zdrowia, umiejętności, 

mieszkalnictwa i środowiska fizycznego - realizacja celów krajowych i lokalnych oraz 

zmniejszenie przepaści pomiędzy najbiedniejszymi dzielnicami a resztą kraju. 

 
 
 

WNIOSKI 

 

Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem zarówno przeszłości, jak i teraźniejszości, a jeśli nic 

nie zrobimy, będzie nim także w przyszłości. Dotyka ono miliony osób, które walczą o 

przetrwania doświadczając ciężkich warunków życia i pracy.  Na przestrzeni dziejów formy 

wykluczenia ewoluowały, zarówno, jeśli chodzi o ich cechy, jak i postawy wobec nich.  

Obecnie wykluczenie przybiera obecnie różne formy na różnych kontynentach, a nawet w ich 

obrębie, na poziomie regionalnym i krajowym, przy czym dotyka ono wszystkich.  Zmieniły 

się również programy i środki stosowane w obliczu różnych aspektów wykluczenia, jako że w 

zależności od kraju różnią się między sobą. Zaangażowane podmioty nie odgrywają tej samej 

roli w swoim dążeniu do zmniejszenia i wyeliminowania wykluczenia. 

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe powody ważne jest uzyskanie lepszej wiedzy na temat 

wykluczenia społecznego.  Zobaczyć, skąd wywodzi się to pojęcie, jak jego zastosowanie 

rozszerzyło się z europejskich korzeni i przekroczyło morza i kontynenty, aby znaleźć szersze 

zastosowanie w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji.  Wykluczenie jest zarówno widoczne, jak 

i nieklarowne, dlatego też należy je badać. W tej sytuacji przydatne może być również 

zbadanie indywidualnych i zbiorowych stanowisk i postaw demonstrowanych wobec niego. 

Cała gama podmiotów, a w szczególności rządy i administracja publiczna, organizacje 

pracodawców i pracowników, jak również instytucje i sieci międzynarodowe, stowarzyszenia  

wolontariuszy, gospodarka społeczna, inicjatywy obywatelskie i wspólnotowe, interesują się 

problemem wykluczenia społecznego, zajmując wobec niego stanowiska i opracowują 

strategie jego zwalczania. 
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Zdecydowana większość z nich kieruje się kilkoma zasadami przewodnimi, 

w ramach, których można rozróżnić strategie paliatywne, prewencyjne i emancypacyjne, 

choć można też znaleźć strategie, które odtwarzają wykluczenie. Wykluczenie społeczne jest 

często przyczyną ubóstwa, konfliktów i braku bezpieczeństwa.  Jeśli mamy skutecznie 

rozwiązać ten problem, musimy rozpoznać, gdzie on występuje, lepiej go zrozumieć 

i w stosownych przypadkach, znaleźć różne sposoby współpracy z rządami partnerskimi, 

społecznością międzynarodową i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, aby go 

przezwyciężyć. 


