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Wprowadzenie
Niniejsza publikacja prezentuje wybrane wyniki badania przeprowadzonego w 2020 roku na zlecenie
Obserwatorium Integracji Społecznej pn. Drzwi otwarte? Drzwi zamknięte? Wymiary integracji
społecznej migrantów w województwie wielkopolskim w ujęciu jednostkowym i instytucjonalnym,
wykonanego przez konsorcjum firm Infondo Sp. z o.o., Infondo Pracownia Badawcza Sp. z o.o. i Eu‐
Consult Sp. z o.o.
Głównym celem badania było dokonanie diagnozy aktualnego stanu integracji społecznej migrantów
w województwie wielkopolskim w kontekście wyzwań polityk publicznych, w szczególności polityki
społecznej. Jego wyniki mają posłużyć m.in. do wypracowania założeń programu integracji społecznej
cudzoziemców w województwie wielkopolskim i aktualizacji planu współpracy kadry socjalnej
województwa wielkopolskiego z cudzoziemcami. W badaniu zaakcentowano poszczególne wymiary,
w których proces integracji społecznej może być kształtowany i obserwowany: administracyjno‐
prawny, ekonomiczno‐gospodarczy, edukacyjny, społeczny, socjalny/zabezpieczenia społecznego,
tożsamościowy oraz instytucjonalny (systemowy).
Skrócony raport z badania zawiera główne ustalenia pobadawcze wraz z wnioskami i rekomendacjami
dotyczącymi stworzenia ram wsparcia w zakresie działań integracyjnych kierowanych do migrantów.

1. Metodologia badania – główne założenia
Niniejsze badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem ilościowych i jakościowych narzędzi
badawczych, które zastosowano wobec następujących grup respondentów: migrantów, pracowników:
instytucji publicznych (urzędów na szczeblu wojewódzkim i samorządowym, bibliotek, domów kultury,
przedszkoli, szkół podstawowych, instytucji pomocy społecznej), przedstawicieli organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych oraz pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
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W pierwszej fazie badania została przygotowana analiza desk research1, w której omówiono kwestie
prawne związane z pobytem i pracą cudzoziemców w Polsce i wynikające z nich zadania nałożone
na różne instytucje publiczne, przedstawiono dane statystyczne dotyczące cudzoziemców
w województwie wielkopolskim oraz katalog działań w zakresie integracji cudzoziemców
prowadzonych przez sformalizowane i niesformalizowane inicjatywy lokalne. W opracowaniu
wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu: publikacje pochodzące ze stron internetowych
instytucji publicznych i literaturę naukową.
W celu zebrania danych ilościowych zastosowano:




kwestionariusze CAWI – komputerowo wspomagane wywiady z użyciem elektronicznego
kwestionariusza wywiadu. Ankietę wypełniło 217 instytucji pomocy społecznej, w tym
185 ośrodków pomocy społecznej i 31 powiatowych centrów pomocy rodzinie województwie
wielkopolskim. W badaniu udział wzięło 82% populacji OPS i 100% populacji PCPR.
kwestionariusze PAPI – bezpośredni indywidualny wywiad kwestionariuszowy. Łącznie
zrealizowano 252 ankiety z migrantami z województwa wielkopolskiego. Kwestionariusz
ankiety przetłumaczony na język angielski, rosyjski i ukraiński był dystrybuowany przez
4 organizacje pozarządowe, zróżnicowane ze względu na lokalizację i rodzaj działalności –
2 organizacje z terenu Poznania i po 1 z Leszna i Kalisza.

Realizując jakościowy moduł badań przeprowadzono:



indywidualne wywiady pogłębione (IDI) – z przedstawicielami instytucji publicznych,
migrantami, pracodawcami, organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi;
telefoniczne wywiady pogłębione (TDI) – z przedstawicielami instytucji publicznych
i pracodawcami.

Łącznie zrealizowano 72 wywiady z w/w kategoriami osób, w tym 58 (IDI) i 14 (TDI).
Część jakościowa badań została wzbogacona o analizę dokumentów osobistych – listów do rodziny,
napisanych przez migrantów na potrzeby badania. W treści listów migranci opisują swoje życie
w Wielkopolsce. Listy były pisane samodzielnie (bez obecności badacza) i przekazywane następnie
drogą elektroniczną, przed realizacją wywiadów, dzięki czemu ich treść była spontaniczna, a autorzy
nie sugerowali się pytaniami ze scenariusza wywiadu. Migranci mieli pozostawioną dowolność wyboru
języka, w którym czują swobodę wyrażania myśli i uczuć. Najczęściej był to ich język ojczysty (rosyjski,
ukraiński, arabski), kilka listów powstało w języku angielskim, a jeden list napisano po polsku. Łącznie
przeanalizowano 20 listów.
Ponadto w części jakościowej badania przeprowadzony został warsztat rekomendacyjny z udziałem
11 uczestników – przedstawicieli świata nauki, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych, Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Poznaniu i dwiema ekspertkami –
autorkami analizy desk research. Celem warsztatu było wypracowanie zaleceń dotyczących
różnorodnych aspektów integracji społecznej migrantów w województwie wielkopolskim oraz
wstępnych obszarów rekomendacyjnych.

1

Izabela Czerniejewska, Karolina Sydow „Analiza danych zastanych. Specyfika migracji w województwie
wielkopolskim z uwzględnieniem społecznej integracji cudzoziemców”, Poznań 2020 r.
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2. Główne wnioski

2.1. Działalność OPS/PCPR
1. Nieco ponad 60% pracowników OPS/PCPR miało kontakt z klientem cudzoziemskim
w swojej codziennej pracy. Co prawda 47,9% respondentów wskazało na niską częstotliwość
tego kontaktu, jednak należy podkreślić, że współcześnie zjawisko migracji na stałe wpisało się
w obraz życia społeczeństw europejskich, najczęściej jako krajów przyjmujących migrantów.
Zjawisko migracji ma tendencje do nasilania się i z tego też powodu praca z klientem
cudzoziemskim staje się coraz częstszym faktem, a instytucje pomocowe, tj. OPS i PCPR stają
przed wyzwaniem poszukiwania efektywnych narzędzi pracy z tą grupą klientów i wyposażania
swoich pracowników w wiedzę dotyczącą prawnych i kulturowych aspektów migracji.
2. Analizując wyniki badania CAWI przez pryzmat subregionów, nie widać dużych różnic
pomiędzy regionami, jeśli chodzi o częstość obsługi klienta cudzoziemskiego, zapotrzebowanie
szkoleniowe, czy gotowość do wykonywania zadań pozaustawowych. Jedynym subregionem
wyróżniającym się w tych kwestiach jest subregion poznański, wynika to zapewne z faktu, że
właśnie tam kontakt z klientem cudzoziemskim jest najczęstszy.
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3. Dwiema najczęściej wskazywanymi trudnościami formalnymi w obsłudze spraw
cudzoziemskich są: problem z interpretacją przepisów (43,7% wskazań) i brak wiedzy na temat
dokumentów, którymi legitymują się cudzoziemcy (38,1%).
4. Tylko 5% pracowników OPS/PCPR uczestniczyło kiedykolwiek w kursie/szkoleniu/
warsztacie z zakresu pracy z klientem cudzoziemskim. Znaczna część respondentów – 63,1%
uzależnia swój udział w tego typu szkoleniu od poruszanych zagadnień, 28,1% wyraża
bezwarunkową
chęć
udziału
w
szkoleniach/kursach/warsztatach,
niezależnie
od szczegółowych tematów poruszanych w ramach zagadnienia migracji i integracji społecznej
cudzoziemców. Wyniki ankiety wskazują, że prawie 60% respondentów, jako działanie, które
wpłynęłoby na lepszą obsługę tej grupy klientów wskazało szkolenia z zakresu przepisów
prawnych dotyczących pomocy społecznej dla cudzoziemców.
5. Tylko 2,8% respondentów wskazuje jednoznacznie, że OPS i PCPR powinien zajmować się
integracją cudzoziemców w szerszym zakresie niż przewiduje to obowiązek ustawowy,
natomiast 37,8% uważa, że to zależy od zakresu zadań, jakie OPS/PCPR miałby realizować.
Ośrodki pomocy społecznej w ostatnich latach, poza realizacją zadań wynikających z ustawy
o pomocy społecznej, zostały zobligowane przez administrację rządową do wykonywania
dodatkowych zadań, bez zagwarantowania odpowiednich środków finansowych
na zatrudnienie dodatkowej kadry socjalnej (przyznawanie świadczeń rodzinnych, 500+, 300+,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy planowane wydawanie zaświadczeń o wysokości
dochodu na potrzeby programu „Czyste powietrze”). Wielość administracyjno‐technicznych
obowiązków, w tym sprawozdawczych, może wpływać na taki rozkład odpowiedzi w tym
pytaniu.
6. Bariera językowa stanowi dla pracowników OPS/PCPR jedną z największych trudności
komunikacyjnych w obsłudze klienta cudzoziemskiego, taką odpowiedź wskazało 76,4%
respondentów. Być może z tej przyczyny respondenci, którzy zostali zapytani o działania
wpływające na poprawę obsługi tej grupy klientów, w prawie 41% wskazali pomoc tłumacza
w obsłudze cudzoziemców, natomiast w ponad 20% wskazali na organizację kursów
językowych dla cudzoziemców (21,7%) oraz dla pracowników (24%).
7. Badani duże znaczenie i zainteresowanie przypisali szkoleniom dotyczącym tematów
bezpośrednio związanych z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych. Dlatego też
w katalogu szkoleń zaplanowanych dla kadry socjalnej nie powinno zabraknąć modułów
związanych z przepisami prawa dotyczącymi kwestii cudzoziemskich, efektywną
komunikacją czy dostarczeniem wiedzy na temat instytucji i organizacji wspierających
imigrantów.
8. Różnice kulturowe i nieporozumienia na tle kulturowym, znalazły się na 5. (22%) i 6. (14%)
miejscu pod względem wskazań respondentów, dotyczących treści, jakie powinny się znaleźć
w programie szkoleń dla kadry socjalnej. Być może fakt, że liczną grupę cudzoziemców
w województwie wielkopolskim stanowią obywatele Ukrainy, bliscy nam kulturowo
i językowo, wpływa na to, że aspekt nieporozumień międzykulturowych i różnic
międzykulturowych nie jest w tym momencie dostrzegalny i istotny dla respondentów,
niemniej jest on bardzo ważny.
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2.2. Działalność instytucji kulturalno‐oświatowych
1. Zarówno w wypowiedziach przedstawicieli przedszkoli, jak i szkół, zwracano szczególną uwagę
na rolę języka, jakim posługują się dzieci w przebiegu procesu ich integracji. Nauka języka
polskiego (najczęściej w wymiarze dwóch godzin tygodniowo), jaka zapewniana jest
w początkowym okresie pobytu dziecka w naszym kraju, jest oceniana jako niezwykle
potrzebna, natomiast respondenci dostrzegają konieczność zwiększenia jej wymiaru
godzinowego.
2. Ważnym czynnikiem sprzyjającym integracji dziecka w grupie rówieśniczej jest
wykorzystanie potencjału, jaki ono wnosi do grupy rówieśniczej, specyficzne doświadczenia,
język, kultura. Dziecko cudzoziemskie może być źródłem wiedzy dla polskich dzieci, co zwiększa
jego znaczenie w grupie. Integracji dziecka sprzyja również angażowanie go w różne zajęcia,
aktywności, wykorzystujące mocne strony dziecka, jego pasje i zainteresowania.
3. Zaangażowanie rodziców cudzoziemskich w życie szkolne oceniane było
w przeprowadzonych wywiadach jako raczej niskie. Jako możliwe powody wskazywano
przede wszystkim na:
 wycofanie rodziców, spowodowane lękiem i niepewnością w nowym kraju;
 brak znajomości języka polskiego, stąd unikanie kontaktów z innymi rodzicami;
 brak czasu wolnego, przede wszystkim z uwagi na intensywne życie zawodowe.
4. Z wywiadów wynika, że kadra nauczycielska radzi sobie z wyzwaniami związanymi z edukacją
dzieci cudzoziemskich we własnym zakresie, korzystając z dostępnego potencjału, zasobów
i doświadczeń własnych. Wsparcie, które w opinii badanych nauczycieli byłoby potrzebne,
aby usprawnić ten proces to przede wszystkim:
 Lepsze współdziałanie szkół w zakresie integracji
oraz skoordynowanie tego procesu na poziomie gminnym.

cudzoziemskich

uczniów

 Opracowanie jednolitych instrukcji związanych z przyjmowaniem dzieci cudzoziemskich
do szkoły oraz dookreślenie pewnych problematycznych kwestii, np. jakich dokumentów
wymagać, jak je poprawnie wypełniać
 Poszerzenie oferty szkoleń kierowanych do nauczycieli: są oferty, jak uczyć
obcokrajowców języka polskiego, brakuje natomiast tych, dotyczących komunikacji,
organizacji klasy, integracji dzieci, działań, jakie nauczyciele mogą podejmować,
aby dzieci cudzoziemskie mogły czuć się tu jak u siebie.
 W wywiadach została wyrażona również potrzeba wprowadzenia „pakietu
powitalnego” dla rodziców cudzoziemców zaraz po przyjeździe do Polski, w tym
z podstawowymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania systemu oświaty.
5. W opinii przedstawicieli instytucji kultury migranci rzadko sami inicjują działania integrujące,
zazwyczaj jednak korzystają z nieodpłatnej ogólnodostępnej oferty kulturalnej: koncertów,
wieczorów z tradycjami kulinarnymi danego narodu, zajęć plastycznych i sportowych dla dzieci
i młodzieży.

11

6. Inicjatywy w ramach nauki języka polskiego w formie warsztatowej przyjęły się w nielicznych
badanych domach kultury i bibliotekach, choć istnieje na nie duże zapotrzebowanie.
Wówczas, gdy zajęcia są realizowane, często prowadzone są na zasadach wolontariatu np.
w formie pogotowia językowego czy korepetycji dla dzieci cudzoziemskich.
7. Przedstawiciele bibliotek i domów kultury podkreślali w wywiadach, iż w ich obszarze działania
rzadko pojawiają się inicjatywy przeprowadzane w ramach środków zewnętrznych
(np. projektów unijnych), nie pochodzących z budżetu gminy/miasta. Niektóre placówki
korzystają także ze środków publicznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
8. W kontekście ograniczeń i luk związanych z działaniami integrującymi migrantów,
przedstawiciele instytucji kultury wskazywali w szczególności na:
 niski poziom poinformowania i wiedzy o podobnych wydarzeniach organizowanych
przez inne instytucje gminne, powiatowe czy organizacje pozarządowe;
 potrzebę warsztatów interkulturowych zorganizowanych na poziomie województwa
skierowanych do liderów lokalnych NGO, dyrektorów instytucji;
 uzależnienie planowania działań od budżetu gminnego;
 brak umiejętności i braki kadrowe w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
w tym grantowych/projektowych;
 zainteresowanie uczestnictwem w warsztatach/szkoleniach w zakresie animowania
środowisk cudzoziemskich, moderacji spotkań z cudzoziemcami.
9. Podczas wywiadów osoby reprezentujące instytucje kultury zaproponowały chęć wdrożenia
kilku pomysłów, mogących pogłębić integrację cudzoziemców z lokalną społecznością,
w tym:
 włączenie np. lokalnych liderów czy organizacje pozarządowe w międzynarodowe
projekty;
 organizację warsztatów dla dzieci i młodzieży, których efektem końcowym byłoby
międzykulturowe przedsięwzięcie;
 współpracę z radami sołeckimi czy kołami gospodyń wiejskich w organizowaniu działań
integrujących migrantów na terenach wiejskich;
 utworzenie działu w bibliotece z literaturą ukraińską;
 zwiększenie kooperacji z innymi lokalnymi organizacjami w prowadzeniu zajęć z języka
polskiego jako obcego np. w formule kawiarenki.

2.3. Działalność organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i pracodawców
1. Dwie organizacje w Wielkopolsce, tj. Fundacja Centrum Badań Migracyjnych prowadząca
Migrant Info Point w Poznaniu oraz punkt w Kaliszu prowadzony przez Caritas Polska,
na większą skalę realizują działania wspierające migrantów w zakresie konsultacji prawnych,
doradztwa zawodowego czy wypełniania wniosków związanych z legalizacją pobytu,
równocześnie podkreślając deficytowość tej formy pomocy. W jednej z wielkopolskich
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organizacji migranci mogą także otrzymać materialną pomoc doraźną w postaci żywności,
odzieży oraz dopłat do leków.
2. W województwie wielkopolskim najbardziej kompleksowe działania pod względem pomocy
migrantom w nauce języka polskiego, w ramach oferty bezpłatnych kursów językowych
czy klubów konwersacyjnych prowadzone są w Poznaniu. Z kolei wszystkie badane organizacje
podkreślały, że to właśnie na kursy języka polskiego jest zgłaszane największe
zapotrzebowanie, dlatego przy ograniczonych zasobach to właśnie NGO starają się zapełnić tę
lukę.
3. Zaobserwowano, że w niewielkim zakresie realizowane są działania integrujące uczniów
cudzoziemców w polskiej szkole, co jest szczególnym problemem w czasie pandemii.
4. Ofertę szkoleniową dla nauczycieli w zakresie integracji społecznej uczniów cudzoziemskich
prowadzi ośrodek edukacyjny z Poznania, kierując ją do szkół powiatu poznańskiego w formie:
konsultacji, płatnych szkoleń dla nauczycieli lub rad pedagogicznych dotyczących pracy
z uczniem z doświadczeniem migracji, cyklu spotkań o wielokulturowości oraz udostępniania
materiałów edukacyjnych. Owocem współpracy z placówkami oświatowymi było wsparcie
kilkudziesięciu szkół w przygotowaniu pakietów powitalnych dla uczniów obcokrajowców.
5. Jako dominującą formę prowadzonych przez NGO/grupy nieformalne, inicjatyw kulturalnych
wskazano organizację wydarzeń i eventów, mających rzadko charakter cykliczny, a w znacznej
mierze okazjonalny.
6. Badani wielokrotnie podkreślali, że część cudzoziemców chętnie angażuje się w działania
lokalnych organizacji. W opinii niektórych badanych, warunkiem koniecznym do większego
zaangażowania imigrantów w sferę kulturalną lokalnej wspólnoty, jest uzyskanie przez nich
poczucia zaspokojenia podstawowych potrzeb socjalno‐bytowych oraz bezpieczeństwa
w przestrzeni publicznej, gdyż problemy formalno‐prawne mogą blokować potencjał
cudzoziemców.
7. Duże zakłady pracy mają bardziej kompleksowy i zorganizowany system wspierania
pracownika cudzoziemskiego prowadzony w ramach działów zasobów ludzkich, jak również
działów ds. komunikacji wewnętrznej, dlatego mogłyby być istotnym podmiotem
wspierającym integrację migrantów w Wielkopolsce.
8. Niektórzy respondenci z organizacji pozarządowych sygnalizowali potrzebę tworzenia miejsc
lub organizacji pozarządowych, w których działają zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy –
w tym instytucji mentorów/przewodników wywodzących się ze środowiska migrantów
wspierających nowo przybyłych cudzoziemców w odnalezieniu się w społeczeństwie kraju
imigracji.
9. W opinii badanej grupy najczęściej wskazywanymi deficytami i lukami w działaniach
dotychczas realizowanych na rzecz integracji migrantów są:


Brak regularnego finansowania działań (przewaga czasowych grantów) oraz ich niska
profesjonalizacja ze względu na deficyty kadrowe.



Deficyt punktów informacyjnych dla cudzoziemców, jak również utrudniony dostęp
do nich ze względu na lokalizację w dużych ośrodkach miejskich.
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Niska dostępność opracowań przedmiotowych, szczegółowych badań dotyczących
procesu integracji cudzoziemców, rodzajów wsparcia i rozpoznania potrzeb. Pod tym
względem wyróżnia się Migrant Info Point z Poznania.



Brak w ofercie NGO i innych instytucji, ciągłości wsparcia psychologicznego
dla cudzoziemców.

10. Przedstawiciele NGO i grup nieformalnych wskazali kilka rozwojowych propozycji działań:
 w zakresie działań kulturowych: wydanie książki o kulturze Islamu (Muzułmańskie
Centrum Kulturalno‐Oświatowe w Poznaniu); wspólna przestrzeń/miejsce spotkań,
gdzie można realizować projekty skierowane do cudzoziemców oraz realizowane przez
samych migrantów; kluby seniora dla migrantów;
 w zakresie działań edukacyjnych: wydanie poradników obcojęzycznych ułatwiających
procesy prawno‐administracyjne; pomoc doradcza w pisaniu przez cudzoziemców
grantów jako szansa dla ich aktywnej integracji w lokalnej społeczności; powołanie
Rzecznika Praw Dzieci Cudzoziemskich wspierającego dzieci i rodziców w procesie
adaptacji w szkole;
 w zakresie działań wspierających: rozszerzenie współpracy z tłumaczami; punkt
informacyjny przy Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu; regranting dla NGO
na utworzenie stanowiska ds. pomocy cudzoziemcom lub infolinii we współpracy
z lokalnym samorządem.
11. Oceniając działania instytucji publicznych w opinii NGO, grup nieformalnych i pracodawców
najczęściej podkreślano:
 przewlekłość postępowań administracyjnych w kontekście legalizacji pobytu;
 niedostosowane językowo komunikaty urzędowe (broszury, dokumenty strategiczne,
ustawy);
 brak punktu informacyjnego z kompleksowym wsparciem dla migrantów;
 brak dokumentów strategicznych dotyczących polityki migracyjnej na poziomie
wojewódzkim i samorządowym.
12. Przedstawiciele badanych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych deklarują wysoką
chęć współpracy w kształtowaniu dokumentów strategicznych dotyczących integracji
społecznej na rzecz migrantów w zakresie konsultacji, dzielenia się indywidualnym
doświadczeniem i dobrymi praktykami.

2.4. Perspektywa migrantów
1. Zdecydowana większość badanych cudzoziemców przyjechała do Polski, by podjąć pracę –
59,1%, a 53,6% z tego powodu aktualnie tu pozostaje. Migracje zarobkowe pełnią istotną rolę
nie tylko dla rynku pracy, ale dla całego systemu gospodarczego. Zakłada się, że w kolejnych
latach uzależnienie wzrostu gospodarczego od dostępności podaży pracowników z zagranicy
będzie dalej wzrastać. Kolejnym wymienionym powodem jest nauka. Grupa osób, które z tego
powodu przyjechały do Polski to 12,3%, a ze względu na nią pozostaje ich nieznacznie więcej,
bo 12,7%. Zauważa się, że Polska w ostatnich latach odnotowuje dynamiczny przyrost liczby
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cudzoziemców podejmujących studia na uczelniach wyższych. 7,9% respondentów
zadeklarowało, że przyjechało do Polski, by towarzyszyć tu bliskiej osobie. Nieco więcej (8,7%)
twierdzi, że jest to również powód, dla którego tu pozostają2. Na przyjazd do naszego kraju
z uwagi na prowadzenie własnej działalności gospodarczej wskazało 3,2% badanych,
natomiast niemal drugie tyle (5,6%) osób pozostaje tutaj aktualnie z tej przyczyny.
2. Większość pytanych o przyszłość migrantów (65,5%) planuje w przyszłości pozostać w Polsce
(w tym 42,1% planuje zostać tu z rodziną, a 23,4% samotnie). Ten odsetek jest jeszcze wyższy
w grupie osób posiadających obywatelstwo ukraińskie, białoruskie i rosyjskie i wynosi 75,4%.
3. Najczęstszą trudnością podczas korzystania z pomocy instytucji, w odczuciu respondentów
była bariera językowa – takie wskazanie dotyczyło ponad połowy badanych (53,2%).
Z indywidualnych wywiadów pogłębionych wyłania się obraz wielu innych trudności i barier,
jakie obcokrajowcy napotykają podczas kontaktów z instytucjami publicznymi. Najważniejsze
z nich dotyczą zbyt długiego czasu oczekiwania na wydanie pozwolenia na pobyt w Polsce,
co wiąże się z brakiem możliwości legalnego zatrudnienia, ale też z koniecznością pozostawania
w Polsce. Jest to szczególnie dotkliwe, gdy bliscy, a szczególnie dzieci znajdują się w kraju
pochodzenia, a procedura przedłuża się o kolejne miesiące (średnio, jak wynika z wywiadów
trwa ona obecnie około 1,5 roku – 2,5 lat).
4. Podczas poszukiwania informacji dotyczących możliwości uzyskania pomocy związanej
z pobytem w Wielkopolsce najliczniejsza grupa badanych korzysta z informacji znajdujących
się w Internecie (63,9%), a także czerpie taką wiedzę od znajomych (58,3%).
5. W trakcie badania przez migrantów ocenione zostały działania społeczeństwa przyjmującego
w różnych wymiarach integracji społecznej. Najwyższe oceny uzyskały obszary związane
ze swobodnym i bezpiecznym przebywaniem cudzoziemców w przestrzeni publicznej (87,7%
wypowiedzi pozytywnych), przyjaznym nastawieniem ze strony polskich znajomych (87,3%
wypowiedzi pozytywnych) oraz ze strony polskich sąsiadów (81%). Najwięcej negatywnych
wskazań uzyskały obszary związane z oceną przejrzystości procedur dotyczących pobytu
cudzoziemców w Polsce – 34,5% oraz wiedzą dotyczącą uzyskania wsparcia socjalnego – 32,6%.
6. Za najważniejsze obszary wymagające usprawnienia, aby ułatwić życie osobom
przyjeżdżającym do Polski z innych krajów uznane zostały obszary związane z działaniami
instytucji publicznych. Ponad połowa wskazań dotyczyła konieczności lepszego informowania
na temat miejsc udzielania pomocy prawnej związanej z legalizacją pobytu i pracy w Polsce
(59,9%), zwiększenia jasności procedur dotyczących pobytu w naszym kraju (58,3%) oraz
ogólnie – funkcjonowania instytucji publicznych (51,6%).
7. Z wywiadów pogłębionych z cudzoziemcami wynika, że po zaspokojeniu podstawowych
potrzeb bytowych, związanych z zapewnieniem pracy, mieszkania oraz uporządkowaniem
kwestii formalnych związanych z legalizacją pobytu, cudzoziemcy bardzo chętnie włączają się
w działania kulturalne, oświatowe, czy integracyjne, które są dostępne w ich
miejscowościach. Ponad połowa osób zadeklarowała, że brała w nich udział i chętnie powtórzy
to doświadczenie w przyszłości (55,2%), natomiast blisko połowa z nich (48,8%) udzieliła takiej
samej odpowiedzi w odniesieniu do wydarzeń organizowanych wyłącznie dla cudzoziemców.
2

Relatywnie liczna jest grupa osób, które zarówno jako powód przyjazdu, jak i pozostawania w Polsce wskazały
odpowiedź „inne” (odpowiednio 11,1% i 10,7% osób) – i niestety nie wymieniły, jakie to konkretnie powody.
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3. Działalność OPS/PCPR a obsługa klientów cudzoziemskich – stan
faktyczny – wyzwania – potrzeby
3.1. Charakterystyka badanych podmiotów
Na poniższej grafice zaprezentowano kilka najważniejszych faktów dotyczących respondentów, którzy
wypełnili ankietę CAWI.
Grafika nr 1 Charakterystyka badanych OPS i PCPR w Wielkopolsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania.

3.2. Praca z klientem cudzoziemskim
Pracownicy OPS/PCPR poproszeni zostali o odpowiedź na pytanie, jak często w swojej pracy mieli
kontakt z klientem cudzoziemskim.
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Grafika nr 2 Częstotliwość kontaktu z klientem cudzoziemskim

Nieco ponad 60% pracowników OPS/PCPR,
miało kontakt z klientem cudzoziemskim
w swojej codziennej pracy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania.
Szczegółowy rozkład odpowiedzi dotyczących częstości kontaktu z klientem cudzoziemskim znajduje
się na poniższym wykresie.
Wykres nr 1 Częstość kontaktu pracowników z klientem cudzoziemskim
0,5%

6,0%

47,9%

bardzo często

często

rzadko

6,0%

39,6%

ani rzadko ani często

nigdy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania.


Z analizy rozkładu odpowiedzi respondentów wynika, że niecałe 40% z nich w swojej pracy
zawodowej w ogóle nie zetknęło się z klientem cudzoziemskim.



Wzmożony ruch migracyjny w Polsce w ostatnich latach przekłada się na obecność i kontakt
cudzoziemców z różnymi instytucjami i systemami, które w mniejszym lub większym stopniu
są na to przygotowane.



Rozkład odpowiedzi respondentów wskazuje na sytuacje, w których praca z klientem
cudzoziemskim staje się faktem, a instytucje pomocowe, tj. OPS i PCPR stają przed wyzwaniem
poszukiwania efektywnych narzędzi pracy z klientem cudzoziemskim i wyposażenia swoich
pracowników w wiedzę dotyczącą prawnych i kulturowych aspektów migracji.



Zdaniem ekspertów, migracje zarobkowe, polityczne, czy na skutek klęsk żywiołowych
(tzw. klimatyczne) na stałe wpisały się w obraz życia współczesnych społeczeństw, a zjawisko
to ma tendencje do nasilania się.

17

Grafika nr 3 Obszar, w którym cudzoziemcy najczęściej potrzebują pomocy, w opinii pracowników
instytucji pomocowych

Zdaniem 40,1% pracowników instytucji
pomocowych cudzoziemcy najczęściej
potrzebują pomocy materialnej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania.
Szczegółowy rozkład odpowiedzi na pytanie o obszary, w których cudzoziemcy najczęściej potrzebują
pomocy instytucji znajduje się poniżej.
Wykres nr 2 Obszary w jakich, zdaniem pracowników OPS/PCPR, cudzoziemcy potrzebują pomocy
OPS/PCPR
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pomoc w znalezieniu mieszkania

40%
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5,1%
2,3%

inne
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania.


Drugą najczęściej wskazywaną formą pomocy jest pomoc niematerialna (16,1%), inne formy
pomocy (13,4%) i pomoc w znalezieniu mieszkania (5,1%).



W „innych” formach pomocy, pracownicy wskazywali szczegółowe przykłady świadczeń
pieniężnych i niepieniężnych oraz inne obszary, w których ich zdaniem cudzoziemcy potrzebują
wsparcia.
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Grafika nr 4 „Inne” obszary w jakich, zdaniem pracowników OPS/PCPR, cudzoziemcy potrzebują
pomocy OPS/PCPR

Świadczenia rodzinne
(500+, 300+)
(9 wskazań)

Pomoc żywnościowa
(7 wskazań)

Poradnictwo
(w tym: prawne, dot.
wypełniania
druków/formularzy)
(6 wskazań)

Pomoc w czasie
kwarantanny
(5 wskazań)

Pomoc w znalezieniu
pracy
i nauce języka
(3 wskazania)

Interwencja
kryzysowa
(przeciwdziałanie
przemocy)
(2 wskazania)

Informacja
(1 wskazanie)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania.


Z powyższych odpowiedzi, najwięcej wskazań uzyskały: świadczenia rodzinne 500+, 300+
(9 wskazań), pomoc żywnościowa (7 wskazań), poradnictwo, w tym prawne, np. dotyczące
wypełniania druków/formularzy (6 wskazań).



W odpowiedzi na pytanie czy OPS/PCPR powinien zajmować się integracją cudzoziemców
w szerszym zakresie niż przewiduje to obowiązek ustawowy zaledwie 2,8% respondentów
wskazało, ze tak, natomiast 37,8% uważa, że to zależy od zakresu zadań, jakie OPS/PCPR miałby
przy tym realizować. Na poniższym wykresie znajduje się rozkład wszystkich odpowiedzi.

Wykres nr 3 Odsetek wskazań dotyczących rozszerzenia zakresu zadań OPS/PCPR w kontekście
integracji cudzoziemców (w %)

26,3
37.8

2,8

Nie

Nie mam zdania

33,2

Tak

To zależy od zakresu zadań

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania.
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37,8% respondentów wybrało odpowiedź „To zależy od zakresu zadań”, 33,2% nie ma zdania
w tej kwestii, a 26,3% respondentów nie jest przekonanych do tego, aby OPS/PCPR zajmowały
się integracją cudzoziemców w większym zakresie, niż wskazują na to aktualne zobligowania
ustawowe.

3.3. Czynniki wpływające na obsługę klienta cudzoziemskiego
Respondenci określili trudności formalne w obsłudze spraw klientów cudzoziemskich, z którymi
najczęściej spotykają się podczas pracy. Trzy najczęstsze wskazania respondentów to:
Grafika nr 5 Najczęściej wskazywane trudności formalne w obsłudze spraw cudzoziemców

Problem z interpretacją przepisów
prawnych dotyczących pomocy
społecznej dla cudzoziemców (43,7%)

Brak wiedzy na temat dokumentów,
którymi legitymują się cudzoziemcy
(38,1%)

Nieścisłości w deklaracjach
składanych przez cudzoziemców
(25,4%)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania.



Wychodząc z założenia, że każdą trudność da się przezwyciężyć, należy jeszcze odpowiedzieć
na pytanie czy strategie rozwiązywania tych trudności mogą być usytuowane wewnątrz
instytucji, czy są związane z czynnikami, na które dana instytucja ma niewielki wpływ, bądź nie
ma wpływu. Dwie najczęściej wskazywane trudności: problem z interpretacją przepisów i brak
wiedzy na temat dokumentów, którymi legitymują się cudzoziemcy są problemami, które
instytucja jest w stanie wyeliminować w ramach organizacji szkoleń, uzupełnienia wiedzy
pracowników. Trzecia najczęściej wskazywana trudność – nieścisłości w deklaracjach
składanych przez cudzoziemców, wymaga kooperacji instytucji i klienta.
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Wykres nr 4 Rozkład odpowiedzi pracowników OPS/PCPR dotyczący trudności formalnych
napotykanych w obsłudze spraw cudzoziemców (w %)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Problem z interpretacją przepisów prawnych
dotyczących pomocy społecznej dla cudzoziemców

43,7

Brak wiedzy na temat dokumentów, którymi
legitymują się cudzoziemcy

38,1

Nieścisłości w deklaracjach składanych przez
cudzoziemców

25,4

Brak dokumentów z kraju pochodzenia (np.
oświadczenia o niepełnosprawności)

23,0

Nie było formalnych trudności

23,0

Brak formularzy dostępnych w innych językach niż
polski

22,2

Inne

13,5

Nie dotyczy, nigdy nie miałem/am okazji
obsługiwać sprawy cudzoziemca

41,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania.
Wśród „innych” wskazywanych odpowiedzi, respondenci zwrócili uwagę na przykładowe czynniki:
Grafika nr 6 „Inne” przykłady trudności formalnych wskazane przez pracowników OPS/PCPR
Długi czas oczekiwania przez
cudzoziemca na dokumenty
pobytowe

Bariera językowa
(14 wskazań)

(3 wskazania)

Problemy z tłumaczeniem
dokumentów

Brak wiedzy na temat różnic
kulturowych
i światopoglądowych

(1 wskazanie)

(1 wskazanie)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania.


Bariera językowa jest z jednej strony ograniczeniem formalnym, a z drugiej – ograniczeniem
komunikacyjnym napotykanym przez pracowników socjalnych podczas pracy z klientem
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cudzoziemskim. W wymiarze formalnym bariera językowa dotyczy np. dostępności
formularzy/druków w innym języku, aniżeli język polski.


Przedłużający się czas oczekiwania na dokumenty legalizujące pobyt lub pracę w Polsce jest
również wskazywany przez pracowników jako trudność formalna, która uniemożliwia podjęcie
jakichkolwiek działań administracyjnych.

Kolejne pytanie dotyczyło trudności komunikacyjnych w obsłudze klienta cudzoziemskiego. Cztery
najczęściej wskazywane trudności zaprezentowano na poniższej grafice.
Grafika nr 7 Najczęściej wskazywane trudności komunikacyjne w obsłudze spraw cudzoziemców

Bariera językowa
(76,4%)
Nieujawnianie istotnych
informacji (20,5%)
Nie było trudności
(18,9%)

Nieufność ze strony
cudzoziemców (18,1%)
Niezgłaszanie przez cudzoziemca
zmian w sytuacji rodzinnej
i osobistej (15%)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania.


Bariera językowa stanowiła najczęściej wskazywaną przez respondentów (76,4%) trudność
komunikacyjną. Jest to wynik zbieżny z innymi wynikami badań dotyczących integracji
imigrantów. Problemy komunikacyjne deklarują urzędnicy, ale również sami imigranci i są to
bariery najczęściej wymieniane przez obie strony (por. Budyta‐Budzyńska, Nowicka 2018,
Nowicka 2020).



Z trudnością w postaci nieujawniania istotnych informacji, które mają znaczenie przy
podejmowaniu decyzji o przyznaniu świadczenia lub usługi socjalnej, a dotyczą np. wysokości
dochodów, podejmowania pracy zarobkowej, czy składu gospodarstwa domowego, spotkało
się 20,5% respondentów. 18,9% z nich nie odnotowało w zakresie komunikacji żadnych
problemów.
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Trzecią najczęściej wymienianą trudnością była nieufność ze strony cudzoziemskiego klienta,
doświadczyło jej 18,1% badanych pracowników. Można domniemywać, iż taka sytuacja może
wynikać z jednej strony z doświadczeń cudzoziemców w kontakcie z instytucjami publicznymi
w kraju pochodzenia, z drugiej strony być może postawa nieufności wynika z dotychczasowych
kontaktów z polskimi instytucjami publicznymi.

3.4. Katalog świadczeń i usług, z których korzystają cudzoziemcy
Kolejnym analizowanym w badaniu zagadnieniem była faktyczna pomoc udzielana klientom
cudzoziemskim w OPS/PCPR. Szczegółowy rozkład odpowiedzi zaprezentowano na poniższym
wykresie.
Wykres nr 5 Rodzaje świadczeń i usług, z których korzystali klienci cudzoziemscy (w %)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania.






Zdaniem badanych pracowników ośrodków pomocy społecznej najczęstszą formą pomocy
społecznej przyznawanej cudzoziemcom jest świadczenie rodzinne (54,3%), następnie
świadczenie wychowawcze 500+ (53,5% wskazań) oraz praca socjalna (43,3%). Na dalszych
pozycjach znajdują się: świadczenia niepieniężne 23,6%, świadczenia dla posiadacza Karty
Polaka 7,1%, pomoc asystenta rodziny 3,1%, pomoc w uzyskaniu mieszkania socjalnego 2,4%.
Indywidualne Programy Integracyjne dostępne dla cudzoziemców, którzy otrzymali ochronę
międzynarodową to 1,6% wskazań respondentów. Indywidualne Programy Integracyjne są
zadaniem ustawowym realizowanym przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.
Inne formy pomocy wskazane zostały przez 18,9% respondentów.
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Wśród „innych” odpowiedzi, respondenci zwrócili uwagę na następujące formy pomocy – patrz
poniższa grafika.
Grafika nr 8 „Inne” formy pomocy, z których korzystali klienci cudzoziemscy
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Udzielenie informacji
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Pomoc na utrzymanie
dziecka przebywającego
w rodzinie zastępczej
(1 wskazanie)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania.
Kolejne pytanie dotyczyło rodzaju działań, które zdaniem pracowników OPS/PCPR wpłynęłyby
na lepszą obsługę cudzoziemców. Szczegółowy rozkład odpowiedzi znajduje się poniżej.
Wykres nr 6 Jakie działania wpłynęłyby na lepszą obsługę cudzoziemców w Pana/i instytucji? (w %)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania.
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W opinii prawie 60% respondentów organizacja szkoleń z aspektów prawnych dotyczących
pomocy społecznej dla cudzoziemców wpłynęłaby na lepszą obsługę tej grupy klientów.



W następnej kolejności wskazywano pomoc tłumacza – 41%, która poprawiłaby jakość obsługi
cudzoziemców. Należy pamiętać, że bariera językowa stanowiła najczęściej wskazywaną przez
respondentów (76,4%) trudność komunikacyjną w obsłudze spraw cudzoziemców.



Kolejne proponowane działania usprawniające to: wymiana doświadczeń pomiędzy
pracownikami różnych ośrodków – 26,3%, szkolenie z różnic kulturowych – 25,3%, kursy
językowe dla pracowników – 24%, kursy językowe dla cudzoziemców – 21,7%, formularze
dostępne w językach innych niż polski – 18,4%, otrzymywanie bieżących informacji np. poprzez
newslettery.



Pracownicy w swoich wskazaniach docenili również możliwość wymiany doświadczeń
i otrzymywania bieżących informacji. Stworzenie np. sieci informacyjnej pomiędzy różnymi
ośrodkami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi wydaje się być ciekawym
i adekwatnym rozwiązaniem.



W kontekście szkoleń z zakresu różnic kulturowych jako działania, które miałoby poprawić
obsługę klienta cudzoziemskiego, należy zaakcentować, iż wszelkie działania uwrażliwiające,
wyjaśniające pewne odmienności, czy różne sposoby postrzegania i interpretacji pewnych
zagadnień, pomogą lepiej zrozumieć klienta cudzoziemskiego oraz zniwelują stereotypy
w sposobach myślenia, mogą także wpłynąć na zaprzestanie przypisywania komuś określonych
intencji. Oswojenie się z różnorodnością pozwala na budowanie poczucia pewności
i kompetencji w interakcji z osobą odmienną kulturowo, co przekłada się następnie
na poprawienie komfortu pracy pracownika i zadowolenia klienta cudzoziemskiego
z udzielonego wsparcia/usługi/świadczenia.

3.5. Szkolenia i warsztaty z zakresu obsługi cudzoziemców


Polska ma relatywnie krótką historię bycia państwem przyjmującym migrantów. Co więcej,
obecna homogeniczność narodowościowa, religijna, językowa i etniczna polskiego
społeczeństwa nie daje możliwości doświadczenia wielokulturowości w sytuacjach
codziennych.



Wzmożony ruch migracyjny i zainteresowanie Polską jako krajem docelowym, wpływają
na obecność klientów cudzoziemskich w różnych systemach polityk publicznych oraz
instytucjach, dlatego tak ważne jest przygotowanie pracowników urzędów i instytucji
do obsługi klienta cudzoziemskiego.

Kolejne pytanie dotyczyło uczestnictwa w kursach lub warsztatach z zakresu pracy z klientem
cudzoziemskim.
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Grafika nr 9 Odsetek pracowników OPS/PCPR uczestniczących w kursach/warsztatach z zakresu pracy
z klientem cudzoziemskim

TAK
5,1%
NIE
94,9%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania.


Tylko nieco ponad 5% respondentów brało udział w warsztatach tematycznych z zakresu pracy
z klientem cudzoziemskim.

Grafika nr 10 Odsetek osób zainteresowanych udziałem w warsztacie z obsługi klienta
cudzoziemskiego

Tak
28,1%
To zależy od rodzaju zagadnień
poruszanych na warsztacie
63,1%
Nie
8,8%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania.


Znaczna część respondentów (63,1%) udział w szkoleniu, w zakresie obsługi klienta
cudzoziemskiego uzależnia od rodzaju poruszanych zagadnień.



Respondenci, którzy jednoznacznie zadeklarowali zainteresowanie wzięciem udziału
w szkoleniu, w zakresie obsługi cudzoziemców stanowili 28,1% badanych.

Kolejne analizowane zagadnienie dotyczyło zainteresowania poszczególnymi tematami szkoleń.
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Wykres nr 7 Wskazania respondentów dotyczące tematów, które powinny znaleźć się w programie
warsztatów (w %)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania.


Najmniejszym zainteresowaniem spośród wszystkich wskazanych tematów cieszą się szkolenia
dotyczące szeroko rozumianego aspektu kulturowego migracji (różnice kulturowe – 22,2%
wskazań, nieporozumienia międzykulturowe – 14,1% wskazań) i życia codziennego
cudzoziemców w Polsce (25,3% wskazań).



Badani dużo większe znaczenie i zainteresowanie, które przełożyło się na odsetek wskazań,
przypisali szkoleniom dotyczącym tematów bezpośrednio związanych z wykonywaniem przez
nich obowiązków służbowych. Dlatego też w katalogu szkoleń zaplanowanych dla kadry
socjalnej nie powinno zabraknąć modułów związanych z przepisami prawa dotyczącymi kwestii
cudzoziemskich (potrzebę uwzględnienia tego tematu wskazało 85,4% respondentów),
efektywną komunikacją (56,1% wskazań) czy dostarczeniem wiedzy na temat instytucji
i organizacji wspierających imigrantów (56,1% wskazań).



Najliczniejszą grupę cudzoziemców zamieszkujących województwo wielkopolskie stanowią
obywatele Ukrainy. Być może z uwagi na podobieństwo kulturowe Polski i Ukrainy, aspekt
nieporozumień międzykulturowych i różnic międzykulturowych nie jest w tym momencie
istotny dla respondentów, niemniej jest on również bardzo ważny w tworzeniu polityki
migracyjnej, oferty szkoleń dla pracowników oraz oferty działań dla cudzoziemców.



Wśród „innych” odpowiedzi pojawiło się 1 wskazanie dotyczące bezpośredniej pomocy
świadczonej w PCPR.
27

3.6. Lokalne i ponadlokalne instytucje publiczne w świetle wywiadów pogłębionych
W toku części jakościowej badania, przeprowadzono indywidulne wywiady pogłębione
z przedstawicielami samorządów gminnych oraz przedstawicielami instytucji o charakterze
ponadlokalnym: Urzędów Marszałkowskich, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Urzędu
Wojewódzkiego. Perspektywa instytucji publicznych jest istotna z uwagi na to, że jej przedstawiciele
są odpowiedzialni za wdrażanie lokalnych polityk (również tych dedykowanych poszczególnym grupom
odbiorców) oraz organizację lokalnych systemów wsparcia. W trakcie realizacji badania, zgromadzono
materiał empiryczny, który pozwolił na przyjrzenie się m.in. następującym zagadnieniom:
 Lokalnym i ponadlokalnym politykom/strategiom podejmowanym przez samorządy
w obszarze integracji cudzoziemców.
 Instytucjom realizującym działania z zakresu integracji społecznej cudzoziemców.
 Działaniom podejmowanym w zakresie integracji cudzoziemców w ramach kompetencji
poszczególnych instytucji.
 Sposobom docierania do klienta cudzoziemskiego.
 Deficytom i lukom w działaniach na rzecz integracji społecznej cudzoziemców.
Ta część badania stanowi rozpoznanie i opis sytuacji, w których samorządy organizują przestrzeń do
działań na rzecz integracji cudzoziemców, zarówno w wymiarze fizycznym – czyli miejsc, w których
cudzoziemcy otrzymają wsparcie oraz poradę, jak i w wymiarze strategicznym – planowania działań na
poziomie dokumentów strategicznych i programowych. Poniższe dane to wnioski jakościowe
z wywiadów przeprowadzonych z 11 przedstawicielami samorządów lokalnych, należy jednak
podkreślić, iż wywiady zostały zrealizowane w tych gminach województwa wielkopolskiego, na których
terenie, według statystyk rynku pracy, zatrudnionych było najwięcej cudzoziemców. Stąd też efekty
rozmów stanowią swego rodzaju „papierek lakmusowy” działań podejmowanych na rzecz
cudzoziemców w województwie wielkopolskim.

LOKALNE I PONADLOKALNE POLITYKI I STRATEGIE NA RZECZ
INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW


Intensyfikacja ruchów migracyjnych, których kierunkiem docelowym jest m.in. Wielkopolska,
w mniejszym lub większym zakresie skłania lokalne i ponadlokalne instytucje oraz organizacje
pozarządowe do podejmowania działań na rzecz integracji migrantów, jednak są to działania
punktowe i doraźne.



Z rozmów z przedstawicielami samorządów gminnych dowiadujemy się również, że
podejmowane działania są raczej wynikiem decyzji spontanicznych, doraźnych i bazujących
na dobrej woli urzędników i pracowników instytucji niż zaplanowanej, długofalowej polityki
migracyjnej na poziomie lokalnym i ponadlokalnym. Brak polityki integracyjnej w postaci
konkretnego programu czy planu, wpływa na trudność w określeniu długofalowych celów
prowadzonych działań. Punktowe działania projektowe, spontaniczne pomysły pracowników
instytucji i działania urzędów są bardzo ważne, jednak wpływają na rzeczywistość społeczną
w sposób doraźny, bez gwarancji długofalowego, pozytywnego oddziaływania.

28



W trakcie rozmów, kilkoro respondentów podkreślało, że temat integracji cudzoziemców jest
dla nich ważny, a integracja migrantów to proces obustronny zbudowany na zaufaniu.
Wypowiedzi części respondentów wymykały się technokratycznemu językowi, były
obudowane przede wszystkim narracją wrażliwą społecznie i językiem troski, bardziej aniżeli
obawami przed kolejnym, narzuconym zadaniem. Jednak stworzenie programu czy planu
wymaga nie tylko dostrzeżenia pewnej kwestii społecznej przez pojedyncze osoby, ale
również zdefiniowania jej, jako kwestii ważnej z punktu widzenia społeczności lokalnej
oraz przede wszystkim nadania jej priorytetu politycznego, a co za tym idzie stworzenia
diagnozy sytuacji i planu działań.



Jedyną gminą wśród 11 przebadanych, w której aktualnie jest przygotowywana dedykowana
strategia integracji migrantów określająca kwestie polityki migracyjnej, jest Gmina Pleszew.
Przygotowujemy taką strategię[…] Ta polityka będzie obejmowała kilka obszarów,
najważniejsze z nich to na pewno edukacja i rekreacja, czyli czas wolny. Administracja
i usługi publiczne i prawo. [IDI gmina]
Działania podejmowane na rzecz cudzoziemców na terenie Gminy Pleszew są przedmiotem
opisu w ramach analizy case study, której ustalenia zaprezentowano w pełnej wersji raportu.
Część respondentów stwierdziła, że optymalnym poziomem administracyjnym, na którym taka
strategia mogłaby powstać, jest co najmniej poziom powiatu, a najlepiej województwa.
Myślę, że gmina jest jeszcze jak gdyby zbyt małą taką jednostką. No minimum powiat,
a myślałam, że chyba najlepiej województwo. [IDI gmina]



W swoich wypowiedziach na temat strategii i programów działań na rzecz cudzoziemców,
niektórzy respondenci, choć należą oni raczej do mniejszości, wskazywali na inne dokumenty,
w których występują zapisy dedykowane cudzoziemcom i działaniom na ich rzecz. Są to m.in.
lokalny program współpracy z organizacjami pozarządowymi czy aktualnie przygotowywany
dokument strategii rozwoju gminy.
Na ten moment wiem, że nie, aczkolwiek przystępujemy do tworzenia nowej strategii
na najbliższe pięć lat, strategii gminy. I zakładam, że takie elementy będą wpisane,
bo tego wymaga od nas rzeczywistość, tak? I obecność cudzoziemców na naszym
terenie. [IDI gmina]



Badani zapytani o to, czy chcieliby się zaangażować w przygotowywanie
strategii/programu/planu integracji migrantów na poziomie wojewódzkim wyrażali ostrożną
gotowość, odpowiadając, że raczej tak, ale oczywiście decyzja w tym zakresie należy
do lokalnych włodarzy gminy/miasta. Niektórzy respondenci określili zakres swojego
zaangażowania w tworzenie takiego dokumentu na poziomie wojewódzkim i dotyczył on
w szczególności: przygotowania lokalnej diagnozy jako wkładu w diagnozę regionalną,
proponowanie określonych form działań, konsultowanie zapisów dokumentu, tworzenie
i konsultowanie rekomendacji dot. działań.
…tę wiedzę skądś muszą pozyskać. Wobec tego, jako urząd i podległe urzędowi
instytucje w tym zakresie, w jakim wiedzę posiadamy, możemy się tą wiedzą podzielić.
Możemy się podzielić naszymi doświadczeniami. [IDI gmina]
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 Zdaniem części respondentów strategia wojewódzka dałaby możliwość skoordynowania
podobnych działań na poziomie województwa.
Tak, żeby powstała po prostu strategia tu na poziomie województwa, czy krajowym,
którą samorządy mogłyby u siebie wdrażać i przez to te działania mogłyby być
koordynowane na takim samym poziomie. [IDI gmina]


Respondenci widzą potrzebę powstania dokumentu na poziomie regionalnym, choć
dostrzegają
również
konieczność
zindywidualizowania/terytorializacji
działań
z uwzględnieniem lokalnych kontekstów i sytuacji poszczególnych gmin/powiatów.
Oczywiście w porozumieniu z wszystkimi tutaj jednostkami samorządu terytorialnego,
które wchodzą w skład danego województwa, aby mieć gdzieś tam obraz taki bardziej
poglądowy i precyzyjne, a nie jakiś taki uogólniający. Bo wiadomo, że inna sytuacja
może być w północnej, czy w południowej części województwa, a inna, nie wiem,
w centralnej. [IDI gmina]



Zdaniem respondentów w dokumencie strategicznym kluczowym obszarem są potrzeby
cudzoziemców wyrażone przez samych zainteresowanych, oddanie im głosu w dokumencie
strategicznym, uczynienie z nich współautorów takiego dokumentu.
A jeżeli już przygotowywać jakieś wytyczne, czy jakąś strategię to te dokumenty
powinny być przede wszystkim oparte o wiedzę, czy doświadczenie osób, do których
mają być skierowane. Bo to jest też bardzo duża bolączka. Że w Polsce badania opinii
publicznej, czy jakieś w ogóle badania społeczne robi się na tak słabo dobranej grupie,
że później właściwie nie wiadomo, o co tu chodzi. [IDI gmina]
No, bo to też fajnie można na tym politykę budować otwartości jakieś, tak? Jakiejś, nie
wiem, wielokulturowości. Ale dla mnie to ma sens tylko wtedy, kiedy to jest oddolnie
porządnie zrobione z tymi grupami docelowymi. [IDI gmina]

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ZAKRESIE INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW
Respondenci w swoich wypowiedziach definiują pojęcie „integracja”, akcentując jej różne wymiary,
powtarzające się opisy nawiązują w szczególności do:
 Uczestnictwa na równych prawach (w wydarzeniach kulturalnych, w rynku pracy,
posiadania praw i korzystania z instytucji).
 Obecności cudzoziemców i ich zaangażowania (obecność, w rozumieniu fizycznej
obecności, w przestrzeni publicznej oraz zaangażowanie w życie społeczności lokalnej).
 Wymiaru interakcyjnego (kontakt, komunikacja, pewne oczekiwania respondentów
związane ze znajomością języka polskiego przez cudzoziemców).
 Postrzegania integracji jako procesu obustronnego, który wymaga zaangażowania obu
stron – Polaków i cudzoziemców.


Większość spośród 11 przedstawicieli instytucji publicznych podczas rozmów zgodnie
stwierdziło, że nie realizują działań integracyjnych skierowanych wyłącznie do imigrantów,
gdyż mogłoby to prowadzić do napięć społecznych pomiędzy Polakami a cudzoziemcami:
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Powiem szczerze, że nie sądzę, żeby organizowanie jakiejkolwiek specjalnej imprezy dla
jakiejś grupy cudzoziemców było dobrym rozwiązaniem. Uważam, że zorganizowanie
otwartego festynu dla wszystkich jest po prostu bardzo naturalną formą integracji
i taką chyba najrozsądniejszą, ponieważ wyszczególnianie kogoś tylko z tego tytułu, że
jest innej narodowości, jest dla mnie no takie, no dosyć takie, jakby to powiedzieć, takie
stygmatyzowanie trochę. „A dlaczego robicie tylko dla Polaków, a dlaczego robicie
tylko dla Ukraińców? [IDI gmina]
Choć warto zaznaczyć, że na terenie województwa organizowane są również imprezy związane
z prezentacją kultury, sztuki, języka cudzoziemców zamieszkujących określoną wspólnotę
lokalną, np. wieczór gruziński, wieczór polsko‐ukraiński.
…od 2 października w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, czyli w CWIO
zorganizowaliśmy piątek dla cudzoziemców. I w ramach tego piątku, każdy piątek
miesiąca, odbywają się tam, jest to miejsce, przestrzeń dla cudzoziemców, w której
w zależności od tygodnia, mogą skorzystać z pewnej pomocy. Każdy drugi piątek
miesiąca to jest wizyta prawnika, który od godziny 12:00 w zasadzie do tego, jak będzie
potrzeba, może udzielać porad prawnych. Albo dla grup, albo dla osób indywidualnych.
[IDI gmina]





Zdaniem przedstawicieli samorządów gminnych, ważnym czynnikiem zachęcającym
cudzoziemców do wzięcia udziału w wydarzeniu, jest brak odpłatności za udział w nim.
Kluczowym, z punktu widzenia respondentów, i niekiedy jedynym typem działania
integracyjnego podejmowanego na terenie gminy przez lokalne władze, jest organizacja
wydarzeń kulturalnych – imprez muzycznych, festynów, dni miasta, imprez
cyklicznych/tematycznych (lato w mieście). Być może wynika to z faktu, zabudżetowanych
środków na organizację tych przedsięwzięć.
Analizując rodzaje instytucji (lub rodzaje podmiotów), które na terenie gmin organizują
przedsięwzięcia adresowane bezpośrednio do cudzoziemców lub pośrednio
do cudzoziemców, traktowanych jako członków społeczności lokalnych, jako aktywne na tym
polu można wskazać:
 Lokalne biblioteki
 Domy kultury

SPOSOBY DOCIERANIA DO KLIENTA CUDZOZIEMSKIEGO I POLITYKA INFORMACYJNA
SPOSOBY INSTYTUCJI PUBLICZNYCH NA DOTARCIE DO CUDZOZIEMCÓW
Katalog działań, podejmowanych w celach dotarcia z informacją do cudzoziemców, które wymienili
respondenci, jest raczej ubogi i mało zróżnicowany:





przedstawiciele samorządów wskazują, że jednym ze sposobów docierania do cudzoziemców
z informacjami o wydarzeniach, imprezach, projektach jest m.in. publikacja i druk materiałów
w dwóch wersjach językowych;
promocja jednego z projektów odbywała się przy pomocy mediów społecznościowych;
władze lokalne docierają do cudzoziemców poprzez instytucje należące przede wszystkim
do systemu edukacji i pomocy społecznej.
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POLITYKA INFORMACYJNA URZĘDÓW I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH


Badani zauważają, że brak jest miejsc, w których cudzoziemcy mogą pobrać wiążące i oficjalne
informacje w języku ojczystym, dotyczące załatwienia różnych spraw urzędowych w Polsce.
Jeśli w urzędach są umieszczane informacje w językach obcych, to są to bieżące ogłoszenia
dotyczące np. działania urzędu w sytuacji pandemicznej:
[…] mamy ten Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego, wszystkie
informacje też w języku ukraińskim, zwłaszcza w tej sytuacji COVID‐owej, kiedy
wprowadzono pewne obostrzenia i nie można było przyjmować interesantów
w dotychczasowej jakby formie. Więc takie komunikaty w języku ukraińskim były
na dole (tj. w holu). [IDI gmina]



Brakuje działań informacyjnych dotyczących sposobów załatwiania spraw urzędowych, brak
jest tłumaczenia wzorów dokumentów czy procedur postępowania:
Nie, informacyjnych takich spraw chyba nie mamy, tam jakichś usług dla
cudzoziemców. Nie, nie. Nic takiego nie prowadzimy. [IDI gmina]





Polityka informacyjna urzędów jest zdecydowanie słabym ogniwem komunikacji na linii
społeczeństwo przyjmujące – cudzoziemcy. Formułowanie komunikatów bieżących w językach
narodowych migrantów może być realizowane metodą „chałupniczą” poprzez proszenie
o przysługi znajomych tłumaczy, osób po studiach filologicznych czy korzystanie z translatora,
które to metody urzędnicy stosują.
Brak polityki informacyjnej skierowanej do cudzoziemców jest jedną z poważniejszych barier
integracyjnych. Imigranci przybywający do Polski muszą dopełnić wielu formalności. Brak
oficjalnych informacji dostępnych w ich językach powoduje, że nie są pewni, jak powinni
rozwiązywać te sprawy, co przyczynia się do spotęgowania poczucia zagubienia. W takich
sytuacjach, w celu załatwienia swojej sprawy, cudzoziemcy decydują się na opłacenie
pośrednika/agenta/prawnika, taka strategia działania daje im poczucie pewności
co do poprawności i skuteczności załatwienia swojej sprawy. W opiniach ekspertów
pracujących na co dzień z cudzoziemcami, takie poczucie pewności cudzoziemcy powinni mieć
wychodząc z instytucji publicznej, w której otrzymaliby pakiet informacji oraz instrukcji na
temat tego, w jaki sposób prawidłowo zastosować określoną procedurę administracyjną.

DZIAŁANIA DEFICYTOWE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA I LUKI WSPARCIA
LEGALNY POBYT I PRACA JAKO FUNDAMENTY INTEGRACJI IMIGRANTÓW


Badani przedstawiciele instytucji odnosząc się do problemów z legalizacją pobytu traktują je
w większości jako problemy natury biurokratycznej: zwracają uwagę na długi czas
oczekiwania na decyzję i wysoki poziom skomplikowania przepisów, w ich wypowiedziach
pojawiają się wnioski dotyczące problemów ze zrozumieniem procedury legalizacji pobytu
przez migrantów, dotyczące w szczególności ustalenia tego, jakich wymaga się od nich
dokumentów, obawy przed nieprawidłowym wypełnieniem wniosku, w efekcie czego zostaną
one odrzucone. Dzieje się tak mimo, że strona internetowa Wydziału Spraw Cudzoziemców
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jest dostępna, oprócz polskiego, w językach:
rosyjskim, ukraińskim oraz angielskim.
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Problem legalności pobytu w literaturze przedmiotu i w opiniach ekspertów zajmujących się
tematyką migracji powinien być postrzegany w szerszym kontekście: legalność pobytu
i nabycie praw w państwie, w którym się przebywa jest kwestią fundamentalną, podstawą
i warunkiem dalszej integracji migranta ze społecznością lokalną. Po pierwsze, uregulowanie
pobytu jest dla wielu imigrantów warunkiem koniecznym do tego, aby mogli zacząć myśleć
o pobycie w kraju przyjmującym w dłuższej perspektywie, jest ono warunkiem poczucia
bezpieczeństwa i stabilizacji. Po drugie, osoby o nieuregulowanym statusie pobytowym
znajdują się poza systemem i nie mogą liczyć na wsparcie ze strony instytucji państwa
przyjmującego, co stwarza możliwość wystąpienia nadużyć i nieprawidłowości np. ze strony
nieuczciwych pracodawców, od których taka osoba jest zależna. Dodatkową trudnością
związaną z legalizacją pobytu są wydłużające się terminy wydawania decyzji przez Urząd
Wojewódzki.



Nieliczni przedstawiciele samorządów gminnych dostrzegają to, w jaki sposób
skomplikowana i wydłużająca się procedura wpływa na obniżenie jakości życia
cudzoziemców w Polsce. W poniższej wypowiedzi respondent odnosi się do sytuacji
cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce na podstawie oświadczenia o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcowi, dostrzegając pewne aspekty uciążliwości tej sytuacji, nie
tylko w kontekście biurokratycznych procedur.
Dla mnie, w moim odczuciu dla nich największym problemem jest to, że muszą
odnawiać ten pobyt, muszą wracać do kraju, muszą ponownie tutaj, że tak powiem,
zaistnieć po jakimś tam tych ustawowych czasach i tak dalej. To ich deprymuje, to ich
też tak trochę zniechęca. I to uważam, że jest dla nich jakichś tam… I dla tych naszych
pracodawców jest jakimś problemem. [IDI gmina]
Niektórzy respondenci nawiązują w swoich wypowiedziach do kwestii dostępu do informacji,
przedstawiają ten problem również, jako sytuację uciążliwą i wpływającą na podejmowanie
ważnych decyzji życiowych przez cudzoziemców, np. o pozostaniu w Polsce.
Brak informacji skutkuje pewnymi frustracjami, wykluczeniem, takim
samowykluczeniem, wycofaniem się, rezygnacją z pobytu, potrzebą powrotu do siebie
do kraju. Myślę, że nasze przygotowanie nie jest złe. Myślę, że zła jest informacja,
przepływ informacji. [IDI gmina]



Według przedstawicieli instytucji brakuje spójnego, zintegrowanego centrum doradztwa
obywatelskiego dla cudzoziemców oraz doradztwa specjalistycznego, ukierunkowanego
na szczegółowe dziedziny życia, np. zawodowego – prawo pracy.
Nie mają wskazanego jednego miejsca informacji. Tak, jak ja zaczęłam się interesować
migrantami, cudzoziemcami, szukałam ambasady, tak? Albo konsulatu. Miejsca, gdzie
mogę zaczerpnąć informacji, gdzie ktoś zrozumie mój język, będzie mógł mnie
pokierować, rozumiejąc moje potrzeby. Natomiast ja mimo, że jestem Polką i szukałam
w naszych obszarach tematycznych, informacyjnych, w zasadzie nie znalazłam takiej
prostej informacji, albo wyczerpującej. Że chciałabym wiedzieć, gdzie mogę
zalegalizować pobyt, gdzie mogę zalegalizować pracę, jak mogę zapisać dziecko
do szkoły, czy są jakieś różnice programowe, czy przysługuje mi jakieś świadczenie
z pomocy społecznej, a jeżeli nie, to kiedy będzie mi przysługiwało. Gdzie ja mogę
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wynająć mieszkanie, jeżeli nie mam załatwionej pracy, a chciałabym pracować, albo
szukać następnej pracy, to gdzie takie zasoby są. Tego nam brakuje, brakuje nam takiej
spójnej informacji. [IDI gmina]
Doradztwo w zakresie pobytu w Polsce, praw i obowiązków pracowniczych na przykład
nie byłoby dobrym wyjściem? Pewno też by było dobrym wyjściem… [IDI gmina]
Znajomość języka kraju przyjmującego jest jednym z kluczowych czynników integracji migrantów.


Bariera językowa, jest tą, na którą przedstawiciele polskich urzędów i instytucji zwracają
uwagę najczęściej. W przeciwieństwie do innych barier, dotyczy ona pracy urzędników
w sposób bezpośredni.
I zdecydowanie problemem największym jest komunikacja językowa w mowie.
Ponieważ przyjeżdżają osoby, które znają głównie ukraiński i rosyjski. My
przygotowujemy się do obsługi klienta w języku angielskim głównie, natomiast ten
język angielski z tej drugiej strony niekoniecznie jest sprawny. Rzadko kiedy. Czyli ten
problem komunikacyjny jest spory. [IDI gmina]
Cały czas tym problemem jest język i ta chęć porozumiewania się, tak? W języku, no ja
myślę, przede wszystkim lokalnym. Bo to jakby goście przyjeżdżają do nas i tutaj z ich
strony powinna być przede wszystkim ta chęć poznawania języka, czyli działania
podejmowane w tym kierunku. [IDI gmina]



Zdaniem przedstawicieli instytucji publicznych bariera językowa jest mniejsza w przypadku
migrantów posługujących się językami słowiańskimi – są one podobne i dużo łatwiej jest się
nawzajem zrozumieć – jednak jest to reguła obowiązująca tylko na poziomie komunikatywnym
języka i to w ograniczonym zakresie. Studenci, uczniowie w szkołach potrzebują
specjalistycznej znajomości języka polskiego związanej z dyscyplinami nauczania. Dorośli,
którzy zamierzają załatwić sprawy urzędowe czy pójść do lekarza, także muszą znać język
polski. Czynnikiem, który może osłabiać motywację tej grupy migrantów do podjęcia nauki
języka polskiego, jest fakt nauki kolejnego języka słowiańskiego.



Finansowanie usług tłumacza jest kolejnym ważnym postulatem pracowników instytucji
publicznych. Kwestia dostępu do tej usługi jest niezwykle istotna nie tylko ze względu
na przebieg komunikacji pomiędzy Polakami a migrantami, ale także na stosunki wewnątrz
migranckich rodzin. Bardzo często funkcję tłumaczy pomiędzy migrantami a pracownikami
polskich urzędów i instytucji pełnią dzieci.
Ograniczone możliwości nauki języka polskiego są problemem identyfikowanym przez
przedstawicieli instytucji publicznych. Funkcjonuje niewiele miejsc uczących polskiego jako
języka obcego, a te istniejące stanowią najczęściej oferty komercyjne są w pełni odpłatne
i kosztowne.
Brakuje systemowych rozwiązań wspierających cudzoziemców w nauce języka polskiego
oraz pracowników instytucji w nauce np. ukraińskiego, rosyjskiego. Instytucje publiczne
(biblioteki, domy kultury) organizują niewiele takich działań. Dostęp do kursów/warsztatów
językowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe jest największy w Poznaniu. Szersze
wsparcie w tym zakresie na terenie województwa wydaje się konieczne.
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Organizacja zdalnych kursów językowych to pomysł, z którego mogłyby, z wyprzedzeniem,
skorzystać osoby, które planują przyjazd do Polski, lub osoby, które migrują wahadłowo
i przebywają okresowo w domu i w Polsce:
[...] mogłoby to być bezpłatnie prowadzone przez Urząd Marszałkowski, czy Urząd
Miasta, żeby mógł ten ktoś sobie po prostu brać gotowe lekcje, ucząc się języka
polskiego. [IDI gmina]

DZIAŁANIA STRUKTURALNE


Brakującymi działaniami strukturalnymi wynikającymi z polityki władz, które nie mogą być
realizowane oddolnie, zdaniem respondentów są:
 Zabezpieczenie środków finansowych na realizację działań skierowanych
do migrantów. Badani zidentyfikowali różne obszary, które powinny być w sposób
regularny (albo chociaż grantowy) finansowane: nauka języka dla cudzoziemców,
wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych wyspecjalizowanych w działaniach
skierowanych do cudzoziemców, ale też dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej,
które mają problemy z zatrudnianiem pracowników.
 Stworzenie stanowiska koordynatora ds. integracji migrantów w gminie/mieście.
Zadaniem osoby na tym stanowisku miałoby być nie tylko planowanie i koordynowanie
działań w zakresie integracji migrantów, ale także nawiązywanie relacji
z przedstawicielami grup migranckich.
 Kolejną propozycją jest stworzenie stanowiska asystenta rodziny cudzoziemskiej,
którego zadaniem będzie zaopiekowanie się rodziną od samego początku pobytu.
Instytucją, która mogłaby być odpowiedzialna za to działanie mogłyby być Miejsko‐
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Każda
przyjeżdżająca rodzina od początku pobytu mogłaby mieć przydzielonego opiekuna,
który byłby przewodnikiem przy załatwianiu spraw urzędowych, zapisaniu dziecka
do szkoły i finalnie pomógłby w procesie usamodzielnienia się migrantów:
…każda rodzina, która deklaruje przyjazd do Polski powinna mieć taką możliwość
korzystania z usługi, tak to nazwę, chociażby opiekuna pobytu. [...]. Czyli będzie dla nich
takim przewodnikiem. Pomoże im się zintegrować, pomoże im się osiedlić, pomoże im
się usamodzielnić. I taka pomoc asystenta mogłaby być, mogłaby funkcjonować
chociażby przez pierwszy rok funkcjonowania, tak? [IDI gmina]



Część respondentów – przedstawicieli instytucji i samorządów lokalnych, w swoich
wypowiedziach dotyczących działań integracyjnych, używała pojęcia „asymilacja”. Z kontekstu
wypowiedzi można domniemywać, iż zapytani o integrację, a odpowiadając przy użyciu słowa
„asymilacja”, potraktowali te pojęcia jako synonimy. Należy jednak podkreślić, że oba pojęcia
mają różne znaczenia, opisujące dwa różne procesy, dlatego też w działaniach skierowanych
do przedstawicieli instytucji, samorządów należy wziąć pod uwagę działania edukacyjne,
uwrażliwiające na stosowany język z zakresu działań adresowanych dla cudzoziemców.
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ŚRODKI Z WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA DZIAŁAŃ INTEGRACYJNYCH NA RZECZ MIGRANTÓW
Respondenci postrzegają środki z WRPO jako szansę na finansowanie działań integracyjnych
i włączających na rzecz migrantów. Wskazali też kilka konkretnych przykładów działań, dla których
środki z WRPO mogą stanowić potencjalne źródło finansowania:


Finansowanie kursów/warsztatów językowych, które byłyby bezpłatne dla migrantów
oraz przedstawicieli instytucji publicznych. Respondenci zwracają uwagę na środki z UE np.
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, jako potencjalne źródło
finansowania kursów.
Kursy języka polskiego dla cudzoziemców, ale także kursy języka na przykład
ukraińskiego dla Polaków. Po to by w instytucjach, szkołach ta możliwość komunikacji
była lepsza. No ja jeszcze należę do tego pokolenia, które uczyło się języka rosyjskiego,
więc gdzieś tam jestem się w stanie porozumieć z Ukraińcami, no chociaż to różne języki
teraz. Ale no pokolenia młodsze właściwie nie miały kontaktu z językiem rosyjskim, ani
ukraińskim. I tutaj w różnych instytucjach z tego wynika problem, tak? [IDI gmina]
No na pewno nieodpłatne nauczanie języka polskiego, jako obcego. [...] Jeżeli mówimy
imigranci zarobkowi, no to z reguły zasobność portfela nie jest bardzo wysoka, więc
dostęp do płatnej edukacji jest utrudniony. Dlatego głównie nauka języka polskiego,
jako obcego. To jest jakby klucz. [IDI biblioteka]



Finansowanie usług specjalistycznych np. poradnictwa psychologicznego, które stanowiłyby
uzupełnienie już istniejących punktów doradztwa dla cudzoziemców.
Czyli na przykład wprowadzenie takiego wsparcia psychologicznego. Ja już wiem, że
trzeci raz to powtarzam, ale faktycznie z rozmów z cudzoziemcami wynika, że na ten
moment bardzo by się to przydało, a takiego działania no my nie prowadzimy, bo nie
mamy po prostu na to już środków. [IDI gmina]



Wsparcie merytoryczne, np. szkolenia, warsztaty z obsługi klienta cudzoziemskiego
oraz w postaci usług tłumacza, kierowane do kadry ośrodków pomocy społecznej oraz innych
instytucji zlokalizowanych na terenie gminy. Zdaniem respondentów treściami
merytorycznymi, które mogłyby się pojawić w programie szkoleń są te, dotyczące różnic
kulturowych i komunikacji międzykulturowej.
Na pewno na szkolenia, na szkolenia kadry. To są rzeczy, które zawsze się przydają
i zawsze powinny być gdzieś tam na pierwszym miejscu. [IDI gmina]
No potem szereg miękkich działach, mających na celu poprawę, poprawę kompetencji
interpersonalnych. No to jest podstawa. No przygotowanie też jakieś takie
merytoryczne, tak? Bo nawet pewne słowa, mimo że są takie same dla ludzi różnych
narodowości, słowa, czy gesty mogą znaczyć coś zupełnie innego. [IDI gmina]
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Też musimy się nauczyć komunikować i zawsze ja to będę powtarzał, że przede
wszystkim właśnie rozmowa, przede wszystkim komunikacja, zrozumienie innej osoby.
Kompetencje, poprawa tych miękkich kompetencji, empatyczne podejście, no to jest
coś, to jest taki fundament, tak? Który należy stworzyć. [IDI gmina]


Finansowanie działań miękkich z zakresu szeroko pojętej integracji społecznej.
Gdybym ja miał do dyspozycji fundusze takie unijne i chciał zrobić fajny projekt
integrujący społeczność, to na pewno bym postawił na sport… Ale, żeby stworzyć takie,
takie integrujące rozgrywki, w których na przykład w jednej drużynie byliby ludzie
z zewsząd. [IDI gmina]
…myślę jeszcze o takich działaniach, które służyłyby integracji. Czyli no najogólniej rzecz
ujmując, o imprezach, które pozwoliłyby poznawać wzajemnie nasze kultury. [IDI
gmina]

4. Instytucje otoczenia inicjujące działania na rzecz integracji
społecznej migrantów
4.1. Instytucje oświatowe
PRZEDSZKOLA


Język jest ważnym czynnikiem sprzyjającym integracji dzieci. W niektórych przedszkolach
wszystkie dzieci uczą się języka angielskiego i wtedy znika bariera językowa. Dodatkowo,
bardzo ważna, szczególnie w początkowym okresie, jest wzmożona nauka języka polskiego,
organizowane są również dodatkowe zajęcia z pedagogiem.
Więc te dzieci mają taki wspólny język angielski, ale ponieważ, jak nam dochodzi nowe
dziecko, które zupełnie nie zna języka polskiego to też bierze czynny udział w całości.
Jest w całości kąpane w tym języku polskim, więc to nie jest tak, że my po kolei jakoś
tam, nie wiem, odrębnie te dzieci mamy, w odrębnych grupach. Tylko one po prostu
wchodzą w całość i są zanurzane w tym języku polskim. I to naprawdę idzie bardzo
szybko. [IDI przedszkole]
Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo szybko zaczynają porozumiewać się w języku polskim,
w jednym z wywiadów pojawiła się obserwacja, że zazwyczaj następuje to po ok. 1‐2
miesiącach od przyjazdu do Polski.



Integracji dziecka sprzyja również angażowanie go w różne zajęcia, aktywności,
wykorzystujące mocne strony dziecka, jego pasje i zainteresowania. Ważnym elementem jest
również przygotowanie dzieci w grupie na pojawienie się nowego dziecka z zagranicy.
W jednej z badanych placówek odbywa się to w obecnej sytuacji poprzez wideokonferencje.
Wcześniejsze spotkanie dzieci i ich zapoznanie się sprzyja łagodniejszemu wejściu w nową
grupę i szybszemu nawiązaniu więzi rówieśniczych. Niektóre dzieci potrafią bardzo szybko
poczuć się tu jak u siebie, z obserwacji pedagogów zależy to przede wszystkim od sytuacji
rodzinnej dziecka, wsparcia, jakie otrzymuje w swojej rodzinie, ale też związane jest
z osobistymi predyspozycjami, temperamentem, osobowością.
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Tak wszedł [jeden z uczniów] jak normalne dziecko i momentalnie, i kolegów miał,
i naprawdę wszedł jak w masło….[IDI przedszkole]




Nie zdiagnozowano potrzeby szkoleń z edukacji kulturowej wyrażonej przez nauczycieli
wychowania przedszkolnego: panowało wśród nich przekonanie, że wszystkie dzieci mają te
same potrzeby rozwojowe, a jak tylko opanują język polski, nie mają już problemów
z integracją. Kadra przedszkoli wyrażała się pozytywnie o szkoleniach podnoszących
kwalifikacje w zakresie sposobów komunikacji z dzieckiem, które nie zna języka polskiego,
szczególnie na początku jego pobytu w naszym kraju.
Współpraca z rodzicami cudzoziemskimi oceniana była przez wychowawców przedszkolnych
pozytywnie. W jednej z badanych placówek (placówka niepubliczna) chęć współpracy ze strony
rodziców stanowi warunek przyjęcia dziecka. W wypowiedzi jednej z badanych osób pojawiło
się też spostrzeżenie, że rodzice cudzoziemscy są wdzięczni, że ich dziecko może uczęszczać do
polskiego przedszkola, a przez to wydają się mniej wymagający niż polscy rodzice. Jednocześnie
w wywiadach powtarzało się przekonanie, że rodzice migranci nieco mniej integrują się
w grupie rodziców:
A tak to tylko, że no nie byli tak wylewni i tak zaangażowani jak normalni rodzice. Tylko
zawsze czuli chyba tą barierę taką międzynarodowościową, jakoś tak mi się wydaje.
[IDI przedszkole]
Szczególnie doceniane przez wychowawców przedszkolnych są wszelkie dodatkowe inicjatywy
rodziców cudzoziemskich polegające na aktywności integrującej dziecko z grupą, np.
przygotowanie poczęstunku charakterystycznego dla kraju pochodzenia dziecka dla całej
grupy.



Różnice kulturowe w ocenie badanych rzadko stanowią przeszkodę w procesie integracji
cudzoziemskich dzieci. Szczególnymi momentami są święta, związane z tradycją
chrześcijańską, a zakorzenione w kulturze naszego kraju, tutaj doświadczenia są różne.
Dla części rodziców udział ich dziecka w takich uroczystościach, jak np. jasełka czy wspólna
wigilia nie stanowi problemu, pomimo innego wyznania niż katolickie, natomiast część z nich
nie życzy sobie, aby ich dziecko w takich okazjach uczestniczyło. Wtedy zazwyczaj ich dzieci nie
są przyprowadzane do placówki, nie wywołuje to jednak żadnych konfliktowych sytuacji.
Przypadki, gdy różnice kulturowe stanowiły przeszkodę w integracji dziecka wspominano
niezwykle rzadko. Stanowią one świetną okazję do zapoznania grupy z obyczajami i kulturą
panującymi w kraju, z którego pochodzi ich cudzoziemski kolega, ale także wymagają
zwrócenia szczególnej uwagi na wyjaśnianie takim dzieciom zasad, które w naszej kulturze
wydają się być oczywiste.
Jak miałam jedno dziecko z Indii, to tu były tylko takie różnice kulturowe. Bo właśnie
oni inaczej wypróżniają się, inaczej się załatwiają. To odbywało się zawsze jakoś
na stojąco. Więc tutaj była taka różnica i tu właśnie też pojawiało się, że wśród naszych
dzieci, dzieci zaczęły po prostu wykluczać to dziecko z Indii. To tutaj właśnie na tle, że
były takie różnice, różnice kulturowe. [IDI przedszkole]
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PLACÓWKI SZKOLNE


W systemie edukacji szkolnej zauważalne jest zjawisko tworzenia się „enklaw dzieci
cudzoziemskich”, tzn. wyboru przez nie szkół, do których uczęszczają już dzieci z tego samego
kraju pochodzenia. Z wywiadów wynika, że pomimo rejonizacji szkół, dyrekcja przyjmuje takie
dzieci, bez względu na miejsce zamieszkania, mając przede wszystkim na uwadze ich poczucie
bezpieczeństwa i dobre samopoczucie w naszym kraju.
Z tego, co ja się orientuję dzieci obcokrajowców chcą być razem w grupie, chcą być koło
siebie. I dlatego nawet jeżeli dzieci nie należą do rejonu to i tak są tutaj do szkoły
zapisywane, no bo tu koleżanka, tu jakaś sąsiadka, ktoś znajomy. A zawsze jednak
takim dzieciom w swoim towarzystwie jest łatwiej. [IDI szkoła]
‐ Znaczy wie pani, obowiązuje rejonizacja, ale wiadomo, że robi się wszystko, żeby
dziecko się dobrze czuło. I to jest chyba najważniejsze. [IDI szkoła]



Podobnie, jak w przypadku przedszkoli główną przeszkodą w integracji dziecka stanowi
język.
Nauka języka polskiego w wymiarze najczęściej dwóch godzin tygodniowo (maksymalnie
do pięciu godzin), jaka zapewniana jest w początkowym okresie pobytu dziecka w naszym kraju
jest oceniana jako niezwykle potrzebna, natomiast respondenci widzą konieczność zwiększenia
wymiaru godzinowego.
Gdyby tych godzin było, powiedzmy, pięć i gdyby dzieciaki miały codziennie godzinę
polskiego, to dużo szybciej by po prostu wchodziły w te pozostałe działania, bo świat
byłby dla nich najzwyczajniejszy w świecie, bardziej zrozumiały. Ten, w którym się
znalazły. [IDI szkoła]
Najpierw próbujemy… przede wszystkim sprawdzamy, na ile dzieci znają język. Bo jeżeli
dzieci nie znają języka to moją problem w komunikacji, a jak mają problem
w komunikacji to nie nawiązują kontaktów. Jak nie nawiązują kontaktu, zostają same.
[IDI szkoła]


W jednej z badanych szkół, gdzie uczy się wiele cudzoziemskich dzieci, funkcjonuje praktyka
obecności tłumacza na ich początkowych lekcjach w szkole (najczęściej jest to tłumacz
anglojęzyczny oraz rosyjskojęzyczny). Tłumacz przekazuje wtedy dzieciom informacje
w zrozumiałym dla nich języku, wymagające znajomości specjalistycznego słownictwa,
np. podczas lekcji geografii, chemii czy fizyki.
Bardzo często jest tak, że ściągamy, jak tylko jest możliwe, tłumacza, który jest
normalnie, pani siedzi z dziećmi na lekcjach. I krok po kroku trzeba wytłumaczyć. Mało
tego no staramy się przy okazji, jak już rodzic jest i jest chętny, to ten sam tłumacz
prowadzi zajęcia dla rodziców i lekcje języka polskiego. [IDI szkoła]



W niektórych szkołach funkcjonują oddziały przygotowawcze przeznaczone dla uczniów
przybywających z zagranicy, słabo znających lub nieznających języka polskiego. Celem
wprowadzenia tej formy organizacyjnej jest wspomaganie efektywności kształcenia osób,
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które uczyły się w szkołach funkcjonujących w zagranicznych systemach oświaty. Nauka
w oddziale przygotowawczym trwa co do zasady jeden rok szkolny, ale może być skrócona
lub wydłużona nie więcej niż o jeden rok szkolny. Dzieci mają przyznane w ich ramach
dodatkowe zajęcia z języka polskiego (w wymiarze do 5 godzin tygodniowo)3. Początkowo też
nie dostają ocen, dopiero po pewnym czasie, gdy opanują podstawowe umiejętności, oceny
są stawiane „na zachętę”, aby wzmocnić motywację dzieci do nauki języka polskiego.
My przede wszystkim w ten właśnie sposób działamy. Że doceniamy to, że dziecko
wkłada wysiłek, że ono chce. [IDI szkoła]
A nie zawsze, nie rozliczamy tak drobiazgowo, szczegółowo, jak nasze polskie dzieci.
[IDI szkoła]
Badani nauczyciele w zespołach przygotowawczych wskazywali na problem z dostosowaniem
przekazywanych treści do różnego wieku i umiejętności dzieci, które się w nich znajdują.
Natomiast największy kłopot, największa trudność, jak dla mnie, jest to, że oni są
w jednym zespole, różny wiek. Ponieważ no tak tutaj jest to skonstruowane, że
pierwsza klasa, druga klasa, trzecia klasa są razem. [IDI szkoła]
Innym problemem, na jaki wskazywano, są nierealne oczekiwania rodziców dzieci
uczęszczających do oddziałów przygotowawczych. Zdarza się niekiedy, że rodzice chcieliby,
żeby dziecko nauczyło się języka bardzo szybko i przeszło już do zwykłego oddziału.
Ale generalnie można powiedzieć, że to jest taki, to jest taka bolączka, że rodzic wie,
na czym polega oddział przygotowawczy, po czym bardzo by chciał, żeby jak mówię,
po miesiącu, dwóch, żeby dziecko już powinno pójść, bo ono nie robi postępów. Rodzic
sam ocenia, czy jego dziecko robi postępy. [IDI szkoła]
Wśród badanych nauczycieli pojawiły się też obserwacje dotyczące dużej rotacji wśród tych
uczniów ze względu na częste zmiany miejsca zamieszkania, co z kolei powoduje trudności
w nawiązaniu więzi z rówieśnikami oraz problemy w opanowaniu języka polskiego.


Zaangażowanie rodziców cudzoziemskich w życie szkolne oceniane było
w przeprowadzonych wywiadach jako raczej niskie. Jako możliwe powody wskazywano przede
wszystkim na:
 przerzucanie odpowiedzialności za przystosowanie dziecka w nowym kraju na szkołę,
spowodowane lękiem i niepewnością rodziców;
 brak znajomości języka polskiego, stąd unikanie kontaktów z innymi rodzicami;
 brak czasu wolnego, przede wszystkim z uwagi na intensywne życie zawodowe.
Przynajmniej ja tutaj nie słyszałam, żeby któreś z rodziców dziecka z obcego kraju, nie
wiem, pomogło nam w czymkolwiek. W organizacji, może w organizacji jakiejś imprezy
takiej klasowej. Ale o szkolnej? A ja tu jestem odpowiedzialna za samorząd uczniowski,
to nie spotkałam się. [IDI szkoła]

3

https://www.gov.pl/web/edukacja‐i‐nauka/informacja‐o‐ksztalceniu‐w‐polskim‐systemie‐oswiaty‐osob‐
przybywajacych‐z‐zagranicy, dostęp: 09.04.2021 r.
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Pojawiły się też obserwacje, że z uwagi na zwiększoną liczbę godzin, które rodzice migranci
zmuszeni są przeznaczać na pracę, ich dzieci wymagają większej troski i objęcia opieką.
Widać i to znowu jest wcale nie taki mały procent, że te dzieci po prostu potrzebują
zainteresowania, miłości. Pewnie, że u nas tak samo jest wśród polskich dzieci.
Natomiast tu ewidentnie widać. Dzieci są nienajedzone, dzieci bardzo często są głodne,
dzieci są rzucone od godziny 7:00 do 17:00 w świetlicy, bo rodzice pracują. Dzieci klas
starszych muszą same się zatroszczyć o siebie. Widzieliśmy to po nauczaniu zdalnym,
mieliśmy właśnie naszego wychowawcę klas 4‐6, on woził materiały do nauki, bo dzieci
nie miały Internetu, nie miały komputera. Nasze też nie mają. Ale też się nikt nie
zainteresował. Mieliśmy możliwość i zostawiliśmy materiały do pracy w szkole, że
można było sobie odebrać. Nikt tego nie robił. Rodzice w ogóle nie mają pojęcia.
Widzimy, że nie wchodzą na LIBRUSA. [IDI szkoła]


Sytuacje konfliktowe między dziećmi na tle narodowościowym, o których nauczyciele mają
wiedzę, zdarzają się raczej sporadycznie. W omawianych przypadkach badani pracownicy szkół
duże znaczenie przypisują przekonaniom wyniesionym z domu rodzinnego. Sytuacje
konfliktowe rozwiązywane są tak, jak w każdym innym przypadku, czyli stosowane są zajęcia
z pedagogiem, rozmowy edukacyjne, zajęcia antydyskryminacyjne.



Z wywiadów wynika, że kadra nauczycielska radzi sobie z wyzwaniami związanymi z edukacją
dzieci cudzoziemskich we własnym zakresie, korzystając z dostępnego potencjału, zasobów
i doświadczeń własnych. Wsparcie, które w opinii badanych nauczycieli byłoby potrzebne,
aby usprawnić ten proces to przede wszystkim:
 Lepsze współdziałanie szkół w zakresie integracji cudzoziemskich uczniów oraz
skoordynowanie tego procesu na poziomie gminnym.
 Ujednolicenie procedur związanych z przyjmowaniem dzieci cudzoziemskich do szkoły
oraz dookreślenie pewnych problematycznych kwestii, np. jakich dokumentów
wymagać, jak określać podstawę pobytu w Polsce.
 Poszerzenie oferty szkoleń kierowanych do nauczycieli: są oferty, jak uczyć
obcokrajowców języka polskiego, brakuje natomiast tych, dotyczących komunikacji,
organizacji klasy, integracji dzieci, działań, jakie nauczyciele mogą podejmować,
aby dzieci cudzoziemskie mogły czuć się tu jak u siebie.
 W wywiadach została wyrażona potrzeba wprowadzenia „pakietu powitalnego”
dla rodziców cudzoziemców zaraz po przyjeździe do Polski, w tym z podstawowymi
informacjami dotyczącymi funkcjonowania systemu oświaty.



Podczas rozmów z nauczycielami opisanych zostało wiele ciekawych pomysłów na integrację
klasy z cudzoziemskim uczniami. Przede wszystkim podkreślona została rola wychowawcy,
od którego postawy i zaangażowania zależy, ile z tego typu działań zostanie w klasie
wdrożonych.
No to dużo zależy od wychowawcy, nie? Jeśli wychowawca odpowiednio te ogniwa,
które są najbardziej, najbardziej w tym takim właśnie działaniu rówieśniczym
przydatne, odpowiednio uruchomi, no to to działa dobrze, nie? Tak naprawdę to
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wszystko zależy od nas dorosłych, na ile my jesteśmy w stanie te dzieci, no takie
brzydkie słowo, uruchomić po prostu. [IDI szkoła]


Jako ważny czynnik uznano działania nauczycieli mające na celu budowanie poczucia
bezpieczeństwa, co związane jest również ze znajomością sytuacji rodzinnej dziecka
i zapewnieniem wsparcia psychologa, jeśli jest taka potrzeba.



Ważnym aspektem jest możliwość wcześniejszego zapoznania się dziecka cudzoziemskiego
z rówieśnikami, chociażby za pomocą mediów społecznościowych. Co istotne, wymaga to
czasu i przygotowania, które nie zawsze jest możliwe, np. ze względu na nagłe decyzje
dotyczące przeprowadzki.
Przed rozpoczęciem roku szkolnego uczniowie zaprosili dziewczęta do klasowej grupy
na Messengerze, dzięki czemu mogły się oswoić z imionami i wizerunkami rówieśników
w języku polskim. I one też już próbowały na tym Messengerze po polsku, po polsku
pisać. [IDI szkoła]



Ważnym czynnikiem sprzyjającym integracji dziecka w grupie rówieśniczej jest wykorzystanie
potencjału, jaki ono wnosi do klasy, specyficzne doświadczenia, język, kultura. Dziecko
cudzoziemskie może być źródłem wiedzy dla polskich dzieci, co zwiększa jego znaczenie
w grupie.
Z tego, co ja wiem i z tego, co ja też sama praktykuję, no to oczywiście robimy takie
lekcje typowo „Poznajmy się”, takie integracyjne. Czyli my na przykład opowiadamy
o naszych zwyczajach, w ogóle o sobie, o Polsce, o zwyczajach. No i dziecko też
opowiada o sobie. Czytamy na przykład na lekcjach wychowawczych, ja to robię,
czytamy na przykład jakieś bajki, baśnie nasze polskie. A dziecko nam przynosi ze
swojego regionu. Bo my mamy taką podobną, ale ona jest zmieniona. I ona nam czyta
taką bajkę. Uczymy się języka nawzajem. Tak że dzieci poznają słówka na przykład
rosyjskie. No wiadomo, dla nich to jest też fajna zabawa, że mogą opowiedzieć, że
pochodzą też z innego kraju i mogą opowiedzieć o czym i znają coś, czego my
na przykład nie wiemy, tak? [IDI szkoła]





W innej ze szkół podany został przykład działania polegającego na tym, że przy trudniejszych
zadaniach edukacyjnych cudzoziemscy uczniowie są proszeni o wytłumaczenie ich kolegom
w swoim języku, budując tym samym swoją pozycję „eksperta” w danym obszarze.
Inna propozycja to wplatanie w prowadzoną lekcję elementów wiedzy o kraju ucznia.
Na przykład w klasie siódmej podczas lekcji o szkole przeprowadziliśmy mini wywiad
z uczennicami z Ukrainy, czym szkoła na Ukrainie różni się od naszej. [IDI szkoła]



Kolejnym pomysłem na integrację klasy jest wykorzystywanie wątków związanych z migracją
podczas różnych lekcji, np. na języku polskim można omawiać teksty odwołujące się
do problemu zmiany miejscu pobytu, literaturę pomagającą wskazać możliwe przyczyny
emigracji. Na zajęciach z etyki, cykl lekcji może skupiać się wokół tematu różnorodności
i akceptacji, wyczulać na problemy odrzucenia ze względu na odmienną narodowość, czy
wyznanie.
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W jednej ze szkół pojawił się pomysł wykorzystywania na lekcji Google Translatora,
aby porozumieć z się z obcojęzycznym dzieckiem.



Ważnym działaniem integrującym są też wspólne pozaszkolne aktywności:
Z inicjatywy dzieci powstało wakacyjne oprowadzanie po miejscowości. Koledzy
pokazali nowych koleżankom kilka miejsc w Słupi oraz klasowy ogród, bo oni mają taki
ogród, który sobie zrobili, ta siódma klasa. I też do tego ogrodu latem dziewczyny
zaprosili. [IDI szkoła]
W zeszłym roku robiliśmy coś takiego w ramach kółka tak zwanego geograficznego, czy
jak to tam nazwaliśmy tam wielokulturowe, pani od geografii, od języka polskiego
wychodziła na wycieczki po Poznaniu, żeby poznać Poznań z klasami, z tymi starszymi
cudzoziemskimi i polskimi dzieciakami. [IDI szkoła]



W jednej z badanych szkół funkcjonuje klub dla nowych uczniów obcokrajowców, gdzie mają
możliwość zapoznania się z polską kulturą, językiem, zwyczajami, ale też wyjaśniane są tam
zasady funkcjonowania szkoły. Odbywają się tam różne spotkania, rozmowy, dyskusje,
oddzielnie organizowane dla młodszych i starszych dzieci.



Ciekawym pomysłem jest organizacja zajęć, podczas których dzieci polskie i cudzoziemskie
mogą porozmawiać na temat swoich relacji i np. ustalić pewne zasady wzajemnego
komunikowania się.
Znaczy w zeszłym roku jeszcze opracowywali wspólnie taką tablicę dobrego
wychowania. Czyli właśnie, jak mają się oni, Polacy, polskie dzieci zwracać, co jest tam,
co wypada. [IDI szkoła]



W niektórych placówkach funkcjonuje „Pakiet powitalny” dla dziecka cudzoziemskiego,
zawierający m.in. bieżące informacje na temat zasad funkcjonowania w szkole.

Na koniec tego rozdziału warto przytoczyć spostrzeżenie, jakie pojawiło się w jednym z prowadzonych
wywiadów, a mianowicie, że dziecko cudzoziemskie w szkole jest wartością, której nie da się zastąpić
w żaden inny sposób. Kontakt z dziećmi z różnych krajów może stanowić cenną lekcję tolerancji,
otwartości, szacunku dla inności, dla wszystkich osób, które się z nimi stykają, nie tylko dla grona
rówieśników, ale też ich rodziców i wychowawców.
No to jest tak, jak z każdą odmiennością. Ona uczy tolerancji, ona uczy szacunku, ona
uczy zrozumienia, ona pozwala… uczy empatii. To są, no dziecko na wózku, dziecko
właśnie z autyzmem, dziecko cudzoziemskie to jest w szkole skarb. Bo tak naprawdę
pozwala nauczyć w praktyce tego, o czym, czego się nie da tak naprawdę nauczyć
w teorii. Bo jeśli my mówimy, że mamy szanować ludzi, którzy przyjeżdżają z zewnątrz
to to jest nic. Natomiast jeżeli my te dzieci mamy i jeżeli możemy z nimi pracować,
możemy z nimi współpracować, no to to jest najlepsza lekcja właśnie tolerancji,
empatii, szacunku i zrozumienia dla innej kultury, czy dla innej religii. [IDI szkoła]

4.2. Instytucje kultury
•

Według przedstawicieli instytucji kultury, migranci rzadko sami inicjują działania
integrujące, zazwyczaj jednak korzystają z nieodpłatnej ogólnodostępnej oferty kulturalnej:
koncertów i festynów gminnych, wieczorów polsko‐ukraińskich, zajęć plastycznych,
komputerowych czy tanecznych dla dzieci. Tylko jeden z domów kultury w sposób nieformalny
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przeprowadził sondaż wśród lokalnych cudzoziemców, badając tym samym ich potrzeby
kulturalne, próbując rozszerzyć i dostosować swoje działania. Inny z kolei przetłumaczył
i stworzył napisy w języku ukraińskim do niektórych polskich filmów wyświetlanych w ich
repertuarze kinowym. Również ciekawą inicjatywę pod względem integracji międzykulturowej
stworzyła jedna z bibliotek, organizując wieczór polsko‐ukraiński połączony z wystawą
fotografii ukraińskiego artysty, ukazujących autoportrety jego rodaków przebywających
w Polsce.
•

W jednej z bibliotek sporą popularnością cieszą się zajęcia językowe w formule „pogotowia
językowego” dla uczniów cudzoziemskich, gdzie wolontariusze, najczęściej uczniowie liceum,
pomagają w odrabianiu lekcji. Inicjatywy w ramach nauki języka polskiego w formie
warsztatowej przyjęły się w nielicznych badanych instytucjach kultury, choć istnieje na nie duże
zapotrzebowanie. Przedstawiciel jednej z bibliotek wspomniał o współpracy przy organizacji
warsztatów językowych z lokalną organizacją pozarządową.

•

W ramach funduszy z projektów ministerialnych jedna z bibliotek stworzyła tzw. „półkę
poligloty”, na której znalazły się pozycje książkowe w różnych językach tj. włoskim,
hiszpańskim, rosyjskim, niemieckim, angielskim czy francuskim. Inni przedstawiciele gminnych
bibliotek wspomnieli, iż mają w planach rozbudowę księgozbioru w językach obcych,
zwracając jednocześnie uwagę na wysokie koszty tychże publikacji, co może obciążać ich
budżet. Ponadto respondenci wskazywali, iż zainteresowanie pozycjami literatury
obcojęzycznej wśród migrantów jest małe, a np. czytelnicy narodowości ukraińskiej najczęściej
korzystają ze zbiorów w języku polskim, zwłaszcza polskich bajek, które pisane prostym
językiem stanowią ułatwienie w przyswajaniu podstaw języka polskiego nie tylko dla dzieci
cudzoziemskich, ale także dorosłych.

•

W opinii niektórych przedstawicieli instytucji kultury, zainteresowanie migrantów
ogólnodostępnymi wydarzeniami organizowanymi w ramach działań bibliotek czy domów
kultury uzależnione jest od długości pobytu cudzoziemca. Częściej z inicjatyw edukacyjno‐
kulturalnych korzystają osoby, które planują zostać w kraju migracji na dłużej lub na stałe,
a mniej zainteresowane są osoby, które przebywają krótkookresowo, a ich głównym celem
pobytu jest cel zarobkowy.

•

Badani zgodnie podkreślają, iż organizowane przez nich przedsięwzięcia realizowane są
w ramach ich podstawowych zadań, nie wymagając dodatkowego zaangażowania
pracowników. Rzadko pojawiają się inicjatywy przeprowadzane w ramach środków
zewnętrznych (np. unijnych), nie pochodzących z budżetu gminy/miasta. Niektóre placówki
korzystają także ze środków publicznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
czy Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Badane instytucje kultury zwracają uwagę na deficyty
w zakresie finansowania pozabudżetowego, podkreślając brak umiejętności i braki kadrowe
w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w tym grantowych/projektowych.

•

Kanałami dotarcia do cudzoziemców, wykorzystywanymi przez badane biblioteki i domy
kultury są najczęściej: poczta pantoflowa; ulotki i plakaty – część respondentów podkreślała,
że w zakresie tłumaczenia materiałów informacyjnych o wydarzeniach współpracują z Migrant
Info Point w Poznaniu; grupy dla cudzoziemców w mediach społecznościowych (jedna
z bibliotek sama założyła i prowadzi taką grupę); zakłady pracy, w których cudzoziemcy
stanowią liczną część załogi czy incydentalnie również lokalna telewizja/radio.
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•

Respondenci pytani o znajomość dokumentów strategicznych, planów działań czy lokalnych
polityk dotyczących integracji cudzoziemców, wykazywali niską znajomość i zainteresowanie
tym procesem. Wyrazili chęć realizowania przedsięwzięć w zakresach zadań, które są im
przypisane, nie widząc konieczności brania czynnego udziału w tworzeniu tego typu
dokumentów, pozostawiając ten aspekt władzom samorządowym.

•

W kontekście ograniczeń i luk związanych z działaniami integrującymi migrantów,
przedstawiciele instytucji kultury wskazywali w szczególności na:
 niski poziom poinformowania i wiedzy o podobnych wydarzeniach organizowanych
przez inne instytucje gminne, powiatowe czy organizacje pozarządowe (zwłaszcza
działania przeprowadzane w dużych ośrodkach miejskich były mniej widoczne
dla instytucji z małych miejscowości i wsi, nie sprzyjając wymianie informacji
i doświadczeń);
 potrzebę warsztatów interkulturowych, zorganizowanych na poziomie województwa,
skierowanych do liderów lokalnych NGO, dyrektorów instytucji;
 uzależnienie planowania działań od budżetu gminnego;
 zainteresowanie uczestnictwem w warsztatach/szkoleniach w zakresie animowania
środowisk cudzoziemskich, moderacji spotkań z cudzoziemcami;
 problemy z przepływem informacji z poziomu centralnego na samorządowy w zakresie
inicjatyw, których odbiorcami są cudzoziemcy, w tym w promowaniu i nagłośnieniu
działań.



Badane osoby reprezentujące instytucje kultury zaproponowały chęć wdrożenia kilku
pomysłów, mogących pogłębić integrację cudzoziemców z lokalną społecznością, w tym:
 włączenie np. lokalnych liderów czy organizacje pozarządowe w międzynarodowe
projekty, które umożliwiają np. wymianę kulturową młodzieży z zagranicy;
 organizację warsztatów dla dzieci i młodzieży, których efektem końcowym byłoby
międzykulturowe przedstawienie teatralne, taneczne show czy koncert;
 współpracę z radami sołeckimi czy kołami gospodyń wiejskich w organizowaniu działań
integrujących migrantów na terenach wiejskich, gdzie mieszkają i pracują większe grupy
cudzoziemców;
 utworzenie działu w bibliotece z literaturą ukraińską, do którego obsługi planowano
zatrudnić osobę władającą językiem ukraińskim i mogącą przetłumaczyć także katalog
biblioteczny;
 zwiększenie kooperacji z innymi lokalnymi organizacjami w prowadzeniu zajęć z języka
polskiego jako obcego w formule kawiarenki – poszukiwanie sponsorów/projektów
finansujących działanie.
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5. Wymiary integracji społecznej cudzoziemców w perspektywie
organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i pracodawców
W niniejszym rozdziale dokonano analizy oceny procesu integracji społecznej cudzoziemców
odzwierciedlonego w aktywnościach prowadzonych oddolnie przez organizacje pozarządowe
czy grupy nieformalne, które często starają się dopełnić działalność państwa czy samorządu w tym
zakresie, a niekiedy stają się ich głównymi inicjatorami i realizatorami. Wymiar zatrudnieniowy
integracji migrantów został z kolei uzupełniony przez zaprezentowanie perspektywy pracodawców.
Poniższy opis zawiera wnioski z przeprowadzonych wywiadów z przedstawicielami wielkopolskich
NGO oraz pracodawców.
Kolejno opisano kwestie dotyczące:
 realizowanych działań integrujących i sprzyjających włączeniu cudzoziemców do życia
lokalnych społeczności;
 oceny prowadzonych działań pod kątem adekwatności, dostępności i skuteczności;
 identyfikacji luk i barier w prowadzonych działaniach;
 poziomu współpracy w zakresie integracji cudzoziemców z różnymi interesariuszami;
 oceny działalności instytucji publicznych pod kątem integracji społecznej cudzoziemców.

1.1.

Działania integrujące cudzoziemców prowadzone przez wielkopolskie NGO
i grupy nieformalne

W celu usystematyzowania aktywności prowadzonych oddolnie wobec cudzoziemców wyróżniono:
działania wspierające (pomoc informacyjna i doradcza, prawna, materialna, wsparcie w znalezieniu
pracy) oraz działania edukacyjno‐kulturalne.

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE


Kilkoro badanych wskazało, iż prowadzonymi przez nich aktywnościami są konsultacje
prawne oraz wsparcie w wypełnianiu wniosków związanych z legalizacją pobytu cudzoziemca,
równocześnie podkreślając, iż na tę formę pomocy jest największe zapotrzebowanie. Wśród
badanych organizacji takie działania są prowadzone przez Fundację Centrum Badań
Migracyjnych – Migrant Info Point w Poznaniu oraz w Kaliszu (punkt prowadzony przez Caritas
Polska w ramach projektu realizowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji).



Wyróżniającym się aspektem jest prowadzenie doradztwa zawodowego i porad prawnych
związanych z zawieraniem umów z pracodawcami, które w szerszym zakresie prowadzone
jest przez NGO z Kalisza (pośrednictwo pracy, współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami) oraz
z Poznania (doradztwo zawodowe i prawne) w ramach środków projektowych.



W jednej z wielkopolskich organizacji migranci mogą także otrzymać materialną pomoc
doraźną w postaci żywności, odzieży oraz dopłat do leków.
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DZIAŁANIA EDUKACYJNO‐KULTURALNE
●

Organizacje pozarządowe działające lokalnie w różnych punktach Wielkopolski starają się
włączać kursy języka polskiego dla cudzoziemców do swojej oferty. W województwie
wielkopolskim najbardziej kompleksowe działania pod względem pomocy migrantom
w nauce języka polskiego, w ramach oferty bezpłatnych kursów językowych czy klubów
konwersacyjnych, prowadzone są w Poznaniu. Z kolei wszystkie organizacje podkreślały, że to
właśnie na kursy języka polskiego jest zgłaszane największe zapotrzebowanie, nie są one
realizowane przez władze samorządowe, dlatego przy ograniczonych zasobach to właśnie NGO
starają się zapełnić tę lukę.



Prowadzenie działań integracyjnych dla dziecka cudzoziemskiego, poza nauczaniem języka
polskiego jako obcego, które jest wymienione w ustawie, ma charakter dobrowolny i zależy
od dyrektora i nauczycieli pracujących w szkole. Niektórzy badani podkreślali, iż na etapie
przyjęcia dzieci cudzoziemskich brakuje diagnozy poziomu kompetencji językowych,
ponieważ nie ma wypracowanych ku temu odgórnych standardów postępowania. Pojawiają
się jednak głosy, że nauczyciele wykazują obawy co do swoich niskich kompetencji językowych
związanych z nauką języka obcego, co uniemożliwia im podjęcie działań ułatwiających kontakt
z uczniem cudzoziemskim.



W małym zakresie realizowane są działania integrujące cudzoziemskich uczniów w polskiej
szkole, co zwłaszcza jest widoczne w czasach pandemii.



Ofertę szkoleniową dla nauczycieli w zakresie integracji społecznej uczniów cudzoziemskich
prowadzi ośrodek edukacyjny z Poznania, kierując ją do szkół powiatu poznańskiego,
wykorzystując do tego formę: konsultacji, płatnych szkoleń dla nauczycieli lub rad
pedagogicznych dotyczących pracy z uczniem z doświadczeniem migracji, cyklu spotkań
o wielokulturowości oraz udostępniania materiałów edukacyjnych. Bezpośrednio
przygotowywane są również pakiety informacyjne o kwestiach naboru, nauce języka polskiego
dla rodziców i uczniów cudzoziemców przetłumaczone na język ukraiński, rosyjski i angielski.
W roku 2020 ośrodek przeprowadził ok. 50 interwencji w formie konsultacji bezpośrednich,
telefonicznych i e‐mailowych, pomagających rozwiązać problemy pojawiające się w procesie
nauczania dzieci cudzoziemskich. Owocem współpracy z placówkami oświatowymi było
wsparcie kilkudziesięciu szkół w przygotowaniu pakietów powitalnych dla uczniów
obcokrajowców.



Jedna z badanych organizacji prowadzi projekt umożliwiający wolontariat europejski,
w ramach którego gości u siebie wolontariuszy cudzoziemców, angażując ich w inicjatywy
rozwijające lokalną społeczność pod kątem promocji wielokulturowości. Cudzoziemcy włączani
są w tworzenie kafejki językowej czy wydarzeń mówiących o ich kulturze i tradycjach.
Narzędziem wspierającym wolontariuszy cudzoziemców stosowanym przez w/w organizację
jest mentoring, polegający na współpracy lokalnych cudzoziemców z zagranicznymi
wolontariuszami, w celu zaznajomienia ich z lokalnym życiem społecznym.



Jako najczęstszą formułę prowadzonych inicjatyw kulturalnych wskazano organizację
wydarzeń i eventów, mających charakter cykliczny lub w znacznej mierze okazjonalny. Wśród
tych inicjatyw można wyróżnić:
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 Outdoor Chill Zone – młodzieżowy festiwal muzyczny (Fundacja Centrum Aktywności
Twórczej w Lesznie);
 turnusy integrujące dzieci i młodzież pochodzące z różnych kręgów kulturowych oraz
świetlica, gdzie dzieci cudzoziemskie mogą uczestniczyć w zajęciach wyrównawczo‐
edukacyjnych (Centrum Pomocy Migrantom w Kaliszu, Fundacja Centrum Aktywności
Twórczej w Lesznie);
 wieczory międzykulturowe (Fundacja Centrum Aktywności Twórczej w Lesznie
we współpracy z lokalną biblioteką publiczną, Fundacja Cooperacja w Lesznie);
 Silent Night (Poznań) ‐ impreza cykliczna organizowana w grudniu, podczas której
zagraniczni studenci z Poznania wspólnie śpiewają kolędę „Cicha noc” w ich językach
narodowych;
 Targi Międzynarodowe (Fundacja Centrum Aktywności Twórczej w Lesznie
we współpracy z urzędem miasta) ‐ przestrzeń, w której organizacje pozarządowe,
kluby, grupy nieformalne prezentują swoją ofertę czasu wolnego skierowaną
do społeczności lokalnej, w połączeniu z aktywnym zaangażowaniem cudzoziemców
w wypełnieniu przestrzeni tematycznej targów;
 Noc Muzeów (Poznań) – ukazanie różnorodności religijnej miasta Poznania poprzez
zwiedzanie poznańskiego meczetu z walorem edukacyjnym (Muzułmańskie Centrum
Kulturalno‐Oświatowe w Poznaniu);
 Teatr Emigrant – amatorski teatr prowadzony przez migrantki, wydający spektakle
rosyjskojęzyczne.


Organizacje i grupy nieformalne wskazywały na inicjatywy integrujące wewnętrznie grupy
cudzoziemców, które dedykowane były najczęściej rosyjsko‐ i ukraińskojęzycznym migrantom.
Przybierały one formę: warsztatów kreatywnych dla dzieci cudzoziemców, doraźnych
konsultacji psychologicznych, seminariów edukacyjno‐informacyjnych dla rodziców
cudzoziemców w kontekście zdobycia wiedzy o polskim systemie edukacji i procedurach
aplikowania do szkół.



Dominującymi kanałami dotarcia do migrantów, w celu poinformowania ich o ofercie
kulturalnej i możliwości zaangażowania się w różnego rodzaju aktywności są: media
społecznościowe, szkoły, grupy społecznościowe prowadzone przez cudzoziemców oraz
lokale gastronomiczne z tradycyjną kuchnią danej narodowości. Ciekawym aspektem
poruszonym przez jedną z organizacji w Poznaniu były działania prowadzone metodą
streetworkingu. Wolontariusze wychodzili na ulicę do miejsc, gdzie potencjalnie można było
spotkać migrantów, rozmawiali z nimi, ale też prowadzili badania diagnozujące ich sytuację.



Badani wielokrotnie podkreślali, że część cudzoziemców chętnie angażuje się w działania
lokalnych organizacji, by wolontaryjnie działać na rzecz integracji z lokalną społecznością.
Cudzoziemcy włączają się w różnorodne aktywności, w tym m.in. w przygotowywanie posiłków
dla osób bezdomnych; prowadzenie warsztatów kulturowych zaznajamiających z tradycją
i kuchnią danego kraju czy organizowanie wydarzeń integrujących różnorodne środowiska.
W opinii niektórych badanych, warunkiem koniecznym do większego zaangażowania
migrantów w sferę kulturalną lokalnej wspólnoty jest uzyskanie przez nich poczucia
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zaspokojenia podstawowych potrzeb socjalno‐bytowych oraz bezpieczeństwa w przestrzeni
publicznej, gdyż problemy formalno‐prawne mogą blokować potencjał cudzoziemców.


Przedstawicielka jednej z grup nieformalnych zasygnalizowała ciekawe spojrzenie na kwestię
niezaopiekowanej grupy cudzoziemców seniorów (którzy najczęściej są rodzicami migrantów)
borykającymi się z barierą językową i wyobcowaniem. Ze względu na trudności w przyswojeniu
nowego języka, uczestnictwo w istniejących już formach integrujących, jak kluby seniora,
w przypadku tej grupy cudzoziemców nie zdaje rezultatu, natomiast pomocne mogłyby być
zajęcia integrujące seniorów wewnątrz własnej grupy narodowościowej.



Badani przedstawiciele NGO, grup nieformalnych i pracodawców mieli problem z oceną
skuteczności prowadzonych przez siebie działań. Znaczna część deklarowała, że nie jest
w stanie tego ocenić, ponieważ nie zbiera na ten temat informacji. Badana grupa interesariuszy
wskazywała, że prowadzone przez nich działania odpowiadają na potrzeby danej społeczności
cudzoziemców, ale nie są przez nich w żaden sposób badane, a raczej oparte na subiektywnej
obserwacji. Większość respondentów zaznaczyła, że przy organizacji przedsięwzięć kieruje się
zasadą otwartości, dedykując swoje przedsięwzięcia do ogółu społeczności lokalnej, choć
zdarzają się inicjatywy celowane stricte do cudzoziemców. Niektórzy starali się sformułować
wstępne wnioski i głównie odnosili się do tego, że prowadzone przez nich działania mają
charakter aktywności adresowanych do Polaków i do cudzoziemców, a ich głównym efektem
jest wzajemne oswojenie się ze sobą i przełamanie strachu, obalenie stereotypów dotyczących
drugiej strony.

5.2. Działania integrujące pracowników cudzoziemskich prowadzone przez
wielkopolskich pracodawców
●

Duże zakłady pracy mają bardziej kompleksowy i zorganizowany system wspierania
pracownika cudzoziemskiego, dlatego mogłyby być istotnym podmiotem wspierającym
integrację migrantów w Wielkopolsce. Wszyscy badani pracodawcy prowadzą działania, które
mają pomóc pracownikom w procesie adaptacji w środowisku pracy i lokalnej społeczności,
korzystając m.in. z następujących narzędzi: broszur informacyjnych o mieście pobytu; szkoleń
interkulturowych (zaznajamianie z regułami kultury polskiej); wsparcia w załatwianiu spraw
urzędowych i edukacyjnych dzieci; organizacji imprez integracyjnych; zapewnienia warunków
socjalno‐bytowych (mieszkanie, opieka medyczna); zakupu translatorów czy kursów
językowych dla kierowników i pracowników.

●

W mniejszym stopniu wsparcie otrzymują rodziny cudzoziemskich pracowników – np. jedna
z badanych firm we współpracy z polsko‐niemiecką izbą przemysłową pomaga
partnerkom/partnerom cudzoziemców, którzy aktualnie są bezrobotni w poszukiwaniu pracy
czy organizowaniu kursów doszkalających, aby mogli oni najefektywniej wykorzystać czas
spędzony w kraju migracji.

●

Według pracodawców biorących udział w badaniu największym problemem utrudniającym
pełną integrację cudzoziemców jest nadmierna biurokracja w urzędach (długie terminy
oczekiwania na załatwienie spraw związanych np. z legalizacją pobytu, pozwoleniem na pracę
czy nadaniem numeru PESEL) oraz bariera językowa.
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[…] dodatkowo zezwolenia i pozwolenia, które otrzymują, te kolejki, długi czas, to jest
niepokój dla tych osób. Często gęsto były przerwy w zatrudnieniu z powodu tego, że
oczekiwanie na kartę pobytu z trzech miesięcy wydłużało się do dziewiętnastu,
dwudziestu czterech miesięcy. [IDI pracodawca]
●

Jeden z badanych pracodawców przeprowadził również w okresie przedświątecznym
ogólnopolską kampanię, w której jednym z podjętych tematów był problem osamotnienia
migrantów żyjących z dala od rodziny i kraju pochodzenia, zachęcając do wspierania ich w tym
trudnym czasie rodzinnej rozłąki.

●

Badani pracodawcy zwrócili uwagę, iż w środowisku pracy i lokalnej społeczności zatrudnieni
cudzoziemcy nie zgłaszali im problemów związanych z dyskryminacją na tle
narodowościowym, a podkreślano, że zostali życzliwie przyjęci w obu wymienionych
środowiskach.

●

Żaden z pracodawców nie posiada formalnych dokumentów w postaci strategii czy polityki
integracji pracownika cudzoziemskiego, lecz w tym zakresie działają w ramach swoich
obowiązków działy zasobów ludzkich, jak również działy ds. komunikacji wewnętrznej.

●

W dużych wielkopolskich zakładach pracy cudzoziemcy zatrudniani są zazwyczaj przez agencje
zatrudnienia, co powoduje, że obowiązek procesu rekrutacji oraz załatwiania formalności
związanych z legalizacją zatrudnienia w Polsce występuje poza pracodawcami.

●

Przedstawiciele zakładów pracy biorących udział w badaniu podkreślali pozytywny wpływ
różnorodności kulturowej zatrudnionych migrantów wśród pracowników firmy, a także
lokalnej społeczności.
Na pewno dzielą się swoją kulturą. Każda kultura ma, jest zróżnicowana. Tak że nasi
pracownicy, czy to z Wietnamu, czy z Ukrainy spowodowali też to, że nasi tutaj lokalni
ludzie otwierają się na inne gusta, tak? Czy to muzyczne, smaki. Przede wszystkim też
historię, czy to Ukrainy, czy Wietnamu. No bardziej, bardziej, że tak powiem, rozwijają
się pod tym kątem lokalni ludzie. Natomiast no wnieśli tę różnorodność, która jest
potrzebna też firmie […] [IDI pracodawca]
[…]Ja myślę też, że ci pracownicy wnoszą do firmy właśnie tę różnorodność, która tak
bardzo jest w obecnych czasach potrzebna, żeby właśnie inaczej podchodzić do tego
rozwiązywania problemów. Wnoszą zupełnie inne doświadczenie również też
kulturowe, które może być tylko jak najbardziej, działać in plus. [IDI pracodawca]
Nie ma podziału, nie ma podziału „To są oni, to jesteśmy my”. Na spotkaniach
koncentrujemy się na wspólnym celu, na wspólnym rozwiązywaniu problemów,
na wysłuchiwaniu siebie nawzajem. Mamy też takie relacje prywatne, tak? Że znamy,
znamy swoje problemy. Wiemy, nie wiem, kto ma dzieci, w jakim wieku są te dzieci.
Spotykamy się też od czasu do czasu prywatnie, więc to widać po takich aspektach,
bym powiedziała. [IDI pracodawca]
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5.3. Bariery i luki w działaniach dostrzegane przez przedstawicieli wielkopolskich
NGO oraz pracodawców


Brak regularnego finansowania działań, co nie pozwala na ich kompleksowe wdrożenie.
Cyklicznie realizowana jest mniejsza część aktywności prowadzonych przez badanych,
zazwyczaj są to inicjatywy projektowe, na które co roku organizacje muszą pozyskać środki
z projektów miejskich lub UE.



Mała liczba punktów informacyjnych dla cudzoziemców (utrudniony dostęp do nich
ze względu na lokalizację takich punktów w dużych ośrodkach miejskich) oraz mało
kompleksowy zakres działań wspierających migrantów.



Istotną kwestią podnoszoną przez badaną grupę są ich ograniczone środki, w tym niska
profesjonalizacja działań ze względu na deficyty kadrowe, a także słaba rozpoznawalność
prowadzonych działań (zwłaszcza dotyczy to promocji wydarzeń, kompetencji graficznych
i marketingowych kadry).



Brak świadomości społeczeństwa dotyczącej sytuacji migrantów w Polsce – niska dostępność
opracowań przedmiotowych, szczegółowych badań dotyczących procesu integracji
cudzoziemców, rodzajów wsparcia i potrzeb.
Brak świadomości tematu jest bardzo ważny, brak właśnie też adekwatnych informacji
dotyczących tego, kim są imigranci i jak przebiegają te procesy, z czym się wiążą i też
brak wiedzy dotyczącej tego, czym jest wsparcie cudzoziemców i też z kolei walczenia
z błędnymi skojarzeniami . Bo też moje doświadczenie mówi, że właśnie często, jeśli
w ogóle, nie ma wyobrażenia, nie ma wiedzy dotyczącej tego, jakiego rodzaju wsparcie
byłoby pomocne, byłoby potrzebne dla nowych mieszkańców. [IDI inicjatywa]



Brak skoordynowanych i ujednoliconych informacji o działaniach prowadzonych na poziomie
regionu, województwa z ogólnym dostępem dla zainteresowanych grup.



Brak wsparcia psychologicznego dla cudzoziemców – działania w badanych podmiotach
prowadzone są sporadycznie, w niewystarczającym zakresie, tj. podstawowe doraźne
konsultacje psychologiczne bez zapewnienia ciągłości wsparcia (działania najczęściej
wolontaryjne), łączące się z brakiem funduszy na ten cel.



W zdecydowanej większości badane NGO i instytucje wspierające przyznały, że nie
diagnozują zjawiska migracji i potrzeb cudzoziemców, działają ad hoc, proponując
rozwiązania bazujące na ogólnych obserwacjach członków organizacji. Pod tym względem
wyróżnia się organizacja pozarządowa z Poznania, która kilkukrotnie we współpracy z uczelnią
wyższą diagnozowała sytuację migrantów na terenie Poznania.
Konsultanci gros swojego czasu poświęcali temu, żeby wychodzić do grup, w których
realnie są lub mogą być cudzoziemcy, czyli właśnie taką pracę też wykonywali,
informowali o naszej działalności. I też to był taki element streetworkingu właśnie,
gdzie też po prostu chodzili do tych miejsc i tam rozmawiali, konsultowali czy po prostu
też prowadzili badania. Więc to było takie połączone, badania, diagnoza
z jednoczesnym jakby dawaniem czegoś od nas, czyli właśnie tego wsparcia
informacyjno‐doradczego. [IDI inicjatywa]

51



Niektórzy respondenci zasygnalizowali potrzebę tworzenia miejsc lub organizacji
pozarządowych, w których działają zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, w oparciu o „naukę
przez doświadczenie” – bardzo cenne staje się wsparcie osoby, która przeszła podobną
ścieżkę, zna na wystarczającym poziomie system prawny danego kraju, poznała kulturę kraju
migracji i może przez to stać się mentorem dla nowo przybyłych cudzoziemców.
No właśnie tak naprawdę takiego centrum integracji nie ma, bo to jest to, o czym oni
często wspominają, że gdziekolwiek chce się, no nie wiem, wszędzie wydarzenia, które
u nas są praktycznie zrobione po polsku, nie ma miejsca, gdzie te rodziny z innych
krajów mogą się spotykać, mieć jakieś wspólne, wspólne warsztaty, wspólne wymiany.
[IDI inicjatywa]



Wśród badanej grupy organizacji pojawiły się również głosy o braku specjalistycznego
przeszkolenia w pracy z klientem cudzoziemskim, zarówno w obszarze językowym,
jak i rozumienia procesów adaptacyjnych migrantów. Wyrażono tym samym chęć
uczestnictwa w bezpłatnych lub niskokosztowych formach doskonalenia w tym zakresie.



W opinii badanych największą barierę w procesie integracji cudzoziemców stanowi
nieznajomość języka polskiego, co jak wskazali respondenci przekłada się na znaczne
utrudnienia w znalezieniu pracy (zwłaszcza na specjalistycznych stanowiskach) i komunikację
w miejscu pracy, czy załatwienie spraw urzędowych i socjalno‐bytowych.



Wśród wypowiedzi niektórych badanych wybrzmiała kwestia nietolerancji i dyskryminacji
względem migrantów i uchodźców, objawiająca się zarówno na poziomie lokalnym,
jak i ogólnonarodowym prowadzona w dyskursie politycznym i medialnym. Jednak w lokalnym
środowisku badani w znacznej mierze nie zaobserwowali przejawów nietolerancji czy
dyskryminacji. Natomiast podkreślono, że jeśli takie sytuacje pojawiają się incydentalnie noszą
znamiona dyskryminacji na tle narodowościowym i religijnym. Badani podnosili także kwestię
mylenia pojęć migrant vs. uchodźca.

Poniżej zaprezentowano pomysły przedstawicieli badanej grupy na uzupełnienie luk w procesie
integracji migrantów:
 w zakresie działań kulturowych: wydanie książki o kulturze Islamu (Muzułmańskie Centrum
Kulturalno‐Oświatowe w Poznaniu); wspólna przestrzeń/miejsce spotkań, gdzie można
realizować projekty skierowane do cudzoziemców oraz realizowane przez samych migrantów;
kluby seniora dla migrantów;


w zakresie działań edukacyjnych: wydanie poradników obcojęzycznych ułatwiających procesy
prawno‐administracyjne; pomoc doradcza w pisaniu przez cudzoziemców grantów jako szansa
dla ich aktywnej integracji w lokalnej społeczności;



w zakresie działań wspierających: rozszerzenie współpracy z tłumaczami; punkt informacyjny
przy Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu; regranting dla NGO na utworzenie stanowiska
ds. pomocy cudzoziemcom lub infolinii we współpracy z lokalnym samorządem.
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5.4. Współpraca interesariuszy reprezentujących organizacje pozarządowe oraz
pracodawców w zakresie integracji społecznej cudzoziemców


W ramach swoich działań badani współpracowali najczęściej z: innymi organizacjami
pozarządowymi działającymi na terenie województwa wielkopolskiego, instytucjami kultury
(biblioteki, teatry), powiatowymi urzędami pracy, placówkami oświatowymi (szkoły)
czy urzędami miejskimi. W mniejszym stopniu do kooperacji dochodziło z Urzędem
Wojewódzkim, strażą graniczną, uniwersytetami czy lokalnymi pracodawcami. Wśród
niektórych badanych pojawiły się jednak głosy, iż wymiana informacji i współpraca
z instytucjami samorządowymi jest jednokierunkowa, ponadto w ich opinii rzadko inicjują
współpracę w zakresie będącym przedmiotem niniejszego opracowania.



W zdecydowanej większości aktywności podejmowane przez badanych na rzecz integracji
społecznej cudzoziemców są realizowane w oparciu o projekty grantowe dotowane
z urzędów miast lub UE, co ma negatywny wpływ na ciągłość prowadzonych przedsięwzięć.



Przedstawiciele badanych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych deklarują wysoką
chęć współpracy w kształtowaniu dokumentów strategicznych dotyczących integracji
społecznej na rzecz migrantów w zakresie konsultacji, dzielenia się indywidualnym
doświadczeniem i dobrymi praktykami.



Wyjątkiem są szersze działania pracodawców zmierzające do integracji społecznej
cudzoziemskich pracowników i ich rodzin. Zidentyfikowano tylko jeden przypadek podjęcia
współpracy z polsko‐niemiecką izbą przemysłowo‐handlową w zakresie wsparcia rodzin
zatrudnionych cudzoziemców, poza tym wszyscy pracodawcy prowadzili wewnętrzne
działania kadrowo‐socjalne wobec zatrudnionych migrantów.

5.5. Ocena działań instytucji publicznych w opinii przedstawicieli organizacji
pozarządowych, grup nieformalnych i pracodawców


W ocenie badanej grupy największą niedogodność dla cudzoziemców w kontakcie
z instytucjami publicznymi stanowi przewlekłość postępowań administracyjnych, co ma
związek z długim czasem oczekiwania, zwłaszcza na legalizację pobytu.



Kolejną podnoszoną kwestią przez badanych jest utrudniony dostęp do informacji
przekazywanych przez instytucje publiczne z perspektywy niedostosowanych językowo
komunikatów (większość broszur, dokumentów strategicznych, nie posiada wersji w języku
obcym) oraz brak punktu informacyjnego, w którym migrant kompleksowo mógłby załatwić
sprawy związane z pobytem, zatrudnieniem czy pomocą socjalną.



Badani często podkreślali, że na poziomie centralnych i regionalnych polityk brakuje
dokumentów strategicznych dotyczących polityki migracyjnej. Wszystkie badane osoby
zgodnie wyraziły chęć zaangażowania się w prace systemowe nad wymiarem integracyjnym
polityki migracyjnej i gotowość do partnerskiej współpracy z instytucjami samorządowymi.



Jedna z instytucji ds. edukacji zwróciła uwagę na niedostateczne rozwiązania systemowe
w zakresie państwowego kształcenia dzieci cudzoziemskich, akcentując występowanie
deficytów w zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i problemów z dostosowaniem poziomu
nauczania, uwzględniającego przede wszystkim barierę językową. Zdaniem przedstawiciela
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badanej instytucji odpowiedzią na to zapotrzebowanie byłaby współpraca interdyscyplinarna
obejmująca pracę nauczyciela, pedagoga, psychologa oraz dyrektora szkoły, zmierzająca
do adaptacji dziecka cudzoziemskiego w środowisku szkolnym, jedną z form wspierających
mogłoby być powołanie asystenta kulturowego do pracy z uczniem migrantem. Jeden
z respondentów zaproponował rozwiązanie wspierające również rodziców dzieci
cudzoziemskich w postaci powołania Rzecznika Praw Dzieci Cudzoziemskich:
Aby zapobiec dyskryminacji uczniów cudzoziemskich, mogłaby być powołana instytucja
Rzecznika Praw Dzieci Cudzoziemskich. Rzecznik powinien być niezależny, aby nie
ulegał naciskom, bo szkoły bardzo niechętnie przyznają się do tego, że ich uczniowie‐
migranci doświadczają dyskryminacji. Gdyby istniał taki Rzecznik, rodzice mogliby się
zwracać bezpośrednio do niego. [IDI inicjatywa]
Zdaniem przedstawicieli w/w instytucji całe grono pedagogiczne powinno być objęte
warsztatami antydyskryminacyjnymi, o wielokulturowości, aby lepiej odpowiadać na zgłaszane
przez rodziców potrzeby dziecka. Innowacyjnym rozwiązaniem jest powołanie zespołu
do spraw uczniów z doświadczeniem migracji. Zespół taki ułatwia wypracowanie szkolnych
procedur, zasad wsparcia dostosowanych do potrzeb ucznia z doświadczeniem migracji.
Model ten mógłby być powielany w innych szkołach.

6. Proces integracji społecznej w perspektywie migrantów
W niniejszym rozdziale opisane zostały wyniki badania zrealizowanego wśród cudzoziemców
przebywających w województwie wielkopolskim, przeprowadzonego za pomocą ankiet
do samodzielnego wypełnienia oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych.

6.1. Charakterystyka badanych cudzoziemców
Poniżej znajduje się krótka charakterystyka badanych osób opracowana na podstawie danych
zawartych w metryczce kwestionariusza.
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Grafika nr 11 Charakterystyka cudzoziemców badanych w Wielkopolsce

252 respondentów, w tym
46,8% kobiet i 53,2% mężczyzn

Dwie trzecie to osoby
w wieku 25‐44 lata

Blisko połowa (49,6%)
to osoby pozostające w związku
małżeńskim

Najliczniejsza grupa osób posiada
obywatelstwo ukraińskie (63,1%)

Najliczniejszą grupę w związku z długością pobytu
w Polsce stanowili cudzoziemcy przebywający tu od
12 miesięcy do 3 lat – 36,5%. Najmniej liczną grupę
badanych stanowiły osoby przebywające w Polsce powyżej
5 lat – 6,9%



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania.
W badaniu udział wzięły 252 osoby, w tym 46,8% kobiet i 53,2% mężczyzn.



Dwie trzecie badanych to osoby w wieku 25‐44 lata. Blisko połowa znajduje się w przedziale
wiekowym 25‐34 r. ż. (40,9%), kolejną pod względem liczebności jest grupa osób 35‐44 lata
(27,5%). Po 14,2% liczyły kategorie osób 15‐24 lata oraz 45‐54 lata. Najmniej liczną grupą osób,
które wzięły udział w badaniu były osoby w wieku 55‐64 lata (3,2%).



Blisko połowa badanych to osoby pozostające w związku małżeńskim (49,6%), nieco mniej,
bo 48,8% to osoby niezamężne, a 1,6% z nich to wdowcy/wdowy.



Wśród badanych zdecydowanie najliczniejsza była grupa osób posiadających obywatelstwo
ukraińskie (63,1%). Poza nią relatywnie liczne grupy to osoby posiadające obywatelstwo
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białoruskie – 5,2% oraz rosyjskie – 4,4,%. Również 4,4% badanych posiadało obywatelstwo
krajów członkowskich UE. Dość liczne były także grupy obywateli państw europejskich
nienależących do UE (wyłączając Ukrainę, Białoruś i Rosję) – łącznie 8,4% oraz obywateli
państw afrykańskich – łącznie 6,8%


Z uwagi na długość pobytu w Polsce najliczniejszą grupę stanowili cudzoziemcy przebywający
tu od 12 miesięcy do 3 lat – 36,5%, następnie od 3 do 5 lat – 24,1%, od 3 do 12 miesięcy –
19,7%, poniżej 3 miesięcy – 12,8%. Najmniej liczną grupę badanych stanowiły osoby
przebywające w Polsce powyżej 5 lat – 6,9%.

Grafika nr 12 Powody przyjazdu i pozostawania w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania.


Zgromadzone informacje dotyczące celu przyjazdu do Polski i pozostawania w niej, świadczą
o tym, że główny cel przyjazdu do naszego kraju pokrywa się znacząco z celem dalszego
w nim pozostawania.



Zdecydowana większość badanych cudzoziemców przyjechała do Polski, by podjąć pracę –
59,1%, a 53,6% z tego powodu aktualnie tu pozostaje. Migracje zarobkowe pełnią istotną rolę
nie tylko dla rynku pracy, ale dla całego systemu gospodarczego. Zakłada się, że w kolejnych
latach uzależnienie wzrostu gospodarczego od dostępności podaży pracowników z zagranicy
będzie dalej wzrastać. Jak wynika z wywiadów pogłębionych, część cudzoziemców przebywa
w naszym kraju za pośrednictwem agencji zatrudnienia. Skorzystanie z usług agencji, oprócz
miejsca zatrudnienia, jest związane najczęściej również z zapewnieniem zakwaterowania oraz
załatwieniem kwestii formalnych związanych z uzyskaniem pozwoleń niezbędnych
do wykonywania pracy. Jednakże należy pamiętać, że agencje pracy tymczasowej mogą
przyczyniać się też do ograniczania stabilności zatrudnienia cudzoziemców, ich większego
narażenia na nadużycia oraz obniżania standardów na rynku pracy. Państwowa Inspekcja Pracy
zwraca uwagę m.in. na coraz częstsze omijanie przez agencje przepisów o pracy tymczasowej
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poprzez stosowanie tzw. outsourcingu pracowniczego oraz na znaczną skalę stosowania umów
o dzieło w odniesieniu do cudzoziemców4.


Kolejnym wymienionym powodem jest nauka. Grupa osób, które z tego powodu przyjechały
do Polski to 12,3%, a ze względu na nią pozostaje ich nieznacznie więcej, bo 12,7%. Zauważa
się, że Polska w ostatnich latach odnotowuje dynamiczny przyrost liczby cudzoziemców
podejmujących studia na uczelniach wyższych. Mimo to stopień umiędzynarodowienia kadry
naukowej w polskich uczelniach i innych ośrodkach naukowo‐badawczych pozostaje jednak
nadal na niskim poziomie, co może być spowodowane postrzeganiem Polski jako kraju
zbiurokratyzowanego, a przez to nieprzyjaznego zagranicznym studentom oraz brakiem
skuteczności prowadzonych przez polskie uczelnie działań promocyjnych i informacyjnych
na wybranych rynkach edukacyjnych.



7,9% respondentów zadeklarowało, że przyjechało do Polski, by towarzyszyć tu bliskiej
osobie. Nieco więcej (8,7%) twierdzi, że jest to również powód, dla którego tu pozostają5.



Na przyjazd do naszego kraju z uwagi na prowadzenie własnej działalności gospodarczej
wskazało 3,2% badanych, natomiast niemal drugie tyle (5,6%) osób pozostaje tutaj aktualnie
z tej przyczyny. Jak wynika z różnego rodzaju statystyk, coraz częściej cudzoziemcy mieszkający
w Polsce sami stają się pracodawcami oraz tworzą dobra i usługi na potrzeby naszej
gospodarki, choć potencjał ten nie wydaje się w pełni wykorzystywany6.

Wykres nr 8 Podstawa prawna pobytu badanych cudzoziemców w Polsce (w %)

6,9

3,4

Zezwolenie na pobyt
czasowy

9,8
38,5

Wniosek o pozwolenie na
pobyt czasowy
Wiza

19,3

Ruch bezwizowy
Pozwolenie na pobyt
stały/Pozwolenie dla
rezydenta długoterm. UE

22,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania.

4

Polityka migracyjna Polski – diagnoza stanu wyjściowego, MSWiA 2020, str.5.
Relatywnie liczna jest grupa osób, które zarówno jako powód przyjazdu, jak i pozostawania w Polsce wskazały
odpowiedź „inne” (odpowiednio 11,1% i 10,7% osób) – i niestety nie wymieniły, jakie to konkretnie powody
6
Tamże, str.7.
5
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Najliczniejsza grupa badanych przebywa w Polsce w oparciu o pozwolenie na pobyt czasowy
– 38,5% lub też oczekuje na ten dokument – 22,1%. 19,3% deklaruje, że posiada wizę, a 9,8%
osób przyjechało tu w ramach ruchu bezwizowego.



Najmniej liczne są kategorie osób posiadających pozwolenie na pobyt stały (6,9%) oraz
zakwalifikowanych do kategorii „inne” (3,4%), czyli: posiadających kartę stałego pobytu
członka rodziny obywatela/obywatelki UE, bądź inny dokument wydany przez państwo
z obszaru Schengen, albo też posiadających polskie obywatelstwo.

Wykres nr 9 Plany na przyszłość cudzoziemców przebywających w Wielkopolsce (w %)
50,3

Zamierzam zostać w Polsce z rodziną

42,1
25,1
23,4

Zamierzam zostać w Polsce sam

18,6
21,0

Jeszcze nie zdecydowałam/zdecydowałem
Zamierzam przemieścić się do innego kraju

2,7
5,6

Zamierzam wrócić do swojego kraju
pochodzenia

1,6
5,2

brak danych

1,6
2,8

Ukraińcy, Białorusiny I Rosjanie

ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania.
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Większość ankietowanych migrantów (65,5%) planuje w przyszłości pozostać w Polsce
(w tym 42,1% planuje zostać tu z rodziną, a 23,4% samotnie). Ten odsetek jest jeszcze wyższy
w grupie osób posiadających obywatelstwo ukraińskie, białoruskie i rosyjskie i wynosi 75,4%
(w tym 50,3% osób pragnących zostać w Polsce wraz z rodziną i 25,1% osób, którzy chcą tu
zostać samotnie).



Co piąta badana osoba (21%) jeszcze nie podjęła decyzji, czy zostaje w naszym kraju na stałe,
wśród grupy Ukraińców, Białorusinów i Rosjan jest to 18,6%.



Wyjazd do innego kraju planuje 5,6% badanych, ale wśród przyjezdnych zza wschodniej granicy
takie plany ma jedynie 2,7% respondentów. 5,2% migrantów planuje powrót do kraju
rodzinnego, ale w grupie przyjezdnych zza wschodniej granicy jest ich tylko 2,5%.



Z indywidualnych wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z cudzoziemcami wynika, że
większość badanych Ukraińców, Białorusinów i Rosjan zamierza pozostać w Polsce na stałe.
Warunkiem jest znalezienie/utrzymanie odpowiedniej pracy i uregulowanie kwestii
prawnych związanych z legalizacją ich pobytu. W wywiadach wybrzmiało także
zainteresowanie zakupem mieszkania na własność w naszym kraju. Według danych MSWiA
zainteresowanie cudzoziemców zakupem mieszkania w Polsce rośnie, zwłaszcza wśród
obywateli Ukrainy7.

Tamże, str.5.
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6.2. Ocena instytucji/organizacji/grup nieformalnych działających w obszarze
integracji społecznej
Badani cudzoziemcy zostali poproszeni o ocenę działań instytucji/organizacji/grup nieformalnych
w obszarze integracji społecznej. Wnioski odnoszą się zarówno do wyników badania ilościowego,
jak i do analizy wywiadów pogłębionych.
Wykres nr 10 Czy w czasie pobytu w Wielkopolsce korzystał/a Pan/i (lub członkowie Pana/i rodziny)
z usług poniższych instytucji? (w %)

Urząd Wojewódzki

75,00

organizacje pozarządowe

25,0

68,25

31,7

szkoła/przedszkole

33,73

66,3

biblioteka

32,14

67,9

ośrodek pomocy społecznej
powiatowe centrum pomocy rodzinie

21,03

79,0

9,52
TAK

90,5
NIE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania.
 Najliczniejsza grupa badanych miała kontakt z Urzędem Wojewódzkim (75%), a w drugiej
kolejności z organizacjami pozarządowymi (68,3%)8.
 Co trzeci badany cudzoziemiec korzystał z usług oferowanych przez szkoły/przedszkola oraz
biblioteki (33,7%).
 Najmniej osób deklarowało korzystanie ze wsparcia gminnych i powiatowych jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej – z ośrodka pomocy społecznej co piąty badany (21%),
a z powiatowego centrum pomocy rodzinie – co dziesiąty (9,5%).

8

Należy pamiętać, że badani byli rekrutowani wśród podmiotów i organizacji działających „oddolnie” na rzecz tej
grupy.
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Grafika nr 13 Czy podczas korzystania z pomocy wyżej wymienionych instytucji napotkał Pan/Pani
na jakiekolwiek trudności? (w %)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania.


Blisko trzy czwarte badanych cudzoziemców (73%) napotkało na trudności podczas korzystania
ze wsparcia instytucji publicznych w Polsce.

Wykres nr 11 Jeśli przy okazji korzystania z pomocy wymienionych powyżej instytucji napotkał/a Pan/i
na jakieś problemy, proszę je wskazać (w %)
Bariera językowa

53,2

Zawiłe przepisy

25,8

Brak chęci udzielenia pomocy

12,7

Odsyłanie z urzędu do urzędu

11,9

Brak umiejętności udzielenia pomocy

11,5

Traktowanie „z góry”, jak petenta

9,1

Niechęć do cudzoziemców

8,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania.
 Najczęstszą trudnością podczas korzystania z pomocy instytucji, w odczuciu respondentów
była bariera językowa – takie wskazanie dotyczyło ponad połowy badanych (53,2%).
To odczucie pokrywa się w pełni ze zdiagnozowanym deficytem osób posługujących się
językiem angielskim w urzędach wojewódzkich, w wydziałach właściwych w sprawach
cudzoziemców9.
 Co czwarta osoba uważała, że polskie przepisy są zbyt zawiłe (25,8%). Kolejne wskazania
dotyczyły braku chęci udzielenia pomocy (12,7%), odsyłania z urzędu do urzędu (11,9%) i braku
umiejętności udzielenia pomocy (11,5%). Traktowania „z góry, jak petenta” doświadczyło
9,1%, natomiast zachowania, które zinterpretowane zostało jako niechęć do cudzoziemców
– 8,3%.
9

Tamże, str. 19.
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 Z indywidualnych wywiadów pogłębionych wyłania się obraz wielu trudności i barier, jakie
obcokrajowcy napotykają podczas kontaktów z instytucjami publicznymi. Najważniejsze
z nich dotyczą zbyt długiego czasu oczekiwania na wydanie pozwolenia na pobyt w Polsce,
co wiąże się z brakiem możliwości legalnego zatrudnienia, ale też z koniecznością pozostawania
w Polsce. Jest to szczególnie dotkliwe, gdy bliscy, a szczególnie dzieci znajdują się w kraju
pochodzenia, a procedura przedłuża się o kolejne miesiące (średnio, jak wynika z wywiadów
trwa ona obecnie około 1,5 roku – 2,5 lat). Powyższe trudności są spowodowane przede
wszystkim tym, że polskie rozwiązania są modelowym przykładem polityki migracyjnej
opartej na potrzebach rynku pracy (popycie zgłaszanym przez pracodawców przede wszystkim
w krótkim terminie), co charakteryzuje się m.in. koniecznością posiadania uprzedniej oferty
pracy i wymóg uzyskania nowego zezwolenia (oświadczenia) przy każdorazowej zmianie pracy.
Duży wzrost napływu migrantów zarobkowych stanowi poważne wyzwanie dla obsługi
procedur legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Dotyczy to w szczególności udzielania
zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt czasowy i pracę udzielanych przez wojewodów
i wynika m.in. z bezprecedensowego wzrostu liczby spraw przy stosunkowo niewielkim
wzroście nakładów na etaty i obsługę procedur. Dla przykładu, liczba wniosków o wydanie
zezwolenia na pracę cudzoziemca wzrosła z ok. 25 tys. w 2008 r. przez 50 tys. w latach 2012‐
2013 do ponad 410 tys. w 2018 r. i ponad 485 tys. w 2019 r. 10
 Inna grupa problemów związana jest z brakiem dostępu do informacji w języku innym niż
polski, ale wskazywano też na trudności wynikające z różnej interpretacji tych samych
przepisów przez różnych pracowników instytucji. W konsekwencji cudzoziemcom brakuje
kompleksowej informacji, jakie dokumenty są od nich wymagane i jakie są dalsze kroki
postępowania w ich sprawie.
 Na zawiłe i niedostosowane do realiów życia społecznego procedury związane z uzyskaniem
różnorodnych pozwoleń (np. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej)
wskazywali zwłaszcza respondenci pochodzący z krajów Europy Zachodniej, przez porównanie
do swoich krajów pochodzenia.

10

Tamże, str. 11‐12.
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Wykres nr 12 Skąd czerpie Pan/i wiedzę na temat tego, gdzie i jaką niezbędną pomoc może Pan/i
uzyskać podczas swojego pobytu w Wielkopolsce ? (w %)
wyszukuję niezbędne informacje w
internecie

63,9

od znajomych

58,3

od organizacji pozarządowych

28,2

z mediów społecznościowych

25,8

od instytucji publicznych
inne

9,1
1,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania.
 Podczas poszukiwania informacji dotyczących możliwości uzyskania pomocy związanej
z pobytem w Wielkopolsce najliczniejsza grupa badanych korzysta z informacji znajdujących
się w internecie (63,9%), a także czerpie taką wiedzę od znajomych (58,3%).
 Co czwarta osoba korzystała w tym celu z mediów społecznościowych (25,8%). Prawie co trzeci
respondent zadeklarował, że zwraca się w tym celu do organizacji pozarządowych (należy
jednak pamiętać, że tu wyniki mogą być niemiarodajne, ze względu na dobór respondentów
do badania – rekrutowane były osoby korzystające ze wsparcia NGO). Zaledwie co dziesiąta
osoba kieruje się po takie informacje do instytucji publicznych (9,1%). Kilka pozostałych
wskazań dotyczyło pracodawcy oraz agencji zatrudnienia.
 Z wywiadów pogłębionych prowadzonych z migrantami wynika, że media społecznościowe
pełnią ważną rolę informacyjną (wskazywano przede wszystkim na Facebook), gdyż tam,
na dedykowanych stronach badani mają możliwość skorzystania z opisanych doświadczeń
innych obcokrajowców, mogą też uzyskać wsparcie grupy i konkretną pomoc w rozwiązaniu
swoich problemów. Część badanych wskazywała na wsparcie informacyjne ze strony ich
pracodawców bądź pośredników pracy, którzy zorganizowali ich pobyt w Polsce.

6.3. Ocena działań społeczeństwa przyjmującego w zakresie integracji społecznej
W trakcie badania migranci ocenili działania społeczeństwa przyjmującego w różnych wymiarach
integracji społecznej. W kwestionariuszu ankiety oraz scenariuszu wywiadu znalazły się pytania
odnoszące się do doświadczeń cudzoziemców wynikających z kontaktu z instytucjami publicznymi,
placówkami kulturalnymi oraz edukacyjnymi, a także oceny bezpieczeństwa publicznego, czy też
nastawienia społeczeństwa przyjmującego, w tym ich polskich znajomych czy sąsiadów.
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Wykres nr 13 Poniżej znajdzie Pan/i wypowiedzi dotyczące życia cudzoziemców w Wielkopolsce.
Proszę ocenić, na ile się Pan/i z nimi zgadza (w %)

Czuję się swobodnie i bezpiecznie spacerując po ulicach.
Nie odczuwam niechęci powodowanej moją
narodowością

56,0

Moi polscy znajomi z uczelni/pracy są do mnie przyjaźnie
nastawieni, mam poczucie, że chcą bym się tutaj dobrze
czuł/a

52,4

Wiem, gdzie mogę uzyskać pomoc prawną związaną z
legalizacją pobytu i pracy w Polsce

35,3

24,6

Procedury dotyczące pobytu w Polsce są przejrzyste i
zrozumiałe

20,2

Wielkopolskie szkoły i przedszkola są dobrze
przygotowane na przyjęcie dzieci cudzoziemców

19,8

Wiem, gdzie mogę zwrócić się o pomoc socjalną, gdyby
moja rodzina znalazła się w trudnej sytuacji

19,0

16,3

8,7

15,5

23,8

44,8

34,5

9,1

15,9

23,0

22,6

zdecydowanie się zgadzam

raczej się zgadzam

raczej się nie zgadzam

zdecydowanie się nie zgadzam

21,0

13,9

5,2

4,0 1,2

13,5

4,8 3,2

53,6

23,0

10,3 3,6

6,0 5,6 4,8

39,3

28,2

Placówki kulturalne, takie jak biblioteki czy domy
kultury, są otwarte na cudzoziemców i ich potrzeby

Szkoły/uczelnie zapewniają zagranicznym
uczniom/studentom niezbędne wsparcie

31,7

41,7

Instytucje publiczne w Wielkopolsce są przyjazne dla
cudzoziemców, korzystających z ich usług. Czuję się w
nich mile widziany/‐a

2,4
5,63,2

34,9

44,8

Moi sąsiedzi są do mnie przyjaźnie nastawieni, mam
poczucie, że chcą bym się tutaj dobrze czuł/a

4,0
2,4 4,8

31,7

16,7

51,2

15,9

7,1 0,8

nie mam zdania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania.
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Najwyższe oceny uzyskały obszary związane ze swobodnym i bezpiecznym przebywaniem
cudzoziemców w przestrzeni publicznej (87,7% wypowiedzi pozytywnych11), przyjaznym
nastawieniem ze strony polskich znajomych (87,3% wypowiedzi pozytywnych) oraz ze strony
polskich sąsiadów (81%).



76,5% badanych wie, gdzie może uzyskać pomoc prawną związaną z legalizacją pobytu
w Polsce12, natomiast 63,5% ocenia instytucje publiczne jako przyjazne dla cudzoziemców.

Jest to suma wypowiedzi: „zdecydowanie się zgadzam” i „raczej się zgadzam”.
Należy pamiętać, że respondenci w większości są objęci wsparciem organizacji pozarządowych.
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Dla połowy badanych procedury dotyczące pobytu w Polsce są proste i zrozumiałe (54,7%),
a co trzecia osoba oceniła je jako niezrozumiałe (34,5%).


Instytucje kulturalne takie jak, biblioteki czy domy kultury, uznało za otwarte na cudzoziemców
i ich potrzeby 48,4% badanych. W odniesieniu do działań wielkopolskich placówek
edukacyjnych (szkół, przedszkoli i uczelni) połowa badanych nie miała zdania, co może
wskazywać na brak doświadczeń w kontaktach z tymi instytucjami, jednak ich ocena wypada
raczej najsłabiej: 38,9% cudzoziemców wskazało, że zapewniają one zagranicznym
studentom/uczniom niezbędne wsparcie, a szkoły i przedszkola jako dobrze przygotowane
na przyjęcie dzieci cudzoziemców oceniło 35,7% osób.



Mniej niż połowa badanych (42%) wiedziałaby, gdzie należy się zwrócić o wsparcie socjalne
podczas ich pobytu w Polsce.



Najwięcej negatywnych wskazań13 uzyskały obszary związane z oceną przejrzystości
procedur dotyczących pobytu cudzoziemców w Polsce – 34,5% oraz wiedzą dotyczącą
uzyskania wsparcia socjalnego – 32,6%.

Wykres nr 14 Spośród podanych poniżej odpowiedzi proszę zaznaczyć maksimum 3 najważniejsze
obszary, które Państwa zdaniem należałoby usprawnić, polepszyć, aby ułatwić życie osobom
przyjeżdżającym do Polski z innych krajów? (w %)
Informacje na temat miejsc udzielania pomocy prawnej
związanej z legalizacją pobytu i pracy w Polsce

59,9

40,1

Jasność procedur dotyczących pobytu w Polsce

58,3

41,7

Działania instytucji publicznych (urzędów)
Informacje na temat miejsc, gdzie można zwrócić się o
pomoc socjalną
Działanie placówek kulturalnych takich jak biblioteki czy
domy kultury
Otwartość sąsiadów, najbliższego otoczenia na
cudzoziemców

48,4

51,6

58,7

41,3
16,7
13,9

83,3
86,1

Działanie szkół wyższych/uczelni]

9,9

90,1

Bezpieczeństwo fizyczne (np. na ulicach, w komunikacji
publicznej)

9,5

90,5

Działanie szkół i przedszkoli 4,8

TAK

95,2

NIE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania.


13

Za najważniejsze obszary wymagające usprawnienia, aby ułatwić życie osobom
przyjeżdżającym do Polski z innych krajów uznane zostały obszary związane z działaniami
instytucji publicznych. Ponad połowa wskazań dotyczyła konieczności lepszego informowania
na temat miejsc udzielania pomocy prawnej związanej z legalizacją pobytu i pracy w Polsce

Jest to suma wypowiedzi: „zdecydowanie się nie zgadzam” i „raczej się nie zgadzam”.
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(59,9%), zwiększenia jasności procedur dotyczących pobytu w naszym kraju (58,3%) oraz
ogólnie – funkcjonowania instytucji publicznych (51,6%).


Nieco mniej respondentów (41,3%) wskazywało na konieczność usprawnienia przekazu
informacji na temat miejsc, gdzie można się zwrócić o pomoc socjalną. Stosunkowo rzadko
wymieniano poprawę działalności placówek kulturalnych (np. bibliotek czy domów kultury) –
16,7% badanych, konieczność zwiększania otwartości sąsiadów i osób z najbliższego otoczenia
na cudzoziemców (13,9%) oraz lepsze funkcjonowanie szkół wyższych/uczelni – 9,9%.
Bezpieczeństwo fizyczne (na ulicach, w komunikacji publicznej) zostało uznane za ważny
obszar wymagający poprawy przez 9,5% osób.



Najmniej ważnym obszarem wymagającym usprawnienia, w opinii badanych cudzoziemców,
jest poprawa funkcjonowania szkół i przedszkoli (4,8%).



Podobne wyniki uzyskane zostały w badaniu jakościowym, obszar dotyczący funkcjonowania
instytucji publicznych i dostosowania prawa dotyczącego legalizacji pobytu w Polsce był
wymieniany zdecydowanie najczęściej jako obszar wymagający poprawy. Otwartość
sąsiadów oraz kwestie związane z życzliwością społeczeństwa przyjmującego były oceniane
raczej pozytywnie, zwłaszcza przez osoby narodowości ukraińskiej czy rosyjskiej.

Wykres nr 15 Czy podczas pobytu w Wielkopolsce brał/a Pan/i udział w jakichś wydarzeniach
organizowanych dla okolicznych mieszkańców lub wyłącznie dla cudzoziemców? (w %)

wydarzenia dla cudzoziemców

54,8

wydarzenia dla wszystkich mieszkanców

60,3

TAK

45,2

39,7

NIE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania.


Zdecydowana większość (60,3%) badanych cudzoziemców brała udział w wydarzeniach
kulturalnych organizowanych dla okolicznych mieszkańców, nieco mniej, ale również ponad
połowa (54,8%) z nich uczestniczyła w wydarzeniach dedykowanych wyłącznie cudzoziemcom.
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Wykres nr 16 Czy podczas pobytu w Wielkopolsce brał/a Pan/i udział w jakichś wydarzeniach
organizowanych dla okolicznych mieszkańców lub wyłącznie dla cudzoziemców? (w %)

Tak i chętnie wezmę udział w takich
wydarzeniach również w przyszłości

55,2
48,8

Nie mogłem/am ze względu na inne obowiązki,
ale chciałbym/abym uczestniczyć

15,5
11,5

Nie, ponieważ nigdy nie słyszałem/am, że takie
wydarzenia są organizowane

13,1
27,4
7,1

Nie, ze względu na brak znajomości języka
Tak, ale nie zamierzam w nich uczestniczyć w
przyszłości
Nie odczuwam potrzeby uczestnictwa w takich
wydarzeniach
brak danych

wydarzenia dla wszystkich mieszkańców

4,0
6,0
3,2
4,8
2
1,6
wydarzenia dla cudzoziemców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania.


Rozkład odpowiedzi na powyższe pytanie wskazuje na przeważającą wśród respondentów
pozytywną i otwartą postawę wobec uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
organizowanych dla okolicznych mieszkańców.



Ponad połowa osób zadeklarowała, że brała w nich udział i chętnie powtórzy to
doświadczenie w przyszłości (55,2%), natomiast blisko połowa z nich (48,8%) ma takie samo
zdanie w odniesieniu do wydarzeń organizowanych wyłącznie dla cudzoziemców.



15,5% respondentów chętnie by uczestniczyło w wydarzeniach otwartych dla wszystkich
mieszkańców, choć dotąd nie mieli takiej okazji, z uwagi na inne obowiązki (jak wynika
z wywiadów pogłębionych, chodzi tu głównie o pracę). W przypadku wydarzeń zamkniętych
tylko dla obcokrajowców, takiej odpowiedzi udzieliło 11,5% osób.



Spora cześć badanych nie słyszała o wydarzeniach dedykowanych wyłącznie cudzoziemcom
(27,4%), a jeśli chodzi o wydarzenia organizowane dla lokalnej społeczności było to 13,1%
osób.



Dla 7,1% osób barierą uczestnictwa w inicjatywach otwartych był brak znajomości języka
polskiego.



Jedynie 7,2% badanych cechowała niechęć do uczestniczenia w otwartych wydarzeniach: 4,0%
z nich ma już za sobą takie doświadczenie i nie zamierza go powtórzyć, a dla 3,2% nie stanowi
ono atrakcji i nie odczuwa takiej potrzeby. Z kolei wydarzenia dedykowane obcokrajowcom nie
stanowią atrakcji dla 10,8% z nich, przy czym w przypadku 6% wcześniejszy udział w tego typu
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wydarzeniu nie stanowi zachęty do powtórzenia tej czynności w przyszłości, a 4,8% osób nie
ma potrzeby uczestniczenia w tego typu wydarzeniu.


Z wywiadów pogłębionych z cudzoziemcami wynika, że po zaspokojeniu podstawowych
potrzeb bytowych, związanych z zapewnieniem pracy, mieszkania oraz uporządkowaniem
kwestii formalnych związanych z legalizacją pobytu, cudzoziemcy bardzo chętnie włączają
się w działania kulturalne, oświatowe, czy integracyjne, które są dostępne w ich
miejscowościach. Oczywiście, w wywiadach wybrzmiewają różnice w ofercie, jaką dysponuje
Poznań czy Piła a mniejsze miejscowości w Wielkopolsce, gdzie ta oferta nie jest aż tak bogata.
Dla badanych nie ma raczej znaczenia, czy wydarzenia te są organizowane wyłącznie
dla cudzoziemców czy też są otwarte dla wszystkich mieszkańców, wręcz preferowana jest ta
druga grupa, ponieważ daje możliwość lepszego poznania polskich zwyczajów, kultury czy
języka.



Część cudzoziemców chętnie angażuje się w działania lokalnych organizacji, by jako
wolontariusze mogli działać na rzecz zbliżenia się lokalnej społeczności i przyjezdnych.



Największymi barierami dla uczestnictwa cudzoziemców w wydarzeniach kulturalnych są:
brak czasu (po dwunastu godzinach ciężkiej pracy nie mają czasu ani siły, by myśleć
o rozrywkach) i brak informacji o takich wydarzeniach (ich promocja dostępna jest zwykle
wyłącznie w języku polskim).

7. Obraz życia w Wielkopolsce w listach cudzoziemców
Rozdział autorstwa: dr Moniki Nowickiej i Katarzyny Krakowskiej

Informacje na temat życia cudzoziemców w Wielkopolsce zostały zebrane nie tylko w formie
wypełnionych ankiet PAPI oraz wywiadów pogłębionych, ale też na podstawie listów, w których mieli
oni opowiedzieć o ich życiu w Wielkopolsce. Badani zostali poproszeni o przygotowanie listów,
w których we właściwej dla ich zwyczajów i relacji z bliskimi formie opowiedzą o tym, co uważają
za najważniejsze. Listy pisane były przez badanych, przed ich udziałem w wywiadzie, aby uniknąć
sytuacji, w której zasugerujemy im co jest dla nas interesujące.
Dokumenty osobiste pozwalają na uchwycenie wątków, które są szczególnie istotne dla samych
badanych. Pozwalają też na dłuższą refleksję nad tym, co jest dla nich istotne, na którą czasem trudno
się zdobyć w sytuacji wywiadu, która dla badanych bywa stresująca. Mimo świadomości, że listy te
zostały napisane na potrzeby projektu badawczego, okazało się, że ta forma pozwoliła badanym
na większą szczerość wypowiedzi, bo obraz życia w Polsce przedstawiony w listach jest nieco mniej
wyidealizowany.

7.1. Obraz Wielkopolski i Wielkopolan
Z listów wyłania się pozytywny obraz Polski jako kraju o pięknej przyrodzie i architekturze, bardzo
zadbanego i ciągle rozwijającego się. Polska w tak szerokiej perspektywie to miejsce do dobrego,
wygodnego życia – z jednej strony jest bowiem państwem należącym do Unii Europejskiej, na czym na
różne sposoby korzystają jej obywatele, a z drugiej zaś życie jest stosunkowo tanie i proste. Duże
wrażenie robi szacunek dla prawa w różnych jego wymiarach – od przestrzegania zasad ruchu
drogowego, aż po załatwianie spraw w szpitalu, szkole czy urzędzie bez konieczności wręczania
łapówek.
67

„Moje ogólne wrażenia z Polski są dobre.
Piękna architektura, piękne miasta.
Umiarkowany klimat, latem nie za gorąco, zimą nie bardzo
mroźnie.
Piękna przyroda, lasy, rzeki, jeziora, morze. Wiele miejsc
do różnorodnego wypoczynku.
Produkty wysokiej jakości, niedrogie samochody.
Kraj i gospodarka rozwijają się w szybkim tempie.
Z roku na rok jest coraz lepiej.
Pieniądze z Unii Europejskiej nie są tu kradzione, tak jak u nas, ale inwestowane
w rozwój kraju, infrastruktury i gospodarki.
Wszędzie czysto, wszystko zadbane.
Transportem publicznym można dojechać do dowolnej części miasta i kraju, szybko
i wygodnie.
Bilety można bez problemu kupić w internecie.(…)
Mieszkając w Polsce, można niedrogo podróżować po całej Europie.
W Polsce przestrzega się prawa.
Na przejściach dla pieszych kierowcy przepuszczają pieszych, nie ma łapówek, nie ma
chamskiego zachowania urzędników i pracowników aparatu państwowego.
Ogólnie rzecz biorąc, wrażenia z kraju bardzo pozytywne.” [List nr 7]
Obraz Polski jako takiej jest znaczący i dość jednoznacznie pozytywny. Z perspektywy badania istotne
było jednak to, jak cudzoziemcy postrzegają Wielkopolskę i swoje nowe małe ojczyzny w obrębie
regionu. Zarysowany w listach obraz Leszna, Piły czy Poznania nie odbiega co do zasady
od nakreślonego przez respondentów ogólnego obrazu Polski. W sposobie opowiadania
o miejscowościach, w których zamieszkują autorzy listów, jest jednak więcej emocji, czasami wręcz
świadectw przywiązania do tych miejsc.

„Lubimy mieszkać w Poznaniu – to piękne miasto. Ma doskonałą
infrastrukturę i węzeł komunikacyjny. Dobrze przemyślany
transport miejski umożliwia łatwe przemieszczenie się z jednej
części miasta do drugiej. Rozumiemy, że w Polsce będziemy mieli
dobrą przyszłość, że jest tu więcej możliwości pod względem
samorealizacji i pracy. Córka ma możliwość spełnienia swojego
marzenia, aby zostać dobrą i wziętą dentystką. W Polsce jest świetna jakość i duży
wybór towarów. Polska ma piękną przyrodę. Jest tu czysto i wiesz, że pieniądze
z podatków są wydawane zgodnie z przeznaczeniem. Ciągle remontują drogi
i poprawiają jakość życia mieszkańców. Jesteśmy zadowoleni, że tu mieszkamy.”
[List nr 4]
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„W tym liście chcę Ci opowiedzieć o swoim nowym miejscu zamieszkania, o malutkim
miasteczku o nazwie Piła! Chociaż małe, to jest bardzo zwarte i ma wszystko, czego
potrzeba do życia. Mamusiu, a jakie tu piękne parki, w każdym jest staw z kaczkami
i rybami, w nocy wszystko jest oświetlone, dzięki czemu wieczorne spacery są spokojne
i relaksujące. Przez miasto płynie rzeka, stojąc na moście i patrząc na nurt, jest się
urzeczonym. Wokół miasta rozciąga się gęsty las sosnowy, a jakie tam rosną grzyby!
W każdy weekend chodzimy z żoną zbierać te dary lasu! To drugie miasto, które mi się
bardzo spodobało, pierwsze, jak już wiesz, to Kalisz, pamiętasz jak Ci pisałem.”
[List nr 8]

„Cieszy cena, jakość i obfitość jedzenia, lekarstw, odzieży itp. Czystość i porządek
na ulicy, bezpieczeństwo dzięki monitoringowi w mieście. Place zabaw, boiska prawie
na każdym podwórku.” [List nr 15]

Cudzoziemcy lubią swoje nowe miasta i miasteczka za ich wygląd, panujący w nich porządek, a także
zieleń miejską i tę okalającą miasta. Wątek polskiego krajobrazu pojawia się z resztą bardzo często,
zarówno w listach, jak i w wywiadach. Cudzoziemcy lubią spacery po parkach, małe podmiejskie
wycieczki do lasu, ale też dłuższe wycieczki krajoznawcze. Podoba im się też polska architektura.
To wszystko sprawia, że czują się tu dobrze.
Sama przestrzeń, choć ważna, nie jest jednak kluczowa i decydująca. Decydujący wpływ na to jak czują
się tu cudzoziemcy mają Wielkopolanie i ich podejście do „obcych”. W wywiadach przeważał, zwłaszcza
w wypowiedziach Ukraińców, Białorusinów i Rosjan, bardzo pozytywny ton. Wszelkie nieporozumienia
i napięcia, które się pojawiały traktowano marginalnie i podkreślano, że nie ma sensu się na nich
skupiać. W listach pozytywny obraz Wielkopolan, jako ciekawych, inspirujących i otwartych ludzi, jest
dominujący. Pojawiają się jednak wątki świadczące o tym, że nie jest on aż tak przyjazny, jak to
wynikało z wywiadów.
Warto przyjrzeć się temu co cudzoziemcy lubią i cenią w Wielkopolanach, bo jest to fundament,
na którym można budować zintegrowane wspólnoty lokalne.

„Leszno jest niemal jak z odcinka “Gotowych na wszystko”, jest
małe i zwarte, ale jednocześnie przestrzenne. Las, wokół jeziora.
To tu pierwszy raz leciałam balonem, to tu pierwszy raz
zobaczyłam jak mała społeczność pasjonuje się żużlem. To tu
dowiedziałam się, że ludzie występują w małych teatrach
sąsiedzkich. Kluby biegacza, kluby kolarskie. Byłam tak dumna,
widząc że ludzie robią więcej niż tylko pójście do pracy i powrót do domu, jak to jest
w wielu wiejskich rodzinach ukraińskich. (…)
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Bardzo mi się podoba, że miasto jest w pełni przyjazne dla rowerów, że las jest tak
blisko i w pełni dostępny dla rekreacji. Lubię te kilka małych sklepików i kawiarenek,
jakie mamy, podoba mi się, że ludzie są tu tak zwariowani na funkcie żużla. Lubię mini‐
zoo i stadion. Bardzo mi się podoba, że ludzie przykładają wagę do otoczenia, dbają
o nie i utrzymują w czystości. (…)
Podstawa mojej egzystencji tutaj, jako 32‐letniej singielki, opiera się na przyjaciołach,
jakich zdobyłam, naprawdę wspaniałych ludziach. Nie byłabym w stanie żyć z dala od
Was wszystkich, gdyby ci ludzie nie przyjęli mnie z otwartymi ramionami, nie zaprosili
do swoich domów. Oni nie dyskryminują, nie miało dla nich znaczenia, że nie znałam
ich języka, dopasowaliśmy się do siebie. Jeśli potrzebowałam pomocy przy
przeprowadzce czy legalizacji pobytu w Polsce, to właśnie oni mi pomogli, poszli ze
mną, przygotowali dokumenty w moim imieniu. Jestem im naprawdę wdzięczna.”
[List nr 2]

To, co ujmuje cudzoziemców, to aktywność Wielkopolan, wielość możliwości, które stwarzają im
miasta i organizacje pozarządowe, i w które oni sami chętnie się angażują. Ta otwartość na nowe
działania i nowe doświadczenia, okazuje się być inspirująca. Otwartość na nowe doświadczenia wiąże
się z otwartością na nowych ludzi, jest to niezwykle potrzebna cecha z punktu widzenia integracji
społecznej.

„Na początku, chwała Allahowi, Panu Światów, nie napotkałam
żadnych trudności ani nie odczuwałam lęku przed kontaktami
z ludźmi, chociaż słyszałam, że niektórzy ludzie w Europie są wrogo
nastawieni do islamu i muzułmanów. Jednak, do tej pory, nie
spotkałam nikogo z takim nastawieniem; to dobrze.” [List nr 3]

„Kiedy wieczorem przyszłam na zakupy do sklepu, nikt nie był dla mnie chamski,
grubiański za to, że w ogóle nie znam języka i nie mogę zrozumieć, czego chce ode mnie
sprzedawca‐kasjer – wytłumaczyli mi wszystko dosłownie na palcach i ze wszystkim
pomogli, z tym samym życzliwym uśmiechem na twarzy, a w końcu podziękowali za
zakupy i zaprosili ponownie. Byłam w szoku, a świadomość że chcę tu zostać na stałe
tylko rosła. Bardzo zaskakujące było również to, że Polacy nigdzie się nie spieszą ‐
prowadzą życie wyważone i zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach, a jeśli coś
wykracza poza te ramy, to koniecznie trzeba to przemyśleć, co może zająć dość dużo
czasu, ale mimo to nikt nie będzie cię poganiał. (…)
Później poznałam tu swojego przyszłego męża i wreszcie zrozumiałam, że zostaję
na stałe tu w Polsce i nie chcę wracać na Ukrainę – do błota, chamstwa, do smutnych
twarzy i życia w wiecznym pośpiechu. Potem zmienię tu niejedną pracę, przejdę przez
kilka wynajmowanych mieszkań, spotkam w życiu i złych ludzi, przez których oszustwo
stracimy z mężem wszystko, co mieliśmy, ale zaczniemy wszystko od nowa. To właśnie
tutaj w Polsce urodzi się mój jedyny syn, a urodzi się dzięki polskiemu ginekologowi,
który zdoła wyleczyć mnie z tego, z czego już od wielu lat nie mogli mnie wyleczyć na
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Ukrainie. Przez cały czas jak mieszkam w Polsce, jeszcze ani razu nie popatrzyli na mnie
krzywo za to, że jestem cudzoziemką, nikt ani razu mnie za to nie obraził i nikt nie śmiał
się z mojej słabej polszczyzny. Nie mam powodu wracać – tu mam pracę, dziecko chodzi
do żłobka, mąż pracuje – wszystko jest spokojne, uporządkowane i zaplanowane –
wszystko jest proste jak u Polaków – kiedyś mnie to zaskoczyło, a teraz sama tak żyję.”
[List nr 11]

Badani spotykają się więc z otwartością, serdecznością i wyrozumiałością Wielkopolan. Mieszkańcy
rozumieją trudność sytuacji cudzoziemców i starają się pomóc odnaleźć w tej rzeczywistości. Dzięki
temu przyjeżdżający tu cudzoziemcy czują się mile widziani i chcą wiązać swoją przyszłość
z Wielkopolską.
W listach pojawiają się jednak, nieco wyraźniej niż w wywiadach pogłębionych, wątki świadczące
o tym, że relacje międzyludzkie są bardzo złożone i nie zawsze jednoznacznie pozytywne. Zdarzają się
ludzie, którzy dają odczuć wyobcowanie i fakt nie bycia „u siebie”:

„W domu mamy stereotyp, że Ukraińcy nie są lubiani w Polsce,
ale to nie jest prawda, poznałem wielu dobrych i szczerych ludzi,
a nawet zawarłem przyjaźnie. Ale niestety nie wszyscy są tacy,
są ludzie źli i pełni nienawiści do Ukrainy i Ukraińców. Obcując
z nimi, zdałem sobie sprawę z dwóch do tego powodów.
Pierwszy i najczęstszy to historia. Żywią bardzo dużą urazę za
poczynania naszych przodków, nie będę zagłębiać się… A drugi powód to myśl, że bez
nas tu będzie lepiej. Myślą, że będą więcej zarabiali, jeśli nikt tu nie przyjedzie, aby
zarabiać i zadowolić się niskimi (ich zdaniem) pensjami. Prawdopodobnie nie wiedzą,
czym jest „ekonomia” i jak działa.” [List 14]
„Tu w Polsce jest wielu ludzi, którzy mówią, że migranci kradną im pracę. Wydaje się,
że antymigrantcy liderzy wzmacniają takie postawy u tych, którzy nie są w stanie
myśleć samodzielnie. Przypuszczam, że już zapomnieliśmy o masowej emigracji
Polaków do Anglii w 2007 roku. Byliśmy wtedy wszyscy w Anglii, więc wiem, że
pamiętacie. Jestem pewna, że się ze mną zgodzicie, że Brytyjczycy też dali nam dobrą
lekcję życia. Może dlatego, że ich wyspa nigdy nie stanęła w obliczu komunizmu, mają
tak inną logikę niż Europa Wschodnia. Nie postrzegają imigrantów jako zagrożenia, są
otwarci na ich kuchnie, ich zwyczaje, ich modę, cierpliwi wobec tych, którzy nie znają
ich języka. Nie patrzą na to jako na problem, ale na najlepsze rozwiązanie w tych
okolicznościach.” [List nr 2]
„Były trudności z adaptacją, bo wielu Polaków traktuje cię z góry, jakbyś był żebrakiem
lub gorszym od nich, szczególnie odczuwalne było to w pracy.” [List nr 10]

Pewne stereotypy i uprzedzenia o podłożu ekonomicznym są więc dość ważnym akcentem w relacjach
przede wszystkim polsko‐ukraińskich. Jest to sytuacja podobna do tej, którą zaobserwować można
w krajach przyjmujących, mających znacznie większe doświadczenie migracyjne niż Polska. Pracownicy
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zagraniczni traktowani są jak konkurencja na rynku pracy, a przez to i zagrożenie. Tematem trudnym
jest polsko‐ukraińska historia, która stała się argumentem przemawiającym za nieufnością względem
Ukraińców. Niewątpliwie są to obszary, w których należy pracować nad zmianą.
Bardziej problematyczna jest jednak sytuacja, w której kwestia nierównego traktowania dotyka dzieci
cudzoziemców, bo doświadczenie dyskryminacji czy odrzucenia rzutować może na całą ich przyszłość.

„No i zawsze czujemy się tu cudzoziemcami. Na przykład u córki
w szkole wychowawca klasy obniża jej oceny z języka polskiego
i mówi nam wprost, że „ona nie jest Polką i nie może go znać
na piątkę, szóstkę”. Mimo że z innych przedmiotów ma piątki,
szóstki. To bardzo bolesne, bo ona się uczy, a takim zachowaniem
nauczyciel zniechęca dziecko do nauki języka. Ona widzi i czuje tę
niesprawiedliwość. Córka w szkole czuje się obca, bardzo często jej wypominają, że jest
Ukrainką. Dzieci trzymają się w grupach, Polacy z Polakami, Ukraińcy z Ukraińcami.”
[List nr 4]

List pozwala nam poznać punkt widzenia tylko jednej strony. Widać jednak, że problem powstał
na poziomie komunikacji, generalnie komunikowania pewnych treści w sposób jednoznaczny, według
relacji mamy – dziecko ma poczucie, że jego oceny są zaniżane ze względu na jego pochodzenie. Szkoła
powinna być miejscem wyrównującym szanse edukacyjne, ale także, a może przede wszystkim,
miejscem, gdzie odbywa się ważny etap socjalizacji. Nauczyciele pełnią w tym procesie bardzo ważną
rolę, gdyż mogą wskazywać dzieciom właściwe zachowania, oparte na szacunku i tolerancji wobec ich
cudzoziemskich kolegów.

7.2. Warunki życia i życie rodzinne cudzoziemców w Wielkopolsce
Warunki życia cudzoziemców są różne w zależności od charakteru ich pobytu w Polsce. Zwykle
w najtrudniejszym warunkach funkcjonują pracownicy tymczasowi, którzy nastawieni są
na oszczędzanie jak największej kwoty, którą będą mogli następnie wydać na Ukrainie. Często ich życie
w Polsce organizują w dużej mierze agencje zatrudnienia, które zapewniają im zakwaterowanie.
Warunki i sposób zamieszkiwania mają znaczący wpływ nie tylko na kształtowanie codziennego stylu
życia i funkcjonowania pracowników, ale również na ich samopoczucie.

„Mieszkanie, w którym obecnie mieszkam to pokój z trzema
piętrowymi łóżkami, w którym nie ma wolnego miejsca, tylko
przejścia między łóżkami.
Jeśli wszystkich sześciu mężczyzn wstanie ze swoich łóżek, nie
można się wyprostować, nie mówiąc już o chodzeniu po pokoju.
Mieszkam na drugim piętrze, kuchnia znajduje się na parterze,
jest i trzecie piętro. Jedna kuchnia na 90 osób.
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Gotujemy tyle, ile możemy, niektórzy praktycznie nie gotują, żyją na półproduktach.
Wszystkie produkty i naczynia trzeba nosić ze sobą, do pokoju.
Wokół tego hostelu nie ma ławeczek, co znaczy że mieszkańcy nie mają gdzie wyjść
posiedzieć.” [List nr 7]

Trudno myśleć o długookresowym mieszkaniu w takich warunkach, bo nie pozwalają one na realizację
na właściwym poziomie nie tylko potrzeb społecznych czy kulturalnych, ale nawet biologicznych
(niezdrowa dieta, brak warunków do wypoczynku i relaksu). Osoby planujące zostać w Polsce na dłużej
starają się więc znaleźć mieszkanie na wolnym rynku. Wiąże się to jednak ze sporym obciążeniem
finansowym:

„Wysokie ceny wynajmu mieszkań, nie wiadomo dlaczego,
ponieważ miasto jest małe.” [List nr 15]

„Alena, czy pamiętasz, że długo szukałam nowego domu? I oto
niedawno przeprowadziłam się do bardzo wygodnego mieszkania.
Właściciel mieszkania, po rozmowie ze mną, zgodził się trochę
obniżyć czynsz i od razu podpisaliśmy umowę” [List nr 8]

Wysokie ceny wynajmu mieszkań w Polsce mogą stanowić barierę zważywszy na to, że cudzoziemcy
przyjeżdżający tu w celach zarobkowych, zwykle są stosunkowo słabo wynagradzani. Jednak
zamieszkanie pośród Polaków i wejście w skład społeczności sąsiedzkiej służy integracji.

„Mój syn i ja przyjechaliśmy tu latem 2018 roku. Wtedy wszyscy
mieszkańcy naszego osiedla codziennie wychodzili ze swoimi
dziećmi na zewnątrz i tak właściwie zaczęła się moja znajomość
z Polakami. Dobrze nas przyjęli. Pewnego razu, gdy mój syn
zachorował i potrzebował pilnej wizyty u lekarza, sąsiadka odłożyła
na bok wszystkie swoje sprawy i wieczorem zabrała nas autem do
lekarza. Wszystkie dziewczyny (sąsiadki) zawsze pomagały mi,
poradami i działaniem (kiedy tego potrzebowałam). A na Sylwestra jedna rodzina
nawet zaprosiła nas do siebie. Było to bardzo fajne świętowanie. Dzięki temu, że
mieszkałam tam dwa lata, zaczęłam dobrze mówić po polsku, a mój syn jeszcze lepiej.
Znalazł wielu przyjaciół. Środowisko językowe jest bardzo ważne.
Z drugiej strony mogę powiedzieć, że w ciągu dwóch lat jeszcze nie nawiązałam
przyjaźni. Wszyscy, których znam, są znajomymi. Każda rodzina żyje tutaj własnym
życiem. Nawet czuję się trochę samotna, ponieważ w Ukrainie miałam przyjaciół,
krewnych i znajomych. Pracowałam i miałam hobby. Tutaj muszę zająć się moim
dzieckiem.” [List nr 16]

73

Powyższy cytat pokazuje jak ważne jest poczucie przynależności do wspólnoty, pozytywnego
wzmocnienia czy doświadczanie dobrego i życzliwego sąsiedztwa.. Pojawiający się w końcowym
fragmencie wątek braku przyjaźni, a więc prawdziwie bliskich relacji i szansy na realizowanie się nie
tylko w roli młodej mamy, pokazuje ważną lukę do zagospodarowania. Stworzenie oferty, czy właściwie
dotarcie z ofertą do młodych, gotowych do działania osób przyniosłoby korzyści zarówno tym osobom,
jak i całej społeczności.
Fragmenty mówiące o potrzebie zagospodarowania czasu wolnego, poprzez uczestnictwo
w działaniach integracyjnych, również pojawiają się w treści listów.

„Bardzo bym chciała, żeby w naszym mieście powstał ośrodek,
w którym my, Ukraińcy, moglibyśmy zbierać się i organizować
wieczory kulturalne lub robić coś innego. Ale to małe
miasteczko i nie ma nic takiego. W ogóle nie wiem, jakie są
organizacje w Polsce, które wspierają i pomagają
migrantom...” [List nr 14]

Potrzeba organizowania się mniejszości jest szczególnie istotna w pierwszych latach pobytu, zanim
zdąży się nawiązać bliskie relacje i zorganizować życie swoje czy nawet całej swojej rodziny.

„Ale teraz, po kilku latach życia tutaj, kiedy mieszkasz tu
z rodziną, czujesz się prawie jak w domu. Kultura i tradycje są
podobne do naszych, jedzenie też, są oczywiście różnice,
ale można się do nich przyzwyczajać. Syn już zaczął chodzić do
szkoły, ma różne dodatkowe zajęcia, takie jak piłka nożna czy
aikido, lubi to, do domu jeździ na wakacje, na razie tak żyjemy,
a dalej zobaczymy.” [List nr 8]
„Zapomnieliśmy, co to znaczy dawać lekarzowi do kieszeni lub zbierać dla nauczyciela
pieniądze na naprawę szkoły. Pojawiła się możliwość kupienia samochodu,
podróżowania, na co nie mogliśmy sobie pozwolić w domu. Ogromnym plusem jest
ubezpieczenie medyczne, wsparcie socjalne dla rodzin z dziećmi w postaci zasiłków
500+, start itp. Z czasem możliwy jest również zakup mieszkania na kredyt, hipoteka
z normalnym oprocentowaniem.” [List nr 13]

Po kilku latach pobytu i sprowadzeniu tu swojej rodziny lub założeniu nowej, ten porządek i szacunek
dla prawa, który podoba się cudzoziemcom ze Wschodu staje się ich udziałem – ciężko pracują, płacą
podatki, ale też na coraz więcej mogą sobie pozwolić, a ich plany i marzenia mogą sięgać coraz dalej.
Bardzo doceniają ubezpieczenie medyczne i świadczenia socjalne, które otrzymują dzięki legalnemu
zatrudnieniu.
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„Tutaj wiele rzeczy jest bardziej dostępnych, na przykład
bezpłatna opieka medyczna, przykładowo kiedy zraniłem się
w rękę w pracy, natychmiast zabrano mnie do szpitala, zrobiono
mi prześwietlenie nowoczesnym urządzeniem i zaszczepiono i to
wszystko za darmo. Kiedy moja żona Natasza urodziła, też za nic
nie płaciliśmy, wszystko było za darmo, nawet nie musieliśmy nic
kupować do szpitala. Później, gdy Weronika zachorowała
i musiała iść do szpitala na leczenie, wszystkie lekarstwa i badania były darmowe,
ponieważ mamy ubezpieczenie od naszego szefa. Wszystkie szczepienia dla Weroniki
są również bezpłatne, z wyjątkiem dodatkowych, ale nie są one takie drogie.”
[List nr 18]

7.3. Życie zawodowe
Głównym celem przyjazdu cudzoziemców do Polski jest praca, do której odniesienia znajdują się
również w ich listach. Co charakterystyczne, wątek pracy przedstawiany jest w tym miejscu nieco
bardziej krytycznie niż w rozmowach z badaczami. W listach pojawiają się kwestie trudnych warunków,
a także gorszego traktowania i wynagradzania cudzoziemskich pracowników.

„Drugi raz przyjeżdżam do tej fabryki, tym razem trafiłem do
mniej normalnego miejsca, z mniej normalnym podejściem do
pracowników‐imigrantów.
Drugiego dnia w pracy z szafki w szatni ukradli mi powerbank
i 30 zł.
Dobrze, że nie ukradli paszportu.
W ciągu dnia roboczego, dwunastu godzin, w pracy przechodzę
10‐11 kilometrów. Pracuję w magazynie, montuję komponenty na linii.
Czasami trzeba się prosić u lidera o rękawice robocze, czuje się jakby dawał swoje
prywatne z domu. Zmieniam rękawice raz na dwa trzy dni.
Ogólnie miejsce nie jest złe, da się pracować.
Zespół normalny.
W poprzednim miejscu pracy, stosunek do pracowników był po prostu obrzydliwy,
traktowali jak niewolników.
Kiedy zapytałem przełożonych, czy jestem w niewoli, nic mi nie odpowiedzieli.”
[List nr 7]
„Ponadto pracodawcy płacą mniej za tę samą pracę tylko dlatego, że jesteś
Ukraińcem.” [List nr 8]
„Dostałem pracę w fabryce mebli, bardzo lubię swoją pracę, nasz zespół i kierownictwo
są najlepsze. Tutaj dostaję przyzwoitą pensję, łatwo uczę się nowych procesów i nie
czuję żadnej dyskryminacji.
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Komunikując się z rodakami, rozumiem, że miałem szczęście. Wielu z nich pracuje
za pośrednictwem agencji i opowiada o strasznych warunkach życia i pracy, nie wiem,
jak prawdziwe są te historie, więc ich nie opiszę.” [List nr 14]

Wbrew nieco wyidealizowanemu obrazowi, który pojawiał się w wywiadach, z listów wyczytać można,
że istnieją bariery, z którymi cudzoziemcy muszą się mierzyć w wielkopolskich zakładach pracy. Dużo
zależy tu jednak od konkretnych osób, które decydują o tym jak traktowani są pracownicy –
brygadzistów czy kierowników. Widać to choćby we fragmencie listu nr 7, którego autor pisze, że drugi
raz przyjechał do tej samej fabryki, ale tym razem trafił do „mniej normalnego” działu. Jest tu więc
przestrzeń do szkoleń, z jednej strony, a z drugiej – do pracy z samymi cudzoziemcami i uświadamiania
im ich praw. To, że takie działania mają miejsce, widać w kolejnym liście.

„W pracy jest również spokojniej, większość kolegów i kadry
kierowniczej traktuje nas lojalnie, mimo że jesteśmy dla nich
obcokrajowcami. Z wyjątkiem jednego brygadzisty,
najwyraźniej nie jest przychylny Ukraińcom w Polsce, ale nie ma
się czym martwić, bo nie stanowi żadnego zagrożenia, a jego
niezadowolenie nie wykracza poza słowa, więc nie
przywiązujemy do tego szczególnej wagi. Nieprzyjemne jest
oczywiście znoszenie takiego podejścia do siebie, ale przyjemnych chwil w pracy jest
o wiele więcej niż jakichś negatywów. Swoją drogą, jedną z przyjemniejszych chwil
w „XXX” jest to, że od początku mówi się, że wszyscy są równi, zarówno Polacy, jak
i Ukraińcy, Mołdawianie i ludzie każdej narodowości. Nawet podczas szkolenia BHP
powiedziano nam, jak ważne jest tutaj wzajemne szanowanie się i że nie będą
tolerować lekceważenia kogoś. Są tutaj również w magazynie palety z wodą mineralną
(butelkowaną), możemy ją pić bez limitu, ile chcemy. To duży plus, gdy pracujesz
fizycznie, bo kiedy pracowałem wcześniej we Wrocławiu, tam też była woda, ale tylko
dla osób, które mają umowę o pracę, a ponieważ miałem umowę zlecenia, to dostępu
do tej wody nie miałem.” [List nr 19]
Polityka firm względem pracowników cudzoziemskich jest trudna do przecenienia z punktu widzenia
integracji społecznej. W pracy bowiem cudzoziemcy spędzają zwykle po 12h na dobę, więc to jak są
tam traktowani, w dużej mierze buduje w nich obraz tego, jak postrzegani są w Polsce w ogóle.
Podobnie, jak w wywiadach, w listach dostrzec można również problemy ze znalezieniem pracy,
z którymi zmagają się młode cudzoziemskie matki.

„Ciężko z pracą, zwłaszcza w zawodzie uzyskanym w Ukrainie.
Żadne dyplomy ukończenia studiów wyższych i doświadczenie
zawodowe nikogo tu nie interesują. Trzeba zaczynać wszystko
od zera. Ciężko jest znaleźć pracę z dziećmi, bez dziadków,
których sprowadzenie jest nierealne.” [List nr 13]
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„Nie mogę znaleźć pracy, ponieważ wszystko zależy od godzin. Wszystkie oferty pracy
to w większości warunki, w których musisz pracować na dwie lub trzy zmiany. Nie mogę
się tego podjąć, bo muszę odebrać dziecko z przedszkola o 16:30. A praca od 8.00 do
16.00 to takie oferty pracy, na które jest wystarczająco dużo chętnych nie licząc
migrantów. Bardzo wielu pracodawców w ogóle nie chce mieć do czynienia
z obcokrajowcami, ponieważ nie chcą zajmować się papierkową robotą z legalizacją.
Nie wiedzą jak i nie chcą się wysilać. Ci, którzy zatrudniają Ukraińców albo zaniżają
stawki albo w ogóle chcą, aby ci ludzie pracowali bez oficjalnego zatrudnienia. Ale to
mi nie odpowiada, ponieważ prawo wyraźnie wymaga legalnej pracy. W przeciwnym
razie grzywna i deportacja.” [List nr 14]

Zamknięcie w domu, w obcym kraju jest zapewne ogromnie obciążające psychicznie, a zarazem
wykluczające społecznie. Jak zostało wspomniane wcześniej – angażowanie się w edukację i rozwój
dzieci służy społecznej integracji. Pamiętać należy o tym, że nie każda kobieta chce ograniczać się
wyłącznie do roli matki. Ponadto brak szansy na podjęcie zatrudnienia utrudnia sytuację materialną
rodziny, co z kolei przekłada się na jej możliwości uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, które
wiążą się z ponoszeniem pewnych nakładów finansowych z rodzinnego budżetu.

7.4. Legalizacja pracy i pobytu
Ważnym wątkiem listów, występującym również w rozmowach z cudzoziemcami, są kwestie związane
z legalizacją pracy i pobytu w Polsce, a także pracą polskich urzędów. W listach do bliskich wyraźnie
widać, ile trudnych emocji wiąże się z załatwianiem tych spraw, zrozumieniem całej procedury, a także
czasem oczekiwania na decyzję urzędników, czy choćby jakikolwiek sygnał z ich strony.

„Dosyć długo czekałam na zezwolenie na pobyt i złożyłam w tej
sprawie kilka skarg. Cały proces był strasznie zagmatwany,
dokumenty składało się częściowo na sposób staroświecki,
wypełniane długopisem na papierze, a częściowo online, trzeba
było osobiście monitorować przebieg sprawy. Urzędnik
prowadzący sprawę nigdy do ciebie dzwoni ani nie udziela
żadnych informacji. Są dwa oddzielne wnioski, które się składa
razem, jeden o zezwolenie na pobyt, drugi o zezwolenie na pracę (w oparciu
o zezwolenie na pobyt). Trzeba uważać, jak się je składa, czego przykładem jest w tej
chwili mój przyjaciel. Ten przyjaciel złożył wniosek o zezwolenie na pracę, ale niestety
nie złożył prawidłowo wniosku o zezwolenie na pobyt i w tej chwili jest deportowany
i musiał zapłacić grzywnę. System nie jest wystarczająco jasny, tyle mogę powiedzieć.
W związku z tym z powodu drobnego błędu może całkowicie zrujnować komuś życie.”
[List nr 2]

„Były trudności z dalszą legalizacją i pobytem, ponieważ nie wiesz, jak i gdzie to zrobić
i nie możesz o tym przeczytać, bo wszystko jest po polsku. Pracownicy w urzędach
często nie chcą niczego wyjaśniać i zrozumieć twoich problemów, by pomóc je
rozwiązać albo udzielają błędnej lub nieprofesjonalnej porady. Dużym kłopotem jest
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zdobycie odpowiednich dokumentów na czas. Na kartę pobytu czekałem ponad rok,
i tak kilkakrotnie. Wynikały problemy z otrzymaniem zameldowania, numeru Pesel,
ubezpieczenia czy nawet z wizytą w szpitalu. Nikt nie poinformował, że musisz raz
w roku złożyć zeznanie podatkowe, dowiadywałeś się o tym przypadkowo.” [List nr 10]

Nie bez znaczenia jest tu bariera językowa, która czyni cały ten skomplikowany proces jeszcze mniej
przejrzystym. Długość oczekiwania na decyzję, wiążące się z tym poczucie niepewności sprawiają, że
cudzoziemcy czasem czują się wręcz upokorzeni.

„Najbardziej traumatycznym doświadczeniem dla naszej rodziny było
wyrabianie kart czasowego pobytu. Mój mąż początkowo otrzymał kartę
z tytułu pracy dokładnie po dwóch latach, mój syn i ja czekaliśmy na nasze
karty przez dwa lata i dwa miesiące. Musieliśmy nawet pojechać do
Poznania na spotkanie z Inspektorem, by osobiście poprosić go,
by w końcu dał nam zezwolenie. To było trochę upokarzające. Dlaczego
mam prosić o zezwolenie, skoro nasza rodzina przestrzega wszystkich zasad?... Ale te problemy nikogo
tu nie interesują. W końcu po dwóch latach czekania otrzymaliśmy karty, ale tylko na 5 miesięcy
zamiast na dwa lata.” [List nr 16]

Długie oczekiwanie na decyzję nie tylko upokarza, ale też znacząco dezorganizuje życie, bo odcina
od dostępu do świadczeń socjalnych oraz odbiera szansę spotkań z bliskimi pozostającymi w kraju
pochodzenia.
„Jedyną wadą jest dla mnie biurokracja, niespójność pomiędzy
różnymi instytucjami administracji. Z tego powodu od lat
czekamy na zezwolenie na pobyt czasowy i przez to nie możemy
przywieźć do siebie mamy i teściowej, które zostały same na
Ukrainie i już od ponad roku nie widziały ani mnie z mężem ani
swojego wnuka…” [List nr 11]

Złożoność procedury oraz czas oczekiwania na kartę pobytu niekiedy podcina też skrzydła, gdyż
skutecznie zniechęca do podjęcia lepszej pracy właśnie ze względu na to, że wiązałoby się to
z uruchomieniem na nowo procesu legalizacji pobytu.
„Pracuję, od samego początku, w szwalni, jako pomoc szwaczki,
zajmujemy się produkcją mebli. Pojawiła się propozycja zmiany
pracy, na dużo lepsze stanowisko, ale skoro dostałam kartę
czasowego pobytu, to odmówiłam, bo trzeba by znowu składać
wszystkie papiery do urzędu, czekać, poprzednim razem nie było
to przyjemne doświadczenie, dlatego nie odważyłam się
ponownie. Ale praca stabilna, jest na nią zapotrzebowanie,
z czego się cieszę.” [List nr 7]
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8. Rekomendacje dotyczące integracji społecznej migrantów
i społeczeństwa przyjmującego
Rozdział autorstwa: Izabeli Czerniejewskiej i Karoliny Sydow

Niniejszy dokument zawiera rekomendacje dotyczące integracji społecznej migrantów i społeczeństwa
przyjmującego opierające się na analizie obecnej sytuacji przedstawionej w raporcie z badania
przeprowadzonego w 2020 r. uwzględniającego perspektywę migrantów i społeczeństwa
przyjmującego (w tym instytucji). Zakres rekomendacji wykracza poza materiał raportu, ponieważ jego
treść często nie pozwalała na wyłonienie istotnych wniosków.
Punktem wyjścia do podejmowania działań z zakresu integracji migrantów i społeczeństwa
przyjmującego powinna być świadomość samorządu potrzeby i zasadności tych działań, co znalazłoby
odzwierciedlenie w stosownych dokumentach strategicznych/programowych, a następnie
w zapewnieniu środków finansowych na realizację wyznaczonych celów. We wdrażaniu działań
integracyjnych istotna jest ich koordynacja oraz współpraca pomiędzy instytucjami zaangażowanymi
w ów proces. Nie do przecenienia jest wykorzystanie wiedzy i doświadczeń instytucji już praktykujących
integrację na szczeblu lokalnym oraz perspektywę samych migrantów.
W procesie integracji migrantów i społeczeństwa przyjmującego ważne jest jak najwcześniejsze
rozpoczęcie działań integracyjnych włączających nowych mieszkańców oraz dostosowanie
ich do lokalnej/regionalnej specyfiki. Szczególnie istotny z perspektywy przybyszy jest okres
pierwszych kilku‐ kilkunastu miesięcy. Często jest to dla nich niezwykle trudny czas z powodów
formalnych, co dodatkowo komplikuje życie w nowym miejscu. Tym bardziej należy wykorzystać
ten okres na działania z zakresu integracji społecznej.

ANALIZA BADAŃ
Jednym z zadań przeprowadzonego badania była diagnoza możliwych działań, które mogłyby być
realizowane przez urzędy, instytucje i organizacje pozarządowe w obszarze integracji migrantów.
Potencjalne działania można podzielić na przygotowawcze/ strukturalne oraz praktyczne/
wdrożeniowe, a dotyczą one następujących obszarów integracji:
1.
2.
3.
4.
5.

formalno‐prawnej dotyczącej legalizacji pobytu i pracy;
społeczno‐kulturowej;
językowej;
edukacyjnej;
pozostałych działań ukierunkowanych na zatrzymywanie
w województwie.
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DZIAŁANIA STRUKTURALNE












Stworzenie strategii / programu integracji migrantów i społeczeństwa przyjmującego
na poziomie regionalnym / lokalnym – niezbędne jest ustalenie celów, katalogu działań wraz z
harmonogramem ich wdrażania.
Z raportu wynika, że jedynie Gmina Pleszew rozpoczęła prace nad przygotowaniem strategii
integracji migrantów.
Rozszerzenie definicji osób, którym przysługuje prawo do świadczeń w pomocy społecznej
o inne grupy migrantów np. osoby będące w procedurze legalizacji pobytu i pracy, które
znalazły się w trudnej sytuacji, w szczególności osoby doświadczające przemocy domowej.
Zabezpieczenie środków finansowych na realizację działań z zakresu integracji migrantów
i społeczeństwa przyjmującego. Badani widzą różne obszary, które powinny być w sposób
regularny (albo chociaż grantowy) finansowane: nauka języka polskiego dla cudzoziemców,
wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych wyspecjalizowanych w działaniach
skierowanych do migrantów, ale też dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej by mogły
realizować zadania z zakresu integracji migrantów.
Stworzenie stanowiska koordynatora ds. integracji migrantów w gminie/mieście. Zdaniem
osoby na tym stanowisku ma być planowanie i koordynowanie działań w zakresie integracji
migrantów i społeczeństwa przyjmującego, a także nawiązywanie relacji z przedstawicielami
grup migranckich.
Stworzenie stanowiska asystenta rodziny cudzoziemskiej, który specjalizowałby się we
wsparciu rodzin migrantów. Instytucją odpowiedzialną za to działanie mógłby być Miejsko‐
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Każda
przyjeżdżająca rodzina mogłaby uzyskać pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych, zapisaniu
dziecka do szkoły i usamodzielnieniu się migrantów.
Przeprowadzenie diagnozy możliwie wyczerpująco ilustrującej aktualnie działające instytucje
i organizacje zainteresowane integracją migrantów. Potrzebne jest także określenie
kompetencji poszczególnych instytucji z zakresu integracji społecznej cudzoziemców.
Sprecyzowania wymagają ewentualne luki w tym zakresie. Warto byłoby przyjrzeć się, które
z instytucji realizują lub mogłyby realizować działania w poszczególnych wymiarach integracji
społecznej cudzoziemców, z jakimi innymi partnerami mogłyby współpracować, jak w ramach
realizowanych zadań wspierać proces integracji.
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Integracja formalno‐prawna dot. legalizacji pobytu i pracy

Jednym z poważniejszych problemów migrantek i migrantów, którzy chcą mieszkać i pracować
w Polsce jest legalizacja ich pobytu i pracy. Problem jest o tyle ważki, że póki ten proces się
nie zakończy, integracja ze społecznością lokalną jest niejako „zawieszona” – wielu cudzoziemców nie
czuje się do końca u siebie, nie wiedząc jaka będzie decyzja urzędu14. Jest to okres bardzo trudny,
szczególnie gdy się przedłuża (niektóre procedury trwają obecnie kilkanaście miesięcy), utrudniając
podejmowanie decyzji życiowych, np. związanych ze zmianą pracy (w niektórych sytuacjach
cudzoziemiec nie może pracować w tym czasie, o czym nie wie nawet wielu pracodawców).
Te nawarstwiające się problemy nie wynikają z woli migranta (ani nawet kryteriów, które są mu
wyznaczone), lecz z braku przejrzystej polityki migracyjnej, ustawodawstwa (bardzo rozbudowanych
przepisów dotyczących legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców) oraz niewydolności całego systemu
(m.in. zbyt mało pracowników urzędu wojewódzkiego zajmujących są procedurami). Niektórzy
przedstawiciele społeczności lokalnej (w tym pracodawcy) są nieświadomi tych trudności, mając wobec
migrantów takie same oczekiwania jak wobec osób o uregulowanym statusie prawnym oraz Polaków.
Wiele osób zatrudniających cudzoziemców nie wie, że osoba z Ukrainy, która przyjechała w ramach
ruchu bezwizowego lub na wizie pracowniczej (na 6 miesięcy), ma prawo podjąć starania o zezwolenie
na pobyt czasowy i nie musi wyjeżdżać do swojego kraju. Nie wiedzą tego często również sami
migranci. Niestety nie ma o tym mowy w raporcie. Z przeprowadzonych badań nie wynika również jaki
procent cudzoziemców jest zainteresowanych wyłącznie pracą tymczasową, nie znamy też opinii
pracodawców ani agencji pośrednictwa pracy, na temat deklaracji osiedlenia się pracowników
tymczasowych oraz potrzeb zakładów pracy. Wiemy natomiast ze statystyk, że migranci od kilku lat
osiedlają się i proces ten w dalszym ciągu charakteryzuje się silną tendencją wzrostową.

Rekomendacje:
a) Uświadamianie, informowanie pracowników instytucji publicznych, a także pracodawców
i organizacje pozarządowe jakie trudności mają cudzoziemcy w związku z legalizacją pobytu
i pracy (czas oczekiwania, konieczność dostarczania aktualnych dokumentów, trudności
w zrozumieniu przepisów), które są czynnikiem utrudniającym integrację. Niezmiernie ważnym
aspektem tej sytuacji jest uświadamianie czyja jest to „wina” – to nie cudzoziemiec jest
odpowiedzialny za sytuację „zawieszenia” w której się znalazł, a niekiedy konieczności
opuszczenia kraju, lecz niewydolny i skomplikowany polski system prawny. Ważne jest
przybliżenie konsekwencji nieuregulowanego statusu prawnego cudzoziemców
pracodawcom, instytucjom, organizacjom pozarządowym oraz społeczności lokalnej.
Konieczne jest również uświadamianie pracodawców oraz samych migrantów o możliwościach
zmiany form pobytu. Należy stworzyć plan dot. informowania ww. podmiotów.

14

Decyzje dotyczące zezwolenia na pobyt, zezwolenia na pracę cudzoziemców z województwa wielkopolskiego
podejmuje Wydział Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Decyzje dotyczące
zezwolenia na pracę sezonową oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
dokonują urzędy pracy.
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b) Stworzenie sieci punktów informacyjnych dla cudzoziemców w Wielkopolsce. Punkty mogłyby
być prowadzone przez instytucje samorządowe lub organizacje pozarządowe. Otwieranie
takich placówek musi być poprzedzone przygotowaniem konceptualnym, know‐how
dotyczącym wsparcia cudzoziemców oraz merytorycznym pracowników punktów. Wskazane
jest korzystanie z obecnych zasobów (organizacji prowadzących punkty informacyjne dla
cudzoziemców).
c) Rozwijanie oferty wsparcia cudzoziemców. Można także rozwijać w województwie model
„wsparcia w jednym miejscu”, oferującego kompleksową pomoc dla cudzoziemców. Takie
punkty mogłyby powstawać w różnych miejscowościach. Dodatkowo należy ustawicznie
wzmacniać kompetencje pracowników instytucji samorządowych, by byli w stanie skutecznie
obsłużyć cudzoziemskich mieszkańców w zakresie do nich należącym.
d) Rozpoczęcie działań integracyjnych jak najwcześniej. Wiedząc o przedłużających się
procedurach otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemców, istotne jest
wykorzystanie tego czasu na integrację społeczną. Cudzoziemcy w tym okresie szczególnie
potrzebują wsparcia i zrozumienia, zaproszenia do społeczności lokalnej. Warto inicjować
działania integracyjne z myślą o tej grupie.
e) W raporcie zasygnalizowany został problem agencji pośrednictwa pracy. Nie wiemy jednak jaka
jest skala zjawiska, jakiego rodzaju są to problemy, jakie korzyści ma pracodawca korzystający
z ich usług, kim są osoby prowadzące agencje pośrednictwa pracy (czy są to osoby
indywidualne, czy to agencje polskie czy z kraju pochodzenia migrantów), czy działają zgodnie
z obowiązującym prawem? Jakie trudności mają pracodawcy a jakie migranci w wyniku
działalności agencji? Jakie są pozytywne aspekty ich działalności? Na ile agencje pośrednictwa
pracy kreują rynek pracowników krótkoterminowych? Czy pracownicy zatrudniani przez
agencje pracy są zadowoleni z ich usług? Ilu z nich zdecydowałoby się na dłuższy pobyt, gdyby
wiedziało o takiej możliwości? Należy zbadać to obszerne zagadnienie i na tej podstawie
opracować rozwiązania i propozycje działań. W tym zakresie należałoby zbadać zarówno
perspektywę agencji pracy, jak i pracodawców oraz samych pracowników zatrudnianych przez
te agencje.
f) Choć usprawnienie systemu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców nie leży w gestii instytucji
samorządowych ani organizacji pozarządowych, możliwe jest lobbowanie tychże w celu
usprawnienia procedur, wskazywanie możliwych rozwiązań, działań, które mogą wspierać
procedury legalizacji.
g) Niezwykle ważna jest współpraca podmiotów, których klientami są lub mogą być migranci.
Takie sieciowanie i wymiana wiedzy pomaga m.in. w zwróceniu uwagi różnych instytucji
na sprawy dotyczących migrantów, w tym na integrację; budowaniu wiedzy i świadomości
w tym zakresie, wskazywaniu potrzebnych działań i możliwych rozwiązań; postrzeganiu
integracji jako procesu wymagającego współdziałania wielu różnych podmiotów; budowaniu
świadomości dot. potrzeby rozwiązań strukturalnych; tworzeniu polityki dotyczącej zjawiska
migracji i migrantów, a także wprowadzaniu w życie poszczególnych rozwiązań.
h) Włączanie w sieć współpracy na rzecz integracji także tych placówek, do których migrantki
i migranci mogą, ale nie muszą trafić. Są to podmioty, które w procesie integracji społecznej
odgrywają bardzo ważną rolę. Są to m.in. domy kultury, biblioteki czy kluby seniora. W związku
z tym warto zadbać o ich udział we współpracy międzyinstytucjonalnej, docenić ich możliwości
i potencjał, trwale umieścić na mapie instytucji wspierających integrację cudzoziemców.
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i)

j)

Włączenie tych podmiotów może się też odbywać dzięki inicjowaniu przez miasto, gminę,
powiat lub województwo adekwatnych działań.
Działania wspierające migrantki i migrantów w ubieganiu się o zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego UE. Niewiele osób je posiada (obecnie to 447 osób). Jest to korzystna
podstawa pobytu, udzielana na czas nieoznaczony, dająca swobodę na rynku pracy, dzięki
czemu bardzo sprzyjająca integracji.
Diagnoza powodów niewielkiej liczby osób posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego UE. Mała obecnie liczba zezwoleń tego typu może oznaczać, że osoby
przebywające w Wielkopolsce nadal są tu krócej niż 5 lat, albo może wynikać np. z faktu,
że przerwały swój pobyt na dłużej niż 6 miesięcy. Diagnoza pozwoli zaprojektować adekwatne
działania wspierające cudzoziemców i ich integrację. Jednocześnie wsparcia samorządu
potrzebują ci wszyscy migranci, którzy przebywają w Polsce mniej niż 5 lat i są szczególnie
narażeni na rozmaite trudności adaptacyjne, zatem powinni dostać jak najlepsze wsparcie
ze strony społeczeństwa przyjmującego.

Integracja społeczno‐kulturowa

Integracja społeczno‐kulturowa to budowanie zrozumienia między migrantami a społeczeństwem
przyjmującym. To z jednej strony przedstawianie swojej kultury, kraju, społeczności, miejsca w którym
mieszkamy, a z drugiej gotowość poznania osób przyjezdnych z ich bagażem doświadczeń: języka
i kultury kraju, z którego przybyli. Spotkania takie odbywają się w codzienności, która jest często nowa
i niezrozumiała dla migrantów na początku pobytu. Integracja społeczna i kulturowa ma na celu
wyjaśnianie nowych, niezrozumiałych, czasem nieuchwytnych elementów funkcjonowania
społeczeństwa i kultury, żeby oswajanie się z nowym krajem było łatwiejsze i bardziej przyjazne.
W raporcie powtarza się wątek szeroko rozumianych imprez/spotkań, których celem ma być wzajemne
poznanie kultur i poznanie się. W niektórych gminach takie spotkania już się odbywają i badani widzą
zasadność organizowania tych działań również w przyszłości. Z raportu wynika również, że integracja
kulturowa rozumiana jest niemal wyłącznie przez pryzmat wydarzeń typu festyny oraz wymiany
informacji nt. tradycji obecnych w danym państwie. Taki punkt widzenia obecny jest również wśród
przedstawicieli badanych instytucji, a należałoby go poszerzyć o inne działania z zakresu integracji
społeczno‐kulturowej.

Rekomendacje:
a) Zapoznanie przedstawicieli podmiotów publicznych z szerszym znaczeniem integracji
społeczno‐kulturowej wraz z katalogiem przykładowych działań. Warto rozwijać sposoby
przekazywania trudniej uchwytnych elementów kultury. W zakres integracji wchodzi
m.in. „know‐how codzienności”, np. wiedza dotycząca zajęć dodatkowych dla dzieci: jakie
podmioty organizują zajęcia dla dzieci i na jakiej zasadzie można w nich uczestniczyć
(m.in. domy kultury, świetlice, półkolonie, zajęcia dodatkowe w szkole – bezpłatne i płatne,
organizowane przesz szkołę i firmy zewnętrzne). Inny przykładem jest informowanie nowych
mieszkańców o tym, co można robić w różnych placówkach, np. w bibliotece można nie tylko
wypożyczyć książkę, ale też skorzystać z komputera oraz czytelni (również jako „cichego
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

miejsca do pracy”), czy też brać udział w zajęciach dodatkowych organizowanych
przez bibliotekę.
Opracowanie typologii działań wchodzących w zakres integracji społecznej i kulturowej
oraz planowanie działań rekomendowanych do realizacji (w tym realizowanych w trybie
konkursowym) zgodnie z określonymi priorytetami i celami. Przykładowy podział działań
wchodzących w jej zakres:
 działania wokół kultury kraju pochodzenia np. festiwal ukraiński (lub inny), nie tylko
ukazujący kulturę tradycyjną, lecz także współczesne wydarzenia i twórców,
a także udostępnianie grupom narodowym przestrzeni do realizowania ich inicjatyw
(działanie wymagające uprzedniej diagnozy i wsparcia organizacyjnego);
 działania wokół polskiej kultury, w tym również aspekty z tzw. „know‐how” życia
codziennego.
Tworzenie przestrzeni do integracji migrantów i reprezentantów społeczeństwa przyjmującego
bez nacisku na kulturę kraju pochodzenia, np. projekt mentoring, projekt integracji sąsiedzkiej,
warsztaty rękodzieła, otwarty i bezpłatny koncert. W organizacji poszczególnych wydarzeń
należy w tym wypadku traktować priorytetowo uczestnictwo zarówno nowych i starych
mieszkańców.
Branie pod uwagę opinii migrantów. Planując działania integracyjne należy wziąć pod uwagę
opinie migrantów, zwracając uwagę w jakich wydarzeniach chcą i mogą uczestniczyć. Cenną
wskazówką jest na przykład ta o projektowaniu działań dla dzieci i młodzieży,
które jednocześnie będą przestrzenią do spotkań dla dorosłych, [z raportu] „Motywacją
do udziału w wydarzeniach kulturalnych są dzieci, którym rodzice starają się zapewnić
wszystko, co pomoże im w osiągnięciu sukcesu w Polsce, a tym samym starają się zapewnić im
dostęp do wszelkich będących w ich zasięgu czasowym i finansowym atrakcji.”
Dbanie o skuteczną, inkluzywną komunikację z nowymi mieszkańcami. Należy zwrócić uwagę
zarówno na język komunikacji jak i kanały docierania do nowych mieszkańców m.in.
informowanie poprzez portale i grupy społecznościowe, z których realnie korzystają migranci.
Opracowanie wytycznych dotyczących organizacji wydarzeń sprzyjających włączaniu
migrantów. Wytyczne będą miały na celu inkluzywny stosunek do cudzoziemskich
mieszkańców i będą wymagane w konkursach ofert przy planowaniu wszelakich działań, w tym
z zakresu integracji społecznej i kulturowej. Wytyczne będą obejmowały zasady równego
dostępu np. język i kanały komunikacji. Organizatorzy danych wydarzeń będą zobowiązani do
wykazania w jaki sposób zadbali o dostępność dla cudzoziemców.
Bazowanie na zasobach, czyli wykorzystanie podmiotów, ich potencjału i realizowanych
działań. Wsparcie dla tych podmiotów w działalności z zakresu integracji, w tym również
udzielanie specjalistycznego wsparcia dot. konkretnych inicjatyw np. organizacji kursów nauki
polskiego.

Integracja językowa

Język jest kluczem do pełniejszego uczestnictwa w nowym kraju – umożliwia komunikację
z mieszkańcami, wpływa na możliwości dostępu do informacji. Badani widzą dużą potrzebę
organizowania kursów nauki języka polskiego dla migrantów mieszkających w Polsce. Definiują to jako
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niezbędny i podstawowy krok w kierunku dobrego zintegrowania się migrantów ze społecznością
polską. Pojawiają się także głosy mówiące o tym, że nauka taka powinna być bezpłatna, ponieważ
migrantów zarobkowych niejednokrotnie nie stać na opłacanie dodatkowych kursów. Padł też pomysł
stworzenia kursów zdalnych. Pomysł jest o tyle wart rozważenia, że mogliby z niego korzystać, także
potencjalni migranci, którzy planują przyjazd do Polski, lub osoby, które migrują wahadłowo
i przebywają okresowo w domu i w Polsce.

Rekomendacje:
NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO
Oferowanie migrantom kursów polskiego odpowiada nie tylko na potrzeby komunikacyjne (w życiu
codziennym, edukacji, pracy, towarzysko), ale również jest czytelnym i wyraźnym sygnałem
dla migrantów (i społeczeństwa przyjmującego) świadczącym o zgodzie na ich obecność i włączenie do
lokalnej społeczności.
a) Kursy polskiego stacjonarne – powinny być dostępne w wymiarze odpowiadającym
na potrzeby, organizowane przez samorząd, bezpłatnie lub za niewielką opłatą.
b) Kursy on‐line organizowane przez samorząd, bezpłatnie lub za niewielką opłatą, dostępne
w wymiarze odpowiadającym na potrzeby.
c) Kluby konwersacyjne i inne działania wspomagające nauczanie języka polskiego w nieformalnej
formie; może to być działanie zlecane organizacjom pozarządowym.
d) Uświadamianie i informowanie przedstawicieli samorządu oraz pracodawców na czym polega
nauka polskiego jako obcego (np. znajomość języka ukraińskiego nie jest konieczna by uczyć
grupę posługującą się tym językiem):




Opracowanie i przeprowadzanie warsztatów metodycznych + know‐how,
czyli jak właściwie organizować kursy dla danej grupy docelowej skierowane do instytucji,
organizacji i pracodawców zainteresowanych organizacją i przeprowadzeniem kursów;
działanie skierowane także do organizacji pozarządowych, których wolontariusze mogliby
prowadzić takie zajęcia, np. zgłasza się biblioteka, która chciałaby prowadzić kursy
polskiego, ale nie wie jak.
Docieranie z tymi informacjami do instytucji i pracodawców.

KOMUNIKACJA Z OSOBAMI NIEZNAJĄCYMI JĘZYKA POLSKIEGO
Obok nauki języka, drugim istotnym aspektem jest usprawnienie komunikacji z osobami nieznającymi
polskiego/ niewystarczająco znającymi język polski. Cel ten można realizować poprzez następujące
działania:
a) Opracowanie strategii komunikacyjnej urzędów i innych instytucji publicznych z klientem
cudzoziemskim nieznającym języka polskiego/ znającym słabo ten język.
b) Opracowanie i uwzględnianie (np. w zapytaniach ofertowych, konkursach grantowych)
wytycznych z zakresu dostępności językowej.
c) Tłumaczenie informacji na stronach urzędów/ instytucji, ulotkach, tłumaczenie formularzy itp.
d) Opracowanie systemu pracy tłumaczy np. lista tłumaczy‐wolontariuszy i udostępnienie jej
zainteresowanych podmiotom.
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e) Docieranie z informacjami do cudzoziemskich mieszkańców – wybór odpowiednich kanałów
komunikacji np. właściwe grupy w mediach społecznościowych.
f) Zbieranie dobrych praktyk i ich upowszechnianie, przykłady:
 umieszczanie informacji przy wybranych stanowiskach: „We speak English here”,
jak robił to jeden z wielkopolskich banków;
 inicjatywa z 2014 r. kiedy to rozszerzono formułę Konkursu i jego promocji o tytuł
Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości w taki sposób, by docierać z promocją Konkursu
do migrantów.
g) Warsztaty z efektywnej komunikacji z osobami nie znającymi języka polskiego. Rozwijanie
wiedzy na temat aspektów utrudniających i ułatwiających komunikację z cudzoziemskim
klientem, np. bariery, praktyczne wskazówki na co zwracać uwagę, ćwiczenie umiejętności
i technik komunikacji: m.in. parafrazowanie, dostosowanie do poziomu znajomości języka,
rodzaje informacji zwrotnej; narzędzia ułatwiające komunikację (formularze, przewodnik
dla pracowników socjalnych, ulotki, tłumaczenie). Warsztaty mogłyby być kierowane
do różnych grup osób pracujących z klientem cudzoziemskim.

Integracja w edukacji

Szkoła powinna być bezpiecznym miejscem, w którym uczniowie z doświadczeniem migracji mogą
swobodnie się uczyć, rozwijać się, nabywać kompetencje językowe oraz socjalizować się
z rówieśnikami. Niezależnie od typu szkoły lub placówki (przedszkole, szkoła podstawowa,
ponadpodstawowa, szkoła policealna, uczelnia wyższa) miejsce to powinno tworzyć atmosferę
bezpieczną do rozwoju, kompleksowo wspierać dziecko (i jego opiekunów prawnych) w zakresie
edukacji i integracji ze społecznością szkolną. Raport zawiera bardzo powierzchowne informacje
na temat stanu integracji w szkołach i na uczelniach wyższych, wskazane są więc dalsze badania
dotyczące tego obszaru. Wiemy jednak, że część rodziców jest zadowolona z edukacji swoich dzieci
(tak deklarują), ale nie dostrzegają inicjatywy szkół ani przedszkoli w zakresie integracji społecznej.

Rekomendacje:
a) Wsparcie dla uczniów z doświadczeniem migracji powinno być skoordynowane na poziomie
lokalnym /regionalnym, sytuacja na bieżąco diagnozowana, a podejmowane działania
ewaluowane. Powinna powstać grupa robocza, która omawiałaby problemy i podejmowała
decyzje.
b) Bardzo istotne jest wsparcie w opanowaniu języka polskiego przez uczniów nie znających go na
wystarczającym poziomie. Korzystając z możliwych form wsparcia (dodatkowe lekcje języka
polskiego, lekcje wyrównawcze, asystent kulturowy/pomoc nauczyciela, oddziały
przygotowawcze) warto przeznaczyć większe wsparcie na początek nauki uczniów.
Opanowanie języka edukacji szkolnej bywa szczególnie uciążliwe dla uczniów.
W uzasadnionych przypadkach proponować dłuższe niż rok wsparcie w doskonaleniu języka
polskiego w ramach dodatkowych lekcji. Szczególnie powinno to mieć miejsce w przypadku
uczniów, którzy przystępują do egzaminów zewnętrznych.
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c) Metody wsparcia uczniów z doświadczeniem migracji nie były dotąd ewaluowane – nie wiemy
czy skuteczniejsze jest wsparcie rozproszonych uczniów w różnych klasach, przy dostatecznej
liczbie dodatkowych godzin języka polskiego, czy też nauka w oddziale przygotowawczym dla
cudzoziemców? Jaki wpływ na nabywanie kompetencji językowych uczniów ma przygotowanie
glottodydaktyczne nauczycieli? Czy możliwe są inne modele – np. kurs języka polskiego przed
rozpoczęciem nauki w szkole? Warto zastanowić się nad ich skutecznością i przeprowadzić
ewaluację, nawet w niewielkiej skali, żeby określić dalszy kierunek działań. Ewaluowane
powinny być również działania integracyjne prowadzone w szkołach i innych placówkach.
d) Dokształcanie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem z doświadczeniem migracji, uczniem
dwujęzycznym oraz pracy z klasą wielokulturową powinno być priorytetem dla szkół. Warto
doinwestować w studia z zakresu glottodydaktyki nauczycieli.
e) Niezbędne jest zabezpieczenie środków na bibliotekę /materiały/podręczniki do nauki języka
polskiego jako obcego/drugiego dla dzieci, do swobodnego korzystania przez nauczycieli.
f) Nauczyciele w wielu szkołach posiadają coraz więcej własnego doświadczenia w pracy
z uczniem z doświadczeniem migracji. Należy wspierać ich w budowaniu platform wymiany
wiedzy, umiejętności, dzielenia się dobrymi praktykami, materiałami autorskimi, umożliwiać
uczestnictwo w lekcjach otwartych, zapewnić doradcę metodycznego języka polskiego jako
obcego/drugiego.
g) Zadaniem nauczycieli (w szczególności wychowawców, psychologów i pedagogów szkolnych)
jest wsparcie integracji społecznej uczniów z doświadczeniem migracji. Wiąże się to zarówno
z budowaniem relacji między uczniami, jak i działaniami antydyskryminacyjnymi
oraz umiejętnością wykorzystywania potencjałów uczniów przybywających z innych krajów.
Kadra pedagogiczna powinna mieć dostęp do szkoleń z tego zakresu.
h) Środowisko szkolne to nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także rodzice i pracownicy
administracyjni szkoły. Warto wspierać szkoły, żeby stawały się otwarte na wielokulturowość
uczniów, zapraszały do współpracy rodziców, włączając ich w życie szkoły, przygotowywały
pracowników administracyjnych do pracy z rodzicami i uczniami z innych krajów. Koniecznie
należy ewaluować podejmowane działania.
i) Warto zapewnić szkołom materiały, publikacje zawierające wskazówki jak pracować w klasie
wielokulturowej, jak wspierać integrację w klasie, jak prowadzić działania
antydyskryminacyjne, jak pracować z rodzicami.
j) Od niedawna niektóre szkoły przygotowują „pakiety powitalne” dla uczniów cudzoziemców
i ich rodziców. Warto wspierać ich starania w tworzeniu tych pakietów oraz zapewnić
tłumaczenia na języki obce.

Pozostałe działania ukierunkowane na zatrzymywanie migrantów mieszkających
w województwie
Niektóre z rekomendacji nie wynikają bezpośrednio z raportu lub wymykają się z zastosowanego w tym
dokumencie podziału na poszczególne obszary tematyczne, jednak odnoszą się do obszarów ważnych
z punktu widzenia poprawy jakości codziennego życia migrantów, chcących pozostać w Polsce na
dłużej.

87

Rekomendacje:
a) Warto podjąć działania, dostosowane do konkretnych grup migrantów, np. inne potrzeby będą
mieli tymczasowo przebywający pracownicy, którzy nie zawsze wiedzą jakie kroki powinni
podjąć, żeby pozostać w mieście/regionie. Istotna tutaj byłaby współpraca z pracodawcami i
informowanie pracowników o możliwościach, a także przemyślane wsparcie dla tej grupy.
Innym przykładem są cudzoziemscy studenci oraz absolwenci polskich uczelni. Samorząd
i uczelnie wyższe zainteresowane przyciąganiem studentów cudzoziemskich powinny brać
odpowiedzialność za stworzenie warunków sprzyjających ich pomyślnej integracji i zachęcać
absolwentów do pozostania w Polsce, również po studiach. Jednym z ważniejszych aspektów
przy podejmowaniu przez studentów i absolwentów decyzji o dalszych etapach migracji jest
rynek pracy, dlatego cennym źródłem informacji byłaby skierowana do nich baza danych
pracodawców oferujących staże, praktyki oraz zatrudnienie po zakończeniu edukacji.
b) Wiedząc o ścisłej zależności pomiędzy formą legalizacji pobytu oraz miejscem zamieszkania,
a także tworząc politykę lokalną otwartą na migrantów warto rozważyć, w jaki sposób
samorząd terytorialny mógłby wspierać integrację migrantów na rynku mieszkaniowym.
Szczególnie dotyczy to osób, które deklarują chęć dłuższego pobytu lub osiedlenia się
w mieście/gminie.
c) Warto zastanowić się, w jaki sposób wspierać migrantów w różnych formach mieszkalnictwa:
najmie lokali komunalnych, socjalnych, mieszkań z przystępnym czynszem (typu Społeczne
Inicjatywy Mieszkaniowe); najmie od prywatnych właścicieli; zakupie mieszkań. Część
problemów wynika z braku wiedzy o dostępnych możliwościach.
d) Istotne byłoby również zaplanowanie w jaki sposób samorządy mogą wesprzeć migrantów,
którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej „bez dachu nad głową”.
e) Potrzebna jest również poprawa dostępu do informacji dotyczącej zasad korzystania z systemu
opieki zdrowotnej obowiązującego w Polsce – zarówno dla migrantów, jak i pracowników
medycznych – dotycząca praw i potrzeb cudzoziemców.
f) Wsparcie migrantów zainteresowanych tworzeniem organizacji pozarządowych – powinno
uzgadniać docieranie do migrantów zainteresowanych podejmowaniem działań na rzecz
społeczności lokalnej (lub już działających w tym obszarze) i zapoznawaniu ich ze specyfiką
formalno‐prawną prowadzenia organizacji pozarządowych, a następnie wspieraniu
w zakładaniu organizacji i pierwszym okresie jej prowadzenia. Mogłoby się to odbywać
poprzez promowanie działań/projektów realizowanych we współpracy doświadczonych
organizacji lokalnych z nieformalnymi grupami lub przedstawicielami migrantów.
g) Wsparcie migrantów zainteresowanych rozwijaniem przedsiębiorczości, np. otwieranie
inkubatorów przedsiębiorczości otwartych na migrantów. Pozwalają one na rozwijanie
działalności gospodarczej pod własną nazwą, jednak bez konieczności rejestrowania jej, gdyż
taka aktywność odbywa się pod NIP‐em i REGON‐em inkubatora. Co więcej, migrant może
prowadzić działalność w programie preinkubacji bez konieczności spełnienia wymogów
opisanych w ustawie o cudzoziemcach oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej,
a udział w takim programie daje podstawę prawną do legalizacji pobytu w Polsce. Poznański
Ośrodek Doradczo‐Szkoleniowy planuje już przetłumaczenie na język angielski strony
http://startup.poznan.pl/, co może być dobrym początkiem dla wspierania migranckich
start‐up’ów.
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