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P O D S U M O W A N I E

ORGANIZACJI WZIĘŁO UDZIAŁ W SPOTKANIU (NGO Forum, Fundacja Samorozwoju
Indigo – Finansova.org, Liszewska-Bowen Foundation, Fundacja Leny Grochowskiej,
Fundacja New Story, Caritas Szczecin, Centrum Społeczności Żydowskiej, Fundacja Q,
Mudita, Ukraiński Dom, Culturelab i inne)
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PoMOCna
KAWA #8

Różne działania integracyjne

I N T E G R A C J A

kursy języka polskiego
zajęcia edukacyjne
kursy doszkalające
pomoc w szukaniu pracy 
spotkania integracyjne
warsztaty kreatywne
warsztaty adaptacji i integracji
wydarzenia kulturalne
opiekę nad dziećmi
zajęcia sportowe
pomoc dla osób chorych i z niepełnosprawnością

Proces integracji społecznej przebiega na wielu płaszczyznach. Dla osób z doświadczeniem
uchodźczym najważniejsze jest oczywiście zabezpieczenie finansowe i znalezienie miejsca zamieszkania
w nowym kraju. Te cele wymagają odnalezienia się w nowym środowisku, swobodnej komunikacji,
poznania zwyczajów i obowiązujących przepisów. W tym procesie nieocenioną pomocą są działania
organizacji, które prowadzą:

Poniżej widoczne są źródła finansowania tych działań :

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁAŃ INTEGRACYJNYCH

PRYWATNI DARCZYŃCY

Mapuj Pomoc badanie jakościowe z 15.11.2022 przeprowadzone na grupie 19 organizacji pozarządowych działających w zakresie integracji

PRYWATNE FIRMY

GRANTY

PROGRAMY UNIJNE

PROGRAMY RZĄDOWE

LOKALNE URZĘDY
I SAMORZĄDY
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PROBLEMY JAKIE TOWARZYSZĄ PRACY INTEGRACYJNEJ
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WSPARCIE JAKIEGO OCZEKUJĄ ORGANIZACJE
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TRUDNOŚCI Z  INFORMACJĄ
BRAK ZAINTERESOWANIA

BRAK ZAINTERESOWANIA

BARIERA JĘZYKOWA

BRAK TŁUMACZY
BRAK PROWADZĄCYCH

BRAK WOLONTARIUSZY

BRAK POMYSŁÓW

   BRAKI LOKALOWE

   BRAK FUNDUSZY
 BRAK WSPARCIA ZE STRONY

Część organizacji stwarza naszym gościom możliwość nawiązania kontaktów ze swoim własnym
środowiskiem. Większość poświęca się jednak integracji uchodźców z Ukrainy ze społecznością polską.
Obydwa aspekty funkcjonowania są bardzo ważne dla dobrego samopoczucia przybyłych do nas osób. 

Ponad połowa zebranych na naszym spotkaniu zadeklarowała, że do prowadzenia zajęć i eventów dla
osób przybyłych z Ukrainy, zatrudnia w większości samych uchodźców. Związane jest to z możliwością
komunikacji w ich ojczystym języku. To również dobry sposób na zaoferowanie prowadzącym zajęcia
Ukraińcom pracy w polskich organizacjach, a co za tym idzie, na umożliwienie im adaptacji w naszym
środowisku.

Udział uchodźców z Ukrainy w pracy integracyjnej

Problemy i potrzeby organizacji
Oprócz braku funduszy na prowadzenie działalności, placówkom integracyjnym dokucza brak
wolontariuszy. Inny istotny problem to fakt, że nasi rodacy niezbyt często pojawiają się na spotkaniach,
które mogłyby pomóc uchodźcom w adaptacji w polskiej społeczności.

Najważniejszą potrzebą wszystkich placówek oferujących wsparcie osobom z doświadczeniem
uchodźczym jest stabilna sytuacja finansowa. Pozbawione pomocy pieniężnej organizacje nie są w stanie
prowadzić projektów długoterminowych. Wiele z działań integracyjnych właśnie tego wymaga. Nauka
języka polskiego nie kończy się po 3 miesiącach. Podobnie jest z wieloma dokształcającymi kursami.
Stworzenie warunków dla przyjaznych kontaktów społecznych również wymaga czasu, opłaconego
miejsca spotkań oraz liderów i nauczycieli, którzy otrzymają gażę za swoja pracę.

FINANSOWEGO

LOKALOWEGO

RZECZOWEGO

PROMOCYJNEGO

WOLONTARIUSZY

EKSPERTÓW I SPECJALISTÓW

ZE STRONY UCHODŹCÓW

ZE STRONY SPOŁ. POLSKIEJ

NAUCZYCIELI, SPECJALISTÓW

URZĘDÓW I SAMORZĄDÓW
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KONTAKT: 
Jeśli potrzebujesz kontaktu do konkretnej organizacji, napisz do nas na adres: mapujpomoc@culturelab.pl. Zachęcamy
również do dołączenia do naszej zamkniętej grupy dla członków organizacji, NGO i wolontariuszy na Facebooku, w której
dzielimy się wiedzą oraz ponadwymiarowymi zasobami, szukamy inspiracji, dajemy znać o grantach:
https://www.facebook.com/groups/mapujpomoc

Pozytywne przykłady i kontakty
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Od kilku lat organizowała festiwale i wydarzenia kulturalne. Już w pierwszych dniach wojny na
Ukrainie wykorzystała swoje umiejętności aranżowania dużych eventów i pospieszyła z pomocą
uchodźcom na terenach przygranicznych. Zbudowała miasteczka namiotowe dla uciekających z
terenów objętych walkami, gdzie można było zatrzymać się na chwilę, ogrzać, zjeść posiłek,
odpocząć, uzyskać informację i wskazówki dotyczące dalszej podróży. Można tam było również
skorzystać z agregatu prądotwórczego, który umożliwiał, naładowanie telefonów, dzięki którym
uchodźcy mogli utrzymać kontakt z rodziną oraz znaleźć w Internecie potrzebne informacje.

Fundacja Q organizuje obecnie kursy komputerowe dla uchodźczyń, pozwalające im używać
klawiatury z alfabetem łacińskim. Jako ciekawy przykład podano grupę lekarek, którym udało się
dzięki wsparciu fundacji nostryfikować dyplomy. Nauczyły się również jak pracować z polskim
systemem rejestracji pacjentów stosowanym w Polsce.

Organizacje, które spotykają się na PoMOCnej kawie mogą pochwalić się kreatywnymi rozwiązaniami w
wielu obszarach i sektorach. Ich członkowie przedstawili nam pozytywne przykłady działań, jakie
zastosowali w swojej pracy na rzecz integracji. 

Fundacja Q

Fundacja New Story
Integruje osoby uchodźcze z polskim społeczeństwem stopniowo. Najpierw są one
wolontariuszami, pomagającymi w pracach organizacji. Potem są zapraszane jako stażyści do
czasowych projektów już odpłatnie. Jest to możliwe dzięki współpracy z urzędem miasta. Po
pewnym czasie mogą zostać zatrudnione na dłuższy okres.

Prowadzi domy zbiorowego zamieszkania w kilku miastach Polski. Włącza osoby niepodejmujące
się pracy do obowiązkowej aktywności społecznej w miejscu ich pobytu. Jest to sprzątanie
budynków, obsługa recepcji lub opieka nad dziećmi. Pomaga to uaktywnić osoby, które straciły
energię do działania. Wiele z nich po jakimś czasie zaczyna szukać płatnego zajęcia.

Prowadzi warsztaty adaptacyjne dla uchodźców, dzięki którym dowiadują się oni jak wygląda
prawo pracy lub przepisy dotyczące wynajmu mieszkań w naszym kraju. Pracownicy fundacji,
mający rozeznanie w problemach z jakimi mierzą się uchodźcy, umiejętnie zachęcają ich do wyjścia
ze stanu rezygnacji i podjęcia działań pozwalających im zorganizowania sobie życia w naszym kraju. 

Stworzył Klub Ukraińskich Kobiet. W salach domu kultury prowadzone są warsztaty dla społeczności
ukraińskiej i polskiej. Członkinie klubu biorą udział w szkoleniach ze specjalistami, zajęciach
kreatywnych oraz imprezach integracyjnych. Wydarzenia kulturalne, promujące kulturę ukraińską,
takie jak wernisaże, pokazy filmowe lub spotkania z autorami książek są ważnym elementem
działalności fundacji. Zadaniem klubu jest sieciowanie osób uchodźczych i stworzenie im poczucia
bezpieczeństwa dzięki możliwości funkcjonowania w dobrze zgranej, wspierającej się grupie. Nie
bez znaczenia jest stały kontakt z ich własną tradycją.

Fundacja im. Leny Grochowskiej

Caritas

Ukraiński Dom
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Oferująca kursy języka polskiego, zatrudnia Ukrainki jako asystentki międzykulturowe. Dzięki nim
informacja o możliwościach aktywizacji zawodowej i kursach rozchodzi się lepiej i szybciej w
społeczności uchodźców.

Fundacja Cup of Polish
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https://www.facebook.com/groups/mapujpomoc

