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WPROWADZENIE

Projekt ADMIN4ALL
Niniejszy raport z badań został opracowany w ramach projektu „Wspieranie integracji migrantów wymagających szczególnego traktowania” (ADMIN4ALL), realizowanego przez Międzynarodową Organizację
do Spraw Migracji (IOM). Projekt obejmuje 12 docelowych miast w czterech państwach członkowskich
UE: we Włoszech, Austrii, Polsce i Rumunii, a koordynowany jest przez biuro IOM we Włoszech, przy
współpracy z biurami IOM w pozostałych trzech krajach biorących udział w projekcie. Wspomniane 12
miast to: Bari, Florencja, Mediolan i Neapol (Włochy), Bruck an der Leitha, Korneuburg, Tulln (Austria),
Poznań, Warszawa, Wrocław (Polska), Bukareszt oraz Cluj-Napoca (Rumunia). Z wyjątkiem miast Austriackich, które zlokalizowane są w tym samym regionie – niedaleko Wiednia, i które zmagają się z
wyjątkową sytuacją w związku z przyjęciem znacznej liczby uchodźców oraz osób starających się o
azyl, pozostałe miasta to miasta duże (oprócz Cluj, wszystkie są w grupie najbardziej zaludnionych 50
miast UE).
Projekt ma na celu wzmocnienie kompetencji pracowników szczebla samorządowego, w szczególności pracowników pracujących bezpośrednio z migrantami, zwiększenie kompetencji lokalnej administracji i innych organizacji świadczących usługi w zakresie lokalnym, zwłaszcza pracowników pierwszego kontaktu, w radzeniu sobie z wielowymiarowością długotrwałej, społeczno-ekonomicznej integracji
migrantów i uchodźców na poziomie lokalnym. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez serię szkoleń dla
władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych, w tym osób pracujących bezpośrednio z migrantami,
którzy zajmują się konkretnymi potrzebami migrantów znajdujących się w trudnej sytuacji. Ponadto w
ramach projektu zorganizowne zostaną wizyty studyjne mające na celu wymianę doświadczeń pomiędzy miastami, a także wzajemną weryfikację i ocenę realizowanych działań. Nacisk zostanie położony
na to, jak zapewnić właściwe i łatwo dostępne usługi dla migrantów, a także na promocję współpracy
pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w ich integrację. Badania zaprezentowane w niniejszym raporcie zostały przeprowadzone, aby móc przygotować właściwe rozwiązania, adekwatne do potrzeb
miast biorących udział w projekcie.
CELE BADANIA
Badania mają dostarczyć:
–– analizy polityki i praktyki na szczeblu centralnym i samorządowymw zakresie społeczno-ekonomicznej integracji cudzoziemców oraz świadczenia usług administracyjnych dla obywateli państw
trzecich znajdujących się w trudnym położeniu, w miastach objętych projektem. Powyższa analiza uwzglednia także działania instytucji rządowych i organizacji poarządowych, pionową i poziomą współpracę i kooordynację
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–– oceny konkretnych potrzeb w zakresie rozwojuorganizacji lub potrzeb osób bezpośrednio świadczących usługi, takich jak umiejętności pracowników, analizy działań operacyjnych i instytucjonalnych, wewnętrznych i pomiędzy organizacjami, obejmujących świadczenie zintegrowanych usług
w punktach typu „one-stop-shop”, i innych sposobów koordynacji i przekazywania spraw.
TERMINOLOGIA
Projekt ADMIN4ALL, a tym samym niniejszy raport, skupia się na ‘migrantach’, obywatelach państw trzecich (obywatelach krajów spoza Unii Europejskiej, którzy posiadają prawo pobytu), osobach starających się
o ochronę międzynarodową, a także osobach posiadających status uchodźcy lub objętych ochroną międzynarodową. W treści raportu, z wyjątkiem części bezpośrednio odnoszącej się do jednej z kategorii wyżej
wspomnianych, termin ‘migrant’ będzie użyty w odniesieniu ogólnym, w taki sam sposób, w jaki został
użyty w tytule projektu. W treści narzędzi badawczych użyte są inne terminy, takie jak imigranci lub osoby
spoza Unii Europejskiej posiadające status rezydenta, ponieważ są łatwiejsze w odbiorze dla uczestników.

Struktura raportu
Raport składa się z 6 części.
Część 1 opisuje oraz i wyjaśnia strukturę metodologięczną oraz narzędzia badawcze wybrane w celu
zebrania danych.
Część 2 umiejscawia badania w kontekście europejskim i prezentuje argumenty wspierające ideę podejścia porównawczego, użytego w kolejnych częściach raportu.
Część 3 zawiera analizę porównawczą polityki realizowanej w czterech państwach objętych projektem.
Pomimo, że projekt skupia się głównie na poziomie lokalnym, istotna jest również analiza prawa krajowego i struktur administracyjnych na poziomie centralnym, gdyż to w takim kontekście działają władze
lokalne, a także analiza zakresu kompetencji instytucji rządowych, na poziomie centralnym i lokalnym,
realizowanych działań, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących integracji migrantów, gdyż
będą one miały wpływ na działania na szczeblu lokalnym Badania koncentrują się głównie na kwestiach
związanych z integracją społeczno-ekonomiczną; mniej uwagi poświęca się natomiast innym tematom,
chociaż tak samo ważnym, - na przykład zasadom dotyczącym zgodnego z prawem pobytu, dostępu
do edukacji, kursom językowym czy opiece zdrowotnej.
Część 4 składa się z 12 profilów 12 miast, stworzonych w oparciu o informacje pozyskane od lokalnych
jednostek współpracującychinstytucji na szczeblu loklanym. Profile te zawierają zarówno opis specyficznej sytuacji w danym mieście związanej z obecnością różnychej kategorii migrantów w każdym z
miast oraz doświadczenia, praktyki i podjęte w nich inicjatywydziałania w związku zna rzecz integracjią
migrantów.
Część 5 prezentuje potrzeby dotyczące szkoleń, zidentyfikowane w oparciu o ocenę potrzeb dokonaną
podczas konsultacji z pracownikami urzędów miast, organizacji pozarządowych i pracownikami socjalnymi w miastach objętych projektem.
Ostatnia część zawiera główne wnioski i rekomendacje dotyczące kolejnych etapów projektu, z włączeniem szkoleń, wizyt studyjnych i wzajemnej weryfikacji (tzw. peer review).

Wprowadzenie

1. M
 ETODOLOGIA I
PROCES ZBIERANIA
DANYCH

Informacje dotyczące metodologii
Biorąc pod uwagę szeroko określone cele badań, lokalny wymiar projektu i fakt, że jest on zakorzeniony
w perspektywie europejskiej, dwa komponenty badań: ten związany z analizą działań i polityk integracyjnych i ten związany z analizą potrzeb szkoleniowych, uznane zostały za mające ze sobą silny związek.
Dlatego też identyfikacja potrzeb związanych z rozwojem kompetencjipowinna być oparta na przeglądzie i analizie istniejących praktyk, projektów, działań i zasobów, postrzeganych jednak w kontekście
lokalnej i panstwowej krajowej polityki i w odniesieniu do źródeł europejskichkontekstu europejskiego.
ŹRÓDŁA
EUROPEJSKIE
POLITYKA SZCZEBLA
PAŃSTWOWEGO
POLITYKA
SZCZEBLA
LOKALNEGO
METODY,
PROJEKTY I
DZIAŁALNOŚĆ
NA SZCZEBLU
LOKALNYM

Z tej perspektywy, analiza realizowanych działań nie miała na celu stworzenia wyczerpującego obrazu, a
jedynie dostarczenie ram niezbędnych do opisu lokalnej polityki i zasad postępowania oraz zidentyfikowanych potrzeb. Obszerna analiza polityki sugerowałaby połączenie analizy struktur prawnych rozwiązań legislacyjnych dotyczących obywateli państw trzecich uchodźców, strategii i innych dokumentów
programowych w tej dziedzinie, a także struktur prawnych i zasad dotyczących integracji społecznej i
pomocy w zatrudnieniu. W tym szerokim kontekście podjęto decyzję, aby skupić się na tych aspektach
które są bezpośrednio związane z aktualną sytuacją migracyjną i priorytetami władz lokalnych w zakresie integracji migrantów (obywateli państw trzecich i uchodźców).
Chociaż badania skupiają się głównie na analizie potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji pracowników
szczebla samorządowego, uniknięto podejścia opartego na wskazaniu deficytów, a narzędzia badaw-
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cze zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwiały identyfikację dobrych praktyk, mocnych
stron i osiągnięć, a także słabych stron i potrzeb.
Potrzeby przeprowadzenia szkoleń zostały zidentyfikowane poprzez porównanie percepcji uczestniczących w badaniu pracowników z opinią osób podejmujących decyzje oraz innych istotnych lokalnych
organizacji.
Jako że badania skupiały się głównie na usługach świadczonych lokalnie w 12 miastach, grupy badawcze składały się z pracowników urzędów miast (zarówno tych podejmujących decyzje jak i pracownikówbezpośrednio pracujących z migrantamipierwszego kontaktu) a także pracowników innych struktur
(głównie organizacji pozarządowych) działających na rzecz integracji migrantów. Zwrócono uwagę na
to, aby włączyć istniejące wyspecjalizowane jednostki świadczące usługi, które pracujące z uchodźcami, osobami małoletnimi bez opieki lub migrantami znajdującymi się w trudnym położeniu, oraz członkami grup realizujacych obecnie projekty w tej dziedzinie.
Identyfikacja potrzeb szkoleniowych i potrzeb w zakresie wzmocnienia kompetencji została dokonana
przy użyciu różnych metod oraz narzędzi, zaprojektowanych w celu zapobiegnięcia lub przynajmniej
zmniejszenia wpływu różnego rodzaju zjawisk:
–– efekt społecznych oczekiwań: tendencja do udzielania odpowiedzi w zgodzie z tym co jest ogólnie uważane za akceptowane i unikanie odpowiedzi, które stwarzałyby ryzyko określenia przez
innych jako nieodpowiednie, pomimo tego, że odzwierciedlają rzeczywistości;
–– efekt Krugera-Dunninga: tendencja osób o niższym poziomie kompetencji do zawyżania własnych kompetencji i osób o wyższym poziomie kompetencji do zaniżania ich;
–– tendencja do udzielania powierzchownych odpowiedzi: wybieranie prostych odpowiedzi i podejmowanie wyboru bez namysłu;
–– konformizm i chęć uniknięcia konfrontacji z autorytetem: tendencja do udzielania odpowiedzi
takich jak inni oraz takich, jakich może oczekiwać badacz.
Uczestnicy badania mieli możliwość wypełnienia poufnych kwestionariuszy online.Badanie miało także
formę grupy fokusowej, . Zadbanow w tym czasie o atmosferę otwartego dialogu, a osoby biorące
udział w tej formie badania zostały poproszone o powstrzymanie się od oceny innych uczestników.
Dodatkowo odpowiedzi indywidualne zostały skonfrontowane z opiniami osób na stanowiskach kierowniczych, które ukazały szerszą perspektywę.
Tematem wymagającym szczególnej ostrożności i rozważnego podejściaw badaniach dotyczących potrzeb szkoleniowych jest kwestia postaw samych uczestników badania. Sposób, w jaki postrzegają
i oceniają oni kwestie, nad którymi pracują, ma duży wpływ na podejmowane przez nich decyzje i ich
zachowanie, a także na jakość ich pracy. Jeśli więc pracownicy socjalni prezentują konkretny rodzaj
oczekiwań wobec migrantów oraz postrzegają ich miejsce w lokalnej społeczności w konkretny sposób, znajdzie to odzwierciedlenie w ich w ich pracy, czego często mogą być nieświadomi. Pojęciowej
ramy przydatnej przy identyfikacji rodzajów postaw w stosunku do migrantów dostarcza Interaktywny
Model Akulturacji (IAM).
Akulturację definiuje się jako proces dwukierunkowej zmiany, która zachodzi pomiędzy w odmiennymi
grupami kulturowymi, których członkowie doświadczają kontaktów międzykulturowych; zakłada się,
że obie grupy wpływają na siebie nawzajem i dokonuje się w nich zmiana poprzez wzajemne kontakty
międzykulturowe (Berry & Sam, 1997; Sam & Berry, 2006).
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Interaktywny Model Akulturacji (IAM) został opracowany aby skategoryzować relacje pomiędzy członkami społeczeństwa przyjmującego a mniejszościowymi grupami cudzoziemców (Bourhis, Moïse, Perreault, & Senécal, 1997). IAM dostarcza narzędzi użytecznych przy identyfikacji poglądów dotyczących
strategii akulturacyjnych przyjętych przez migrantów w kraju osiedlenia, a także poglądów i oczekiwań
społeczeństwa przyjmującego wobec konkretnych grup migrantów dotyczących akulturacji przyjętych
wobec konkretnej grupy migrantów:
–– zwolennicy intergacji uważają, że migranci powinni zarówno zachować niektóre aspekty kultury
kraju pochodzenia, jak również przyjąć główne elementy kultury społeczeństwa przyjmującego;
–– zwolennicy asymilacji oczekują od migrantów odstąpienia od swojej kultury na rzecz przyjęcia
kultury nowego kraju;
–– zwolennicy separacji akceptują ideę utrzymania własnej kultury przez migrantów, pod warunkiem,
że utrzymują oni dystans w stosunku do społeczeństwa przyjmujacego. Zwolennicy tego podejścia nie chcą, aby migranci zmieniali, mieli wpływ lub „zanieczyścili” ich kulturę;
–– zwolennicy marginalizacji odbierają migrantom prawo do przyjęcia kultury kraju przyjmującego,
ale także odmawiają im wyboru zachowania ich własnej kultury. Osoby te wierzą, że niektórzy migranci wyznają zwyczaje lub wartości, które nie mogą być kulturowo lub społecznie zintegrowane
z powszechnie akceptowanymi normami przyjętymi przez większość społeczeństwa.
–– zwolennicy indywidualizmu pomniejszają wartość przynależności do grup, a ich podejście do
różnorodności kulturowej można określić jako „żyj i pozwól żyć innym”. Nie jest dla nich istotne,
czy migranci zachowają swoje dziedzictwo kulturowe czy przyjmą kulturę większości społeczeństwa. Indywidualiści cenią wartościowe cechy osobiste, i mają tendencję do interakcji z
migrantami w taki sam sposób, w jaki traktowaliby inne osoby należącedo społeczeństwa przyjmującego.
Aby dokonać oceny każdej z pięciu strategii akulturacyjnych w dwóch sferach prywatnych (kultura i
relacje osobiste, skupiając się na endogamicznym i egzogamicznym małżeństwie) i dwóch sferach
publicznych (zatrudnienie i mieszkanie) w badaniach użyto narzędzi zaadaptowanych bazujacych na
pracach Bourhis & Bougie (1998) oraz Montreuil & Bourhis (2001).
Z powyższego modelu wynika, że jedynie integracja i do pewnego stopnia indywidualizm są strategiami, które nie powodują problematycznych lub konfliktowych sytuacji w społeczeństwie, oraz sprzyjają
bardziej harmonijnych relacjom. Jeśli pracownicy w uczestniczący w badaniu uzyskują wysokie wyniki
w jakichkolwiek innych kategoriach poglądów dotyczących akulturacji, oznacza to, że występuje u nich
potrzeba elementów szkoleń skupiających się na postawach, wartościach, oraz poszerzeniu wiedzy na
temat osobistych i społecznych negatywnych konsekwencji asymilacji, separacji lub marginalizacji w
odniesieniu do konkretnej grupy migrantów. Szkolenie powinno także zwierać elementy zajęć skupiających się na zrozumieniu migracji w pojęciu ogólnym.
Pomimo tego, że zebrane dane pozwalają dokonywać porównań pomiędzy miastami i państwami
z uwzględnieniem powyższych elementów, porównania te nie mają na celu wartościowania. Celem
jest; zostały one zaprojektowane do użytku wewnętrznego, aby wspomóc proces przygotowaniea rozwiązań dopasowanych do konkretnych potrzeb lokalnych.
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Narzędzia badawcze
Biorąc pod uwagę cele badań, zarówno przy analizie dokumentówjak i w trakcie badań terenowych,
wyszczególniono trzy typy źródeł użytych do pozyskania danych:
a. dokumenty związane ze żródłami i polityką zarówno państwową jak i europejską z uwzględnieniem istniejących analiz, badań i raportów dotyczących zasad na poziomie państwowym
b. dokumenty o zakresie lokalnym, z uwzględnieniem miejscowej polityki publicznej, procedur administracyjnych a także dokumentów i bezpośredniej komunikacji potwierdzającej dane pochodzące z kontekstu lokalnego oraz lokalnych organizacji
c. opinie pracowników obejmujących różnego rodzaju pozycje w miejskich jednostkach rządowych
i innych organizacjach, dotyczące ich pracy i potrzeb rozwoju kompetencji i oferowanego wsparcia, zależnie od ich punktu widzenia.
Aby zebrać dane tego typu, przy uwzględnieniu elementów drugorzędnych opisanych w poprzednim
rozdziale, zidentyfikowano następującą metodologię oraz narzędzia:
–– badanie istniejących europejskich źródeł wtórnych
–– szablon profilu miasta, kwestionariusz dostępny on-line, który może zostać wypełniony przez kilku użytkowników, takich jak osoby oferujące usługi w mieście czy inne organizacje lokalne
–– grupy fokusowe oraz wywiady z lokalnymi organizacjami przeprowadzone we wszystkich miastach docelowych
–– kwestionariusze indywidulane do wypełnienia on-line z zachowaniem poufności, przeznaczone
dla różnego rodzaju pracowników.
Poniższy diagram ilustruje związek pomiędzy narzędziami badawczymi a oczekiwanymi wynikami badań.

Badanie źródeł wtórnych

Kontekst polityki

Grupy fokusowe

Profil miasta i jego ogólnych
potrzeb w zakresie wzmocnienia
kompetencji

Profil miasta i jego ogólnych
potrzeb w zakresie
wzmocnienia kompetencji

Profil miasta i jego ogólnych
potrzeb w zakresie wzmocnienia
kompetencji

Profil miasta i jego ogólnych
potrzeb w zakresie
wzmocnienia kompetencji

Potrzeby szkoleniowe

Przegląd polityk państwowych oraz źródeł europejskich nie był procesem linearnym.
Dlatego też wykonano wstępną rewizję niezbędną do identyfikacji kluczowych elementów, które należy
wziąć pod uwagę przy użyciu innego narzędzia badawczego (struktura szablonu profilu miasta, wytyczne dotyczące grup fokusowych i wywiadów oraz struktura kwestionariuszy on-line), a otrzymane wyniki
wzięto pod uwagę w celu zapewnienia, że analiza zasad prezentuje dodatkowe informacje niezbędne
do interpretacji uzyskanych wyników.
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Wstępny przegląd
nadający kierunek
dyskusjom
grupowym

Sprawdzenie i
uaktualnienie
dzięki informacjom
dostarczonym przez
grupy fokusowe

Ostateczne
opracowanie opisu
struktury konkretnej
polityki w postaci
raportu

Dla celów badania źródeł wtórnych, aby odpowiednio objąć zakres polityki każdego uczestniczącego
państwa i miasta dotyczącej obywateli państw trzecich , uchodźców, osób starających się o ochrone uzupełniającą oraz ogólnie pojętej polityki społecznej dostępnej dla migrantów, użyto następujących źródeł:
––
––
––
––

dokumenty dostępne na stronach internetowych instytucji państwowych
dokumenty do których odnoszą się strony internetowe
raporty z badań
dokumenty otrzymane od biur IOM

Narzędzia użyte w badaniu w terenie opisane poniżej znajdują się także w załącznikach.
Narzędzie ‘profil miasta’ zostało udostępnione online jako szablon, gdzie informacje może dodać wielu
użytkowników; szablon ten został zaprojektowany tak, aby zawierał:
• dane statystyczne podzielone na różne kategorie migrantów: kraj pochodzenia, płeć, wiek (małoletni/dorośli)
• dane dotyczące lokalizacji obywateli państw trzecich, uchodźców i osób starających się o ochronę uzupełniającąw konkretnym mieście (aby wskazać przypadki segregacji lub obszarów uważanych za problematyczne)
• opis świadczonych usług, wydziałów, zakresu odpowiedzialności, głównych obowiązków, personelu z włączeniem liczby pracowników w bezpośrednim kontakcie z beneficjentami (badanie
oparte o analizę dostępnych danych/w terenie)
• konkretne rozwiązania lub programy działające w lokalnych organach władzy, przeznaczone dla
migrantów
• opis mechanizmów i procedur dotyczących współpracy z innymi organizacjami oraz lista głównych organizacji w każdym mieście
• opis głównych projektów (lokalnych i międzynarodowych) wprowadzonych na poziomie lokalnym
w ciągu ostatnich trzech lat, mających na celu integrację społeczną obywateli krajów trzecich
znajdujących się w trudnym położeniu, uchodźców i osób starających się o ochronę międzynarodową .
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• opis lub wskazówki dotyczące badań integracji migrantów na poziomie lokalnym, z włączeniem
badań ilościowych i jakościowych, zewnętrznych ewaluacji itd.
• uprzednio lub obecnie istniejące rozwiązania szkoleniowe dla pracowników, aby uniknąć potencjalnej duplikacji
• ocena potrzeb zwiększania możliwości i innych elementów uznanych za istotne do przekazania
przez miejscowe organizacje.
Grupy fokusowe były zorientowane na następujące istotne kwestie:
• opis rodzaju pracy wykonywanej przez uczestników oraz sposobów interakcji (pośredniej i bezpośredniej) z migrantami w codziennej pracy
• opis typowych sytuacji i napotkanych trudności
• opinia na temat współpracy pomiędzy organizacjami miejskimi świadczącymi usługi dla migrantów, a także współpracy pomiędzy różnego rodzaju instytucjami a organizacjami pozarządowymi
• konsultacje z przedstawicielami migrantów (np. migranckie organizacje pozarządowe)
• użycie punktów ‘One-Stop-Shop, oraz mediatorów międzykulturowych o migranckim pochodzeniu, lub opinie na temat ich potencjalnego użycia na poziomie lokalnym
• postrzeganie potrzeby uzyskania wsparcia lub szkoleń
• uczestnictwo w projektach dotyczących migrantów i ich dostępu do usług socjalnych
• opinia dotycząca docelowych rozwiązań a dostęp migrantów do usług dostępnych dla ogółu
• dzielenie się dobrymi praktykami i narzędziami.
Podczas gdy grupy fokusowe są zaprojektowane tak, aby stymulować interakcję i wymianę opinii pomiędzy uczestnikami, indywidualne kwestionariusze dostępne online zostały zaprojektowane jako narzędzia do zbierania informacji dotyczących potrzeb w zakresie szkoleń przy zachowaniu poufności.
Aby ujawnić potrzeby tkwiące głębiej niż sugerują powierzchowne odpowiedzi, w kwestionariuszach
dostępnych online zastosowano połączenie trzech metod:
a. Opis elementów związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych skupiających się na
migrantach:
›› stworzenie listy głównych napotkanych trudności
›› opis sytuacji krytycznej związanej z interakcją z migrantami podczas wykonywania obowiązków zawodowych
b. Informacje o przebytych już szkoleniach, opinia o proponowanej tematyce w ramach tego projektu oraz możliwość sugestii dodatkowych tematów
c. Kwestionariusz badający postawy uczestników oparty na interaktywnym modelu akulturacji
Metody a oraz c umożliwiają uczestnikom wskazanie potrzeb dotyczących szkoleń, których mogli sobie nie uświadamiać, z włączeniem tych dotyczących rozwoju umiejętności lub spraw związanych ze
świadomością i postawami.
W miastach, gdzie nie udało się zorganizować grup fokusowych zostały przeprowadzone wywiady
przez telefon lub przez Internet w celu zebrania podstawowych informacji oraz wyjaśnienia elementów
niezbędnych do przygotowania profilów miast.
Wszelkie narzędzia zostały udostępnione miastom w ich języku ojczystym. Pomimo tego, fakt użycia
tego samego kwestionariusza dla uczestników indywidualnych we wszystkich miastach pozwala na
porównanie potrzeb wyrażonych w innych miastach i krajach. Dane wynikające z kwestionariuszy dla
uczestników indywidualnych zweryfikowane przy użyciu informacji pozyskanych z grup fokusowych i
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wywiadów dostarczają większej pewności oraz stanowią lepszą podstawę decyzji dotyczących struktury i treści szkolenia oraz działań w zakresie wzajemnego mentorowania.
Kwestionariusze online oparte były na systemie SurveyMonkey, a szablon profilu miasta został udostępniony grupom w uczestniczących miastach za pośrednictwem platformy Framapad.

Proces pozyskiwania danych
Badania miały miejsce na przestrzeni lipca i sierpnia 2016 r., przy wsparciu pracowników IOM
we wszystkich krajach partnerskich w czterech państwach pod kierownictwem biura IOM w Rzymie, we
Włoszech.
Wszelkie narzędzia opisane powyżej zostały opracowane i przetłumaczone na cztery języki. Szablon profilu miasta oraz kwestionariusze online dla uczestników indywidualnych zostały udostępnione osobom
w miastach objętych projektem (w sumie 16 narzędzi online - 12 profilów miast oraz 4 wersje językowe
kwestionariuszy dla uczestników indywidualnych).
Proces zbierania danych napotkał pewne trudności; najtrudniejszymi okazały się: ograniczona, krótka
rama czasowa, okres badań pokrywający się z okresem letnich wakacji, kiedy trudniej było skontaktować się z pracownikami lokalnych instytucji i organizacji , a także fakt, że w Rumunii oraz niektórych
włoskich miastach odbywały się w tym czasie wybory lokalne, które opóźniły decyzję dotyczącą wzięcia
udziału w projekcie. Dodatkowym wyzwaniem okazał się także fakt, że lokalne organy władzy nie posiadają pewnych typów informacji statystycznych, co zostało potwierdzone przez lokalne organizacje.
Wynika to z faktu, że nie komunikują się one z organami imigracyjnymi, oraz nie zachowują danych statystycznych dotyczących liczb, typów, potrzeb etc. swoich beneficjentów o pochodzeniu migranckim.
Pomimo tych problemów została zebrana znaczna ilość informacji - wystarczająca ilość, aby osiągnąć
cele badań. Informacje zostały przekazane przy wsparciu osób wyznaczonych do kotnaktów w każdym
z miast. Stworzono grupy fokusowe (w porządku chronologicznym) w Warszawie, Mediolanie, Florencji,
Tulln, Bruck an der Leitha, Korneuburg i Bukareszcie; przeprowadzono wywiady z lokalnymi organizacjami z następujących miejscowości: Bari, Neapol, Wrocław, Cluj-Napoca oraz Poznań.
Otrzymano 172 odpowiedzi udzielonych poprzez kwestionariusze online, z podziałem na państwa:
Liczba uczestników wg państw
KRAJ

LICZBA
UCZESTNIKÓW

Włochy

63

Austria

32

Polska

31

Rumunia

46

Razem

172

37%

27%

Włochy
Austria
Polska
Rumunia

18%
18%
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Jak obrazuje poniższa grafika, we Włoszech, Austrii i Polsce największa grupa uczestników to pracownicy organizacji pozarządowych, działających w okręgach miejskich i zajmujących się świadczeniem
usług dla migrantów; drugą największą grupą byli pracownicy służb socjalnych oraz osoby pracujące w
innych instytucjach lokalnych. W Rumunii, 69% odpowiedzi pochodzi od pracowników różnego rodzaju
służb miejskich z włączeniem służb socjalnych oraz działu specjalizującego się w sprawach migrantów.
Włochy: stanowiska zajmowane przez uczestników badań

Włochy: rodzaj struktury:
 rganizacje
O
pozarządowe
Miejskie służby
socjalne
Inna struktura
miejska

Austria: rodzaj struktury

Kierownik
Edukator
Pracownik socjalny
Mediator
Zarządca
Wewnętrzny

Austria: stanowiska zajmowane przez uczestników badań
 rganizacje
O
pozarządowe
Miasto
Inne instytucje

Polska: rodzaj struktury
O
 rganizacje
pozarządowe
S
 łużba socjalna
gminy
Gmina
Inna instytucja
publiczna
Other

Rumunia: rodzaj struktury
O
 rgany
odpowiedzialne
za egzekwowanie
prawa
Inne instytucje
lokalne
O
 rganizacje
pozarządowe
U
 sługi miejskie

Kierownik
Edukator
P
 racownik socjalny
P
 ersonel służby
zdrowia
Wolontariusz
Inne

Polska: stanowiska zajmowane przez uczestników badań
 racownik socjalny /
P
bezpośrednie
wsparcie dla
migrantów
Kierownik
Edukator/
Szkoleniowiec
Administrator
Inne

Rumunia: stanowiska zajmowane przez uczestników badań
 adca prawny
R
Organy
odpowiedzialne za
egzekwowanie prawa
A
 dministrator
Kierownik
Pracownik socjalny

We wszystkich przypadkach są to osoby mające bezpośredni kontakt w migrantami, świadczące usługi socjalne lub administracyjne; jednak w przypadku wszystkich krajów wystąpiły także odpowiedzi
udzielone przez kierowników różnych kategorii, od kierowników usług po koordynatorów projektów czy
grup. Oznacza to, że pozyskane informacje łączą opinie pracowników bezpośrednio pracującycmi z

1. Metodologia i proces zbierania danych

15

migrantami, którzy wyrazili swoje potrzeby, ale także osób posiadających pewien zakres władzy, które
wyrażają potrzeby własne oraz zarządzanej przez nich grupy.
Jak obrazuje grafika, za wyjątkiem Polski, gdzie ponad połowa uczestników brała już udział w jakimś
rodzaju szkolenia, w pozostałych trzech krajach mniej niż 30% miało tę okazję.
100%

P
 rzebyte szkolenie w
ramach doskonalenia
zawodowego
B
 rak przebytego
szkolenia

80%
60%
40%
20%

Włochy

Austria

Polska

Rumunia

Pośród tych osób, które uczestniczyły już w szkoleniu związanym z wykonywaną pracą, instytucje organizujące szkolenia były bardzo różnorodne: od programów uniwersyteckich, przez szkolenia prowadzone przez międzynarodowe organizacje takie jak IOM czy Rada Europejska, po szkolenia oferowane
jako część struktury programów państwowych, przygotowanych przez instytucje rządowe lub lokalne
organizacje pozarządowe.
Biorąc także pod uwagę ilość osób biorących udział w grupach fokusowych oraz wywiadach, wkład do
badań miało razem ponad 200 osób.
Można także wysunąć wniosek, że otrzymana próbka jest zrównoważona, i że profil uczestników odpowiada celom badań, a także że ma potencjał, aby wygenerować istotne, wiarygodne i adekwatne dane
pozwalające cele te osiągnąć.
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Biorąc pod uwagę fakt, że projekt skupiał się na różnych kategoriach migrantów, obywateli państw
trzecich, osób starających się o ochronę międzynarodową i uchodźców, istnieje kilka rodzajów dokumentów UE, które powinny być uwzględnione jako źródła odniesienia, zarówno jako wymóg dla polityki
państwowej jak i w kwestii głównych zasad i celów. Najistotniejszym materiałem są dokumenty związane z integracją obywateli państw trzecich.
Wspólne podstawowe zasady polityki integracjyjnej obywateli państw trzecich w Unii Europejskiej przyjęte przez Komisję Europejską w 2004 roku oraz potwierdzone w 2014 głoszą, że kraje członkowskie
powinny: a) dążyć do zapewnienia migrantom dostępu do instytucji, a także do dóbr i usług publicznych
w stopniu podobnym do obywateli państwa przyjmującego oraz w sposób wolny od dyskryminacji
(CBP 6); oraz b) unikać obniżenia poziomu jakości usług publicznych takich jak edukacja, usługi socjalne i inne, a zwłaszcza na poziomie administracyjnym, lokalnym i regionalnym (CBP 10). Co więcej,
Dyrektywa o Równym Traktowaniu zapewnia istnienie ram prawnych, które zabraniają dyskryminacji na
tle rasowym lub ze względu na pochodzenie etniczne w różnych kontekstach, w tym w kwestii dostępu
do usług publicznych.1
Europejskie Moduły na Rzecz Integracji Migrantów, opracowane przez grupę ekspertów z różnych krajów UE i koordynowane przez Komisję Europejską, opublikowane w 2014 roku, dostarczają istotnych
informacji stanowiących tło dla kwestii, do których odnosi się projekt ADMIN4ALL.2
Drugi europejski moduł na rzecz integracji migrantów skupia się na niezbędnym zobowiązaniu ze strony społeczności przyjmującej migrantów, i jest bezpośrednio istotny dla projektu, jako że dostarcza
wytycznych dotyczących wzięcia pod uwagę specyficznych potrzeb migrantów na polu usług publicznych. Skupia się on na organizacji międzykulturowych szkoleń dla pracowników, zorientowanych na
konkretny sektor, oraz przygotowaniu planów działania w kwestii integracji. Dostarcza on także informacji, jak dostosować usługi przeznaczone dla migrantów dostarczając informacji i oferując usługi za
pośrednictwem punktów One-Stop-Shop, oraz przy użyciu pomocy mediatorów kulturowych. Moduł
ten zawiera także elementy dotyczące dostępu migrantów do rynku pracy. Moduł trzeci podkreśla istotę
zapobiegania dyskryminacji, oraz zaleca postawę międzykulturową opartą na należnych prawach, która
stawia nacisk na uczestnictwo społeczne i prewencję dyskryminacji instytucjonalnej.
1   www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/jha/82745.pdf
2   https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/european-modules-on-migrant-integration---final-report
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Jako dyskryminację instytucjonalną rozumie się pośrednią i bezpośrednią dyskryminację przez instytucje (nie przez osoby indywidualne), z włączeniem zasad, przepisów i praktyk, które są dyskryminujące i
wykluczają mniejszości. Zazwyczaj pomiędzy pracownikami usług publicznych w krajach demokratycznych panuje silne przekonanie, że ich instytucje nie są dyskryminujące; są oni często przekonani, że w
swojej pracy muszą traktować wszystkich jednakowo, nie biorąc pod uwagę faktu, że właśnie takie
działanie może prowadzić do dyskryminacji.
Z tego względu moduły europejskie zalecają, że przy wprowadzaniu rozwiązań zapobiegającym dyskryminacji instytucjonalnej ważnym jest, aby organy publiczne posiadały obowiązek nie tylko unikania
dyskryminacji, ale także podjęcia kroków w celu propagowania równości. Można to osiągnąć poprzez
sprawdzenie czy organy publiczne oferują równe szanse w sektorach takich jak zatrudnienie i usługi,
a także podejmowania stanowczych kroków jeśli dowody wskazują na brak takich działań. Moduły zalecają także, aby instytucje przeprowadzały badania w kierunku identyfikacji stref, gdzie migranci mają
trudności ze znalezieniem pracy lub w dostępie do usług publicznych, oraz aby brano pod uwagę wyniki
tychże badan przy projektowaniu polityki publicznej.
Szkolenia zalecane są pracownikom z dwóch powodów: aby rozwinąć ich kompetencje związane z
dziedziną ich pracy, aby mogli oferować migrantom zindywidualizowane usługi wysokiej jakości, a także
aby mogli skupić się na kompetencjach międzykulturowych, upewniając się, że pracownicy są uwrażliwieni w tej kwestii i posiadają odpowiednie umiejętności, aby móc służyć różnorodnej populacji. Szkolenie może się składać z elementów takich jak szkolenie podczas pracy, mentoring, używanie stron
internetowych (info, wytyczne, zadania), warsztaty, a także przy wsparciu osoby - przewodnika w organizacji („przewodnik”). Wprowadzenie szkoleń dla pracowników zazwyczaj jest częścią podstawowego
szkolenia nowych pracowników/zawodowego, oraz częścią procesu rozwoju zawodowego. Eksperci
podkreślają, że szkolenie nie jest rozwiązaniem jednorazowym. Aby zapewnić sukces, należy przeprowadzać ciągłe działania następcze, ocenę umiejętności oraz potrzeb szkoleń w przyszłości. Szkolenia
powinny być przede wszystkim skierowane do osób, które bezpośrednio pracują z migrantami, lub
osób dostarczających usługi publiczne. Szkolenia powinny być odpowiednio dopasowane, jako że
potrzeby mogą się różnić w zależności od organizacji.
Moduły podkreślają także, że następujące ryzyko powinno być wzięte pod uwagę:
• opór ze strony organizacji związany z niewystarczająca ilością pracowników lub zasobów finansowych;
• fakt, że oferowane szkolenie jest zbyt ogólne i nie skupia się na specyfice lokalnej sytuacji;
• fakt, że szkolenie jest zbyt oddalone od codziennej pracy.
Podczas tworzenia i wprowadzania planów działania dotyczących integracji, ważne jest, aby wziąć pod
uwagę różne struktury i poziomy administracji, aby upewnić się, że plany te mogą realnie zostać wprowadzone w życie. Dobrym pomysłem jest ustalenie rozwiązań, wskaźników i celów, a także wybranie
stron odpowiedzialnych za każdą z tych kategorii. W ten sposób wszyscy uczestnicy będą mieli jasno
ustalone zadania w planie działania, które można monitorować.
Jak opisano w drugim module UE, punkty One-Stop-Shop są ogólnie rzecz biorąc punktami odpowiedzialnymi za powitanie, udzielenie informacji oraz oferowanie usług dla migrantów mieszkających
w mieście, które ułatwiają budowanie związków pomiędzy odbiorcami usług a punktami publicznej
obsługi administracyjnej. Celem punktów One-Stop-Shop jest dostarczenie odpowiedzi na problemy,
które dotyczą mieszkańców o pochodzeniu migranckim lub są związane z tematem migracji w sposób zintegrowany i uzupełniający, wszystko w jednym miejscu. Oferta usług oparta jest na aktywnej
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współpracy pomiędzy organami rządowymi a społeczeństwem obywatelskim. Aby zapewnić skuteczne
wprowadzenie punktów One-Stop-Shop, istotne jest, aby:
• punkty były łatwo dostępne dla migrantów: muszą znajdować się w odpowiednim, łatwo dostępnym miejscu, a informacja o ich istnieniu musi być powszechnie pośród migrantów;
• działały we współpracy z odpowiednimi (lokalnymi) władzami i organizacjami: należy upewnić się,
że odpowiednie ministerstwa oraz regionalne i lokalne organy władzy są w pełni zaangażowane
i zgadzają się na współpracę partnerską , a także że zanngazowane są organizacje społeczne .
• zatrudniono mediatorów międzykulturowych, którzy mogą pomóc zarówno pracownikom służby
cywilnej jak i migrantom w efektywnej komunikacji;
• przeprowadzano ewaluację: punkty One-Stop-Shop powinny regularnie przeprowadzać ewaluacje wszystkich usług i nieustająco ulepszać oferowane usługi.
Moduły UE uznają fakt, że dostarczenie informacji i okazanie migrantom wsparcia w kwestii dostępu
do rynku pracy, jak również zapobieganie dyskryminacji są odpowiedzialnością administracji publicznej. Pracodawcy powinni być także świadomi zarówno ram prawnych jak i praw migrantów, a także
potencjalnych korzyści wynikających z zatrudniania migrantów. Powinny zostać wdrożone odpowiednio dostosowane państwowe i lokalne zasady dotyczące wsparcia, aby wspomóc zatrudnienie jako
klucz do efektywnego i długofalowego procesu integracji. Tego typu działania powinny być połączone
z efektywnymi procedurami służącymi do uznaniu kwalifikacji oraz oceny formalnych i nieformalnych
umiejętności.
Zatrudnienie mediatorów międzykulturowych z pochodzeniem migranckim może być efektywnym
narzędziem we wspieraniu procesu integracji, ale tylko jeśli są przestrzegane konkretne zasady,
w przeciwnym razie mediatorzy mogą przyłożyć się do utrzymania sytuacji zależności, lub do narzucenia postawy promującej asymilację.
Kontynuując działania zapoczątkowane ponad dekadę temu, Komisja Europejska zachęca i wspiera
państwa członkowskie do skupienia uwagi na kwestii integracji obywateli państw trzecich oraz rozwiązaniach wspierających integrację osób ze statusem ochrony międzynarodowej. Generalnie rzecz biorąc, pośród grup docelowych i w polityce dotyczącej integracji społecznej oraz zatrudnienia, migranci
są uznani jako grupa w trudnym położeniu. Ma to odzwierciedlenie w strukturze funduszy udostępnionych przez Komisję Europejską, przeznaczonych na wsparcie projektów skupiających się na integracji
uchodźców oraz obywateli państw trzecich, a także w fakcie, że migranci uprawnieni są do otrzymania
wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Europejski Fundusz Integracji oraz Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców wspierał, w latach
2009-2015 (w okresie budżetowym 2007-2013) wysiłki krajów członkowskich UE aby umożliwić obywatelom spoza UE integrację w społeczności europejskiej. Fundusze promowały także rozwiązania
sprzyjajace tworzeniu, realizacji i monitorowaniu strategii i polityk integracyjnych, a także
wymianę informacji i najlepszych praktyk oraz współpracy wewnętrznej i pomiędzy krajami UE. Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (AMIF) został powołany na lata 2014-20, i działa od roku 2015, z całkowitym budżetem równym 3,137 miliard Euro przeznaczonym na następne siedem lat. Ma on na celu
promocję efektywnego zarządzania migracjami oraz realizację, wzmocnienie i rozwój wspólnego dla
Unii podejścia do kwestii azylu i migracji.
Największą częścią Funduszu (w przybliżeniu 88%) będzie zarządzał wspólny zarząd krajów UE. Wprowadzą one swoje kilkuletnie programy państwowe, obejmujące lata 2014-2020. Programy te są przy-
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gotowane, realizowane, monitorowane i ocenione przez właściwe władze w krajach UE, we współpracy
z organizacjami działającymi w tej dziedzinie, z włączeniem społeczeństwa obywatelskiego.
Plan Działania w sprawie integracji obywateli państw trzecich3 przyjęty przez Komisję Europejską
w czerwcu 2016 r., rozpoczyna się od zwrócenia uwagi na fakt, że rozwój efektywnych zasad integracji
zarówno dla obywateli państw trzecich, którzy dopiero przybyli i uprawnieni są do pozostania, a także
dla tych, którzy znajdują się na terenie UE od dłuższego czasu, oznacza inwestycję długoterminową.
Efektywne rozwiązania dotyczące integracji wymagają wystarczających politycznych, społecznych i finansowych inwestycji, które w dłuższym okresie okażą się korzystne dla wszystkich społeczności. Doświadczenie pokazuje, że zasady dotyczące integracji działają najlepiej, gdy są zaprojektowane z myślą
o zapewnieniu spójnych systemów ułatwiających uczestnictwo oraz wsparcie dla każdego członka
społeczności - obywateli państw trzecich oraz społeczeństwa przyjmującego. Patrząc z tej perspektywy, zaleca się, aby kraje członkowskie przyjęły najodpowiedniejsze rozwiązania, aby zapewnić dostęp
do najbardziej podstawowych usług, dostęp do edukacji oraz szkoleń zawodowych, dostęp do rynku
pracy poprzez usunięcie dotychczas istniejących barier, uznanie kwalifikacji zawodowych i użycie pomocnych rozwiązań. Komisja Europejska bierze pod uwagę możliwość partycypacji w procesie tworzenia i wprowadzania zasad dotyczących integracji samych obywateli państw trzecich , jako sprawę
kluczową dla efektywności integracji.
Kolejnym ważnym źródłem UE jest Plan Działania dla Małoletnich Bez Opieki, przyjęty w roku 2010,
który proponuje postawę UE opartą na trzech głównych nurtach działania: prewencja niebezpiecznej
migracji i handlu ludźmi; przyjęcie i gwarancja procedur UE; identyfikacja trwałych rozwiązań. Kraje
członkowskie UE ustaliły na tej podstawie przepisy państwowe i struktury mające na celu rozwiązanie
problemu. Okazało się to wyjątkowo cenne zwłaszcza w świetle niedawnego napływu migrantów.

3   http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/
docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
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3. POLITYKA PAŃSTW:
WŁOCHY, AUSTRIA,
POLSKA I RUMUNIA

Porównanie kontekstów: różnice i elementy wspólne
Pomimo że wszystkie czterykraje są krajami członkowskimi UE, kontekst migracyjny w 2016 r.znacząco
się różnił.
Włochy były krajem emigracyjnym przez dłuższy czas; w krótkim okresie, poczynając od lat 90, stały
się jednym z największych odbiorców migrantów. Na terenie Włoch przebywa obecnie ponad pięć milionów obywateli innych państw; jest to także państwo tranzytowe dla migrantów udających się na północ Europy. Do istniejących grup pochodzących z Europy Południowo-Wschodniej, Europy Wschodniej, Afryki Północnej, Ameryki Łacińskiej oraz Azji Wschodniej, w ostatnich kilku latach dołączyły duże
grupy migrantów przybywających z subsaharyjskiej Afryki, podążając tzw. „trasą śródziemnomorską”,
częściowo wykreowaną przez brak stabilności i bezprawie panujące w Libii. Ostatnia fala, składająca
się przeważnie z osób starających się o azyl, reprezentuje jedno z najważniejszych wyzwań dla włoskiego systemu polityki publicznej.
W Austrii uwagę skupia się na przyjęciu osób starających się o ochronę międzynarodowąoraz na
wsparciu integracji tych migrantów, którzy otrzymają status uchodźcy. Austria doświadczyła głownie
migracji z sąsiadujących obszarów: Europy Południowo- Wschodniej oraz Europy Wschodniej, ale w
roku 2015 była jednym z celów dużej fali migrantów przybywającej z Bliskiego Wschodu podążających
„trasą śródziemnomorską” i „trasą bałkańską”. W odpowiedzi na to niespodziewane, niezwykłe wydarzenie, należało wprowadzić specjalne rozwiązania i zasady.
Przy wschodniej granicy UE, Polska stała się atrakcyjna dla osób migrujących w celach zarobkowych
z sąsiadujących krajów spoza UE. Wpływ na to miała ogromna fala emigracji obywateli Polski, szukających lepszych zarobków w Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy Zachodniej, a także ciągły, pozytywny rozwój gospodarki, który stworzył zapotrzebowanie na nowych pracowników. W ciągu ostatnich
kilku lat Polska zaczęła także przyjmować większą ilość osób starających się o ochronę międzynarodową, uciekających głównie przed konfliktami we wschodniej Ukrainie i na Kaukazie. Dlatego też analiza
Polski skupia się na rozwiązaniach wspierających integrację obywateli państw trzecich, ale wspomina
także o sprawach dotyczących uchodźców.
Rumunia, która także doświadczyła dużego poziomu emigracji, sama okazała się mniejszym celem dla
migrantów. Obecnie na jej terenie znajduje się mniej osób starających się o azyl (ok. 1500 wniosków
rocznie w ciągu ostatniej dekady); istnieje jednak - zwłaszcza w dużych miastach - wolno rosnąca licz-
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ba migrantów spoza obszaru UE przyjeżdżających w poszukiwaniu pracy lub na studia na rumuńskich
uniwersytetach.

Włochy
Włochy posiadają państwowy system ochrony osób starających się o azyl oraz uchodźców (SPRAR).
Obecny system został stworzony z powodu zmian dokonanych w systemie działającym w latach 19992000, za inicjatywą organizacji pozarządowych we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych,
Państwowym Związkiem Włoskich Okręgów Miejskich (ANCI) oraz Wysokiego Komisarza Narodów
Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR).
Ustawa nr 189/2002 oficjalnie wprowadziła SystemOchrony Osób Starających się o Azyl i Uchodźców
(SPRAR), pod nadzorem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, we współpracy z ANCI. System Ochrony Osób Starających się o Azyl (SPRAR) składa się ze struktur lokalnych obejmujących całe Włochy,
opiera się na zasobach dostarczonych przez narodowy fundusz na rzecz azylu i implementacji projektów wspierających oficjalnie zarejestrowane osoby starające się o azyl i uchodźców. Struktury SPRAR
współpracują z lokalnym organizacjami trzeciego sektora, organizacjami pozarządowymi, związkami
i spółdzielniami w sprawach świadczenia usług w formie zajęć „zintegrowanego przyjęcia”, które wybiegają poza jedynie zaoferowanie miejsca zamieszkania oraz posiłku, dostarczając informacji, oferując
lekcje języka włoskiego, pomoc prawną, wsparcie społeczne oraz poradnictwo w kwestii definicji i dopasowanych możliwości integracji społeczno - ekonomicznej.
Istotną kwestią w SPRAR jest promocja i rozwój miejscowych sieci współpracy, włączających wszelkich
działaczy i wybrane organizacje w celu polepszenia efektywności rozwiązań dotyczących przyjęcia,
ochrony i integracji osób poszukujących ochrony lub posiadających już status uchodźcy, pochodzących z różnych krajów. Lokalne projekty SPRAR mają zapewnić aktywny udział i współpracę jednostek
trzeciego sektora z lokalnymi instytucjami miejskimi
Pod koniec 2016 roku, 28 822 osób zostało objętych systemem SPRAR i otrzymało zakwaterowanie
w jednej z 655 struktur będących częścią sieci współpracy, włączającej około 1600 okręgów miejskich
w całym kraju. System oferuje także wsparcie dla małoletnich bez opieki (w 2016 roku było ich 2039).
Świadczone usługi to zakwaterowanie oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb, dostęp do pomocy
medycznej, kursów językowych i szkoleń zawodowych, wsparcie w codziennej obecności w szkole dla
małoletnich i uczestnictwo w zajęciach wielokulturowych. Zajęcia, które mają na celu integrację społeczną i włączenie do rynku pracy są obecnie postrzegane jako zajęcia priorytetowe. Usługi te oferowane są
przez zawodowych pracowników socjalnych, nauczycieli językowych, ekspertów prawnych i inne osoby.
Sposób zarządzania systemem przechodzi obecnie reformę, która ma na celu zmianę z systemu opartego na otwartych konkursach projektów, na system stałej akredytacji miast, umożliwiający nowym miastom dołączenie w dowolnej chwili. Po pozytywnym rozpatrzeniu projektu otrzymuje on gwarantowany
stały fundusz, pod warunkiem, że uzyska on dobre wyniki przy monitorowaniu.
Warto wspomnieć, że pod koniec 2016 roku dodatkowe 147,732 osób zostało przyjętych do tymczasowych centrów przyjęć (Centri di Accoglienza Straordinaria), otwartych i zarządzanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Podczas gdy okręgi miejskie nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za te
centra, ich obecność w lokalnych społecznościach ma wpływ na społeczne nastawienie do przyjęcia
migrantów a także na pozycję polityczną w sprawie migracji.
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Austria
Federalna Agencja d.s. Migracji i Azylu („Bundesamt fur Fremdenwesen und Asyl–BFA) jest instytucją
odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków o azyl oraz zarządzanie głównymi strukturami związanymi z
procedurą uzyskani azylu.
Naszczeblu federalnym mieszczą się dwa duże ośrodki recepcyjne: w Traiskirchen (Dolna Austria, na
południe od Wiednia), w porcie lotniczym Schwechat oraz w Thalham(Górna Austria, w pobliżu Linz).
Do zeszłego roku wszystkie osoby starające się o status uchodźcybyli zmuszeni pozostać w jednym
z w/w centrów do czasu rozpoczęcie procedury i byli przypisani do jednej z austriackich prowincji federalnych, która następnie odpowiedzilana była za ich wniosek, łącznie z zagwarantowaniem zakwaterowania i wydania ostatczenej decyzji.
W roku 2015 nastąpił znaczny wzrost w liczbie wniosków o azyl (osiągając niemal 70,000 w porównaniu
z 28,027 w roku 2014, oraz 17,503 w roku 2013). Wymusiło to konieczność zastosowania specjalnych
środków, z włączeniem współpracy z rządami sąsiadujących krajów, reorganizacją ośrodków recepcyjnych oraz stworzeniem kilku alternatywnych struktur. Dokonano podziału aplikantów na osoby, których
wniosek o azyl miał duże szanse na przyjęcie przez władze Austrii; zostały one zakwaterowane w jednym
z nowo stworzonych „centrach ”, oraz tych, których wniosek o azyl najprawdopodobniej uzyskałby tzw.
decyzję dublińską, którzy pozostali w jednym z pierwszych centrów przyjęć. Zarówno ośrodki recepcyjne
jak i nowopowstałe centra zarządzane są na poziomie państwowym.
Dodatkowo, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło kilka centrów kryzysowych, umieszczonych
w różnych publicznych oraz prywatnych budynkach lub w kontenerach, w których wolontariusze, Czerwony Krzyż oraz inne państwowe i lokalne organizacje pozarządowe oferują wsparcie.
Przewidziany okres trwania procedury rozpatrzenia wniosku o azyl to sześć miesięcy, ale biorąc pod uwagę wzrost liczby aplikacji, procedura ta może potrwać do lat dwóch lub więcej. Podczas rozpatrywania
aplikacji osoby starające się o azyl nie mają pozwolenia na wyprowadzenie się z centrum lub tymczasowego zakwaterowania, a także mają mocno ograniczony dostęp do rynku pracy. Ci aplikanci, którzy uzyskają
status uchodźcy uzyskują otwarty dostęp do rynku pracy, a także dostęp do usług socjalnych oferowanych przez lokalny organ władzy. Beneficjenci ochrony uzupełniającej otrzymają ograniczone zasiłki.
Wedle wskazówek zawartych w przepisach UE, istnieje także system wsparcia dla osób małoletnich bez
opieki. Zgodnie z prawem, wstępne centrum przyjęć w Traiskirchen jest odpowiedzialne za ich przyjęcie.
Pod koniec 2015 roku w centrum znajdowało się 1,250 dzieci pozostawionych bez opieki. Koncentracja
tak dużych liczb dzieci w jednym miejscu została skrytykowana przez organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw człowieka. W centrum oferowane są lekcje języka niemieckiego. Zajęcia edukacyjne
i rekreacyjne są organizowane niemal wyłącznie przez wolontariuszy, i nie są częścią świadczeń instytucjonalnych. W ekstremalnych przypadkach dzieci bez opieki pozostają w centrum na okres 9 miesięcy,
po którym to czasie zostają przeniesione do zwykłych jednostek zajmujących się opieką nad dziećmi. .

Polska
Nowa ustawa o cudzoziemcach została przyjęta w grudniu 2013 r., weszła w życie w maju 2014 r.
Ustawą wprowadzone zostały uproszczone warunki legalizacji pobytu i pracy dla cudzoziemców na
terenie Polski. Nowe zasady są przychylne migrantom przyjeżdżającym do Polski w celach zarobkowych, studentom i absolwentom polskich uniwersytetów, cudzoziemcom polskiego pochodzenia,
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dzieciom cudzoziemców (którym może być udzielone zezwolenie na pobyt stały zaraz po narodzinach, pod warunkiem, że przynajmniej jedno z rodziców posiada takie zezwolenie na pobyt lub
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE), również niektórzy migranci nie posiadający
dokumentów uzyskali możliwość złożenia wniosku o tymczasowe pozwolenie na pobyt oparte na
konieczność poszanowania prawa do życia rodzinnego.
Na podstawie nowego prawa, cudzoziemcy mogą złożyć wniosek o trzy rodzaje pozwolenia na
pobyt:
–– zezwolenie na pobyt czasowy na okres od trzech miesięcy do trzech lat;
–– zezwolenie na pobyt stały, ważne tylko na terenie Polski, wydawane na czas nieokreślony;
–– status rezydenta długoterminowego UE uzyskany po 5 latach legalnego pobytu w Polsce, dostępny dla obcokrajowców którzy uzyskali ochroną międzynarodową, czyli tych, którzy otrzymali
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; tego rodzaju pozwolenie umożliwia nie tylko pobyt w
Polsce, ale także, po spełnieniu warunków określonych przez prawo, na pobyt na terenie innych
krajów członkowskich UE. .
Nowe prawo zawiera również niektóre elementy upraszczające, w porównaniu do tego obowiązującego w przeszłości: cudzoziemiec, który udowodni miejsce zamieszkania, może złożyć wniosek o pobyt
maksymalnie w ostatnim dniu legalnego pobytu, a nie jak poprzednio, do 45 dni przed upływem okresu
możliwego legalnego pobytu w Polsce. Zmniejszyło to liczbę migrantów, którzy znaleźli się w nieuregulowanej sytuacji pobytowej, gdy nie zdążyli na czas złożyć wniosku o przedłużenie ważności dokumentów. Pomimo tego w nowym prawie istnieją elementy, które sprawiają, że postępowanie w sprawie
udzielenia zezwolenia na pobyt może stać się bardziej skomplikowany. Jednym z nich może być fakt,
ze wniosek został rozszerzony z 15 do 19 stron i wypełnienie go może być trudne dla migrantów, jak
twierdzą organizacje pozarządowe świadczące pomoc migrantom.
Migranci, którzy przybyli w celach zarobkowych to jedna z kategorii cudzoziemców która otrzymała
priorytetowe traktowanie w świetle obecnej polskiej strategii migracyjnej. Znaczna emigracja obywateli polskich do krajów Europy Zachodniej i starzejąca się populacja generują potrzebę dodatkowej
siły roboczej. Większość zmian w prawie migracyjnym ma na celu liberalizację dostępu do polskiego
rynku pracy, zwłaszcza dla cudzoziemców ze wschodu, i wsparcie pracowników z innych krajów.
Jeśli cudzoziemski pracownikstraci pracę, pozwolenie na pobyt oraz pracę wygasa w ciągu jednego miesiąca, dając tym samym migrantowi czas na znalezienie nowego zatrudnienia. Migranci
zarobkowi, którzy mają tymczasowe pozwolenia lub wizy pracownicze mają prawo zarejestrować się
z jednym z lokalnych urzędów pracy i skorzystać z ich usług takich jak doradztwo zawodowe, szkolenia, a także prawo do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych na pewnych warunkach. Zgodnie
z ustawa o Pomocy Społecznej cudzoziemcy mieszkający w Polsce, którzy posiadają pozwolenie
na pobyt lub status uchodźcy mają prawo do zasiłków pomocy socjalnej. Pomoc socjalna jest w
dużym stopniu odpowiedzialnością lokalnych władz i jest oferowana we współpracy z fundacjami,
stowarzyszeniami, kościołem katolickim, innymi kościołami, grupami religijnymi, pracodawcami etc.
Ustawa o Pomocy Społecznej przewiduje także pomoc w integracji dla osób objętych ochroną międzynarodową.
Pomoc jest oferowana jako część indywidualnego programu integracyjnego, uzgodniona pomiędzy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodziniei migrantem, gdzie wyszczególnia się sumę, zakres i formę pomocy w zależności od konkretnej sytuacji rodziny lub osoby. Pomoc oferowana jest na czas nie dłuższy
niż 12 miesięcy, a jej głównymi elementami są:
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• zasiłek w formie pieniężnej przeznaczony na utrzymanie i pokrycie kosztów związanych z nauką
języka polskiego;
• opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego wyszczególnionych w wytycznych dot. ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia;
• specjalistyczne wsparcie i poradnictwo.
Dane dotyczące migrantów nie są dostępne dla miast, ale są odpowiedzialnością władzy centralnej.
Od roku 1990 ponad 120,000 uchodźców zarejestrowało się w Polsce, a w samym roku 2015 przybyło
ich 13,000. Pochodzili oni głównie z terenów Rosji (w większości narodowości czeczeńskiej), Ukrainy,
Białorusi oraz Tadżykistanu. Istnieją także znaczące grupy migrantów z Wietnamu, Armenii oraz kilku
krajów arabskich. Według części badaczy oraz organizacji pozarządowych, liczbę migrantów zarobkowych szacuje się na pomiędzy 230,000 a blisko milion osób, włączając tych, którzy pozostają w kraju
tylko na krótki czas.
Więcej niż połowa cudzoziemskich pracowników którzy pracują na podstawie pozwolenia o pracę zatrudniona jest w Warszawie i okolicach (55.1% liczby pozwoleń na pracę i pobyt wydawanych jest
w województwie mazurskim). W następnej kolejności w tymże rankingu znajdują się: Małopolska (6.5%),
Wielkopolska, gdzie znajduje się miasto Poznań (6.2%), Dolny Śląsk, gdzie głównym miastem jest Wrocław, (5.0%), oraz Pomorze (4.9%). Znaczna większość migrantów żyje i pracuje w dużych miastach.

Rumunia
Polityka publiczna w dziedzinie migracji w Rumunii jest w dużej mierze pod wpływem żródeł europejskich i jest finansowana przez UE. Rumunia posiada narodową strategię dotyczącą migracji dopiero od
dziesięciu lat, i w tym czasie liczba obywateli państw trzecichzamieszkujących w kraju pozostała na stabilnym poziomie około 50,000 osób, a liczba tych starających się o azyl na poziomie około 1500 osób.
Główna odpowiedzialność w kwestii polityki migracyjnej, z włączeniem integracji migrantów, leży po
stronie Generalnego Inspektoratu d.s. Migracji (GII), struktury należącej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. GII zarządza między innymi sześcioma ośrodkami recepcyjnymi dla uchodźców, z których
pięć znajduje się w różnych częściach kraju, blisko granic państwa, oraz jedno w Bukareszcie. Po
uzyskaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej zostaje przyznany dostęp do pracy i usług socjalnych na prawach równych obywatelom Rumunii lub obywatelom UE.
Dodatkowo GII oferuje wszystkim migrantom, którzy otrzymają formę ochrony w Rumunii (status
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej) możliwość zapisania się do uczestnictwa w państwowym programie integracyjnym. W każdym z sześciu regionalnych centrów dla osób starających się o azyl oraz
uchodźców w Rumunii, pracownik d.s. integracji jest odpowiedzialny za ustalenie, jakie są potrzeby migrantów oraz przygotowanie odpowiedniegoprogramu integracyjnego, wprowadzonego po indywidualnych ustaleniach z migrantami i ich zgodzie. Program integracyjny umożliwia dostęp do kursów języka
rumuńskiego oraz do innych ułatwień związanych z integracją, takich jak dotacje państwowe, wsparcie
w wynajmie mieszkania, doradztwo indywidualne oraz mediacja na rynku pracy. Tego typu pomoc jest
dodatkowo wspierana przez międzynarodowe organizacje oraz lokalne organizacje pozarządowe.
Jak określono w bieżącej państwowej strategii dotyczącej imigracji na czas pomiędz latami 2015-2018,
głównym priorytetem władz publicznych w kwestii integracji uchodźców i obywateli państw trzecich jest
kontynuacja i rozwój współpracy z organizacjami międzynarodowymi, a zwłaszcza IOM oraz UNHCR,
oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi działającymi na tym polu.
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Głównym narzędziem w finansowaniu projektów związanych z integracją migrantów jest reprezentowana przez fundusz UE (poprzednio Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
oraz Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców a obecnie Fundusz na Rzecz Azylu, Migracji i Integracji
- AMIF). Fundusze te są zarządzane przez GII, a projekty są wprowadzane w poszczególnych regionach
przez organizacje pozarządowe i organizacje międzynarodowe. Jak do tej pory uczestnictwo miast w
tym procesie było marginalne. Działania z zakresu integracja migrantów mogą również uzyskać dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach Funduszy Szwajcarskich .
Zostało utworzonych pięć regionalnych centrów integracji przy wsparciu AMIF i koordynacji GII; mają
one wkrótce zacząć oferować różnorodne usługi oraz zatrudnić międzykulturowych mediatorów. Kolejnym priorytetem jest obecnie opracowanie procedur i stworzenie struktur na poziomie wojewódzkim,
kierujących współpracą pomiędzy różnymi lokalnym organizacjami, które mogą wnieść swój wkład w
dostarczenie wsparcia w kwestii integracji migrantów.
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4. PROFILE MIAST

Bari
Bari jest głównym miastem regionu Apulia w południowej części Włoch nad Morzem Adriatyckim; populacja wynosi około 330,000 mieszkańców.
DANE DOTYCZĄCE MIGRANTÓW
Pod koniec 2015 roku, 117,732 migrantów zamieszkiwało region Apulia, z czego 12,495 mieszkało
w Bari, reprezentując tym samym 3.8% populacji. Trzy główne kraje, z których pochodzi największa
liczba migrantów to Gruzja, Albania i Bangladesz.
Ponad połowa migrantów zarejestrowanych przez lokalne władze w Bari w 2015 roku (6532) to kobiety,
podczas gdy 5963 to mężczyźni. Występują znaczne różnice pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn w zależności od kraju pochodzenia. Z Gruzji pochodzi 1375 kobiet i 289 mężczyzn, podczas gdy z Somalii
pochodzi 242 mężczyzn i 49 kobiet.4
W Bari znajduje się jedno z czterech centrów CARA (Centrum przyjęć dla osób starających się o azyl)
znajdujących się w regionie Apulia, które zostały założone w 1995 roku. W 2015 złożono w Bari 3,705
wniosków o azyl.
Okręg miejski nie zachowuje danych dotyczących liczby obywateli państw trzecich korzystających
z usług socjalnych.
Migranci są ogólnie rozprzestrzenieni w różnych dzielnicach. Jedynie obozy Romów, gdzie Romowie z zachodnich Bałkanów mieszkają wspólnie z Romami z Rumunii pozostają oddzielone. Ponadto
w niektórych dzielnichach istnieją nieformalne obozowiska romskie.
.

4   Więcej danych statystycznych można uzyskać na stronie internetowej www.tuttitalia.it/puglia/95-bari/statistiche/cittadini-stranieri-2016
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SŁUŻBY SOCJALNE, GŁÓWNE ORGANIZACJE ORAZ WSPARCIE DLA MIGRANTÓW
W okręgu miejskim Bari, w wydziale służb socjalnych znajduje się biuro ds. imigrantów. Poza kierownictwem, biuro zatrudnia czterech pracowników socjalnych, którzy są w bezpośrednim kontakcie z migrantami oraz pięciu pracowników zajmujących się administracją. Misja biura to planowanie i realizacja
projektów i działalności oferujących wsparcie socjalne dla wszystkich cudzoziemców mieszkających w
mieście. Migranci mieszkający w Bari na stałe mają dostęp do usług socjalnych w pięciu jednostkach
administracyjnych (dzielnic) w mieście (Municipi).
Miasto także wspiera usługi z zewnątrz w zakresie mediacji kulturowej, doradztwa prawnego, doradztwa w sprawie zatrudnienia oraz zakwaterowania. Usługi te, finansowane przez lokalne władze,
dostarczane są przede wszystkim przez organizacje trzeciego sektora i mieszczą się w centrum miasta.
Biuro ds. imigrantów okręgu miejskiego jest odpowiedzialne za współpracę z różnymi instytucjami, które z kolei mają za zadanie rozwiązywać kwestie związane z migrantami, od dokumentów identyfikacyjnych po sprawy prawne, sprawy dotyczące porządku publicznego czy służby zdrowia. Urząd pracy ma
do spełnienia ważną rolę w kwestii zarówno wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia poprzez orientację,
dostarczanie informacji, doradztwo zawodowe itd., oraz zapewnieniu dostępu do zasiłku dla bezrobotnych i umożliwienia odnowienia wizy niezatrudnionym migrantom. Współpraca z miastem odbywa się
w ramach polityki dotyczącej państwowego rynku pracy.
Bari współpracuje także z organizacjami pozarządowymi, Save the Children (www.savethechildren.it)
oraz Emergency (www.emergengy.it), a także z kilkoma innymi (stowarzyszenia i spółdzielnie). Współpraca polega na finansowaniu niektórych projektów, usług i inicjatyw. Niektóre z najważniejszych lokalnych jednostek trzeciego sektora biorących udział w dostarczaniu usług migrantom w Bari to:
–– Cooperativa Sociale C.A.P.S. (Centro Aiuto Psico-Sociale - Centrum Pomocy Psychologiczno-Socjalnej), jednostka zarządzająca usługami i projektami dla dzieci i dorosłych wymagających szczególnego traktowania, w tym migrantów, w ramach projektu SPRAR „Bari Open City”.
Usługi te mieszczą się w różnych miejscach na terenie miasta i obejmują centrum edukacyjne,
świetlicę, centrum wsparcia kryzysowego, schroniska nocne oraz centra zakwaterowania (Comunità educativa „”Casa Shalom”, Centro Diurno „”Area 51”, Centro di pronta Accoglienza Notturna „”Andromeda”, Pronto Intervento Sociale, Help Center F.O.A - „First for all”, „”Soleluna”).
Szczegóły dostępne są na stronie www.coopcaps.it Wostatnim czasie C.A.P.S otworzył punkt
one-stop-shop o nazwie „”Casa delle Culture”, przy wsparciu biura ds. imigrantów okręgu miejskiego Bari.
–– Gruppo Lavoro Rifugiati (Grupa Pracy dla Uchodźców), zarządzająca punktem integracyjnym,
który oferuje informacje, orientację oraz usługi mediacyjne w kwestii kultury, a także centrum
międzykulturowe Babylon, zajmujące się rozwojem działań międzykulturowych mających na celu
integrację, włączenie społecznie oraz aktywne obywatelstwo. GLR bierze także udział w implementacji innego projektu SPRAR, zatytułowanego „”La casa dei ragazzi del mondo” (Dom dzieci
świata). Szczegóły są dostępne na stronie https://gruppolavororifugiati.wordpress.com;
–– Lokalne struktury ARCI http://arcipuglia.org (ARCI jest krajową siecią współpracy organizacji oferujących zajęcia kulturowe, edukacyjne i społeczne)
–– Cooperativa Studi Interventi Socio-Educativi (CSISE Kooperatywne Badania Społeczno - Edukacyjne i Interwencje);
–– Associazione Etnie
–– Cooperativa Sogno di Don Bosco (Kooperatywne Marzenie Don Bosco);
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Związki zawodowe także odgrywają ważną rolę we wspieraniu integracji migrantów. Tak samo jak
wszystkim pracownikom, związki te oferują migrantom informacje dotyczące umów o pracę, praw
związanych ze statusem pracownika, pomagające w zrozumieniu odcinków pensji, pomagają w przygotowaniu dokumentów w celu uzyskania prawa stałego pobytu etc. Migranci, którzy należą do związków zawodowych otrzymują także porady prawne oraz doradztwo w kwestii spraw związanych z zatrudnieniem.
BADANIA
Od roku 2013 Wydział Prawa Precedensowego i Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Bari założył,
z pomocą lokalnej fundacji, Obserwatorium Detencji i Recepcji Migrantów i Osób Starających się o Azyl
w rejonie Puglia. Obserwatorium monitoruje działania ośrodków detencyjnych, centrów przyjęć osób
starających się o azyl oraz centrów integracji będących częścią sieci SPRAR znajdującej się z regionie
Puglia, z włączeniem tych znajdujących się w Bari.
Szczegóły dotyczące działalności Obserwatorium dostępne są na stronie www.osservatoriomigranti.org
Istnieją także badania przeprowadzone w związku z działalnością prowadzoną w Bari w kwestii integracji migrantów Romskich, z uwzględnieniem tych przybywających z Bałkanów Zachodnich. Przykład jest
dostępny na stronie www.minori.it/minori/il-progetto-per-lintegrazione-dei-minori-rom-a-bari.

Florencja
Florencja, miasto metropolitarne, jest głównym miastem regionu Toskanii. Liczba mieszkańców wynosi
w przybliżeniu 380,000, wzrastając do ponad 1.200.000 mieszkańców w większym okręgu metropolitalnym. Miasto Florencja dzieli się na 5 dzielnic.
DANE DOTYCZĄCE MIGRANTÓW
Pod koniec 2015 roku we Florencji mieszkało się 59,827 cudzoziemców , reprezentując tym samym
15,6% populacji; ponad 77% tych osób procent przybyło z krajów spoza terenu UE. Największa ilość
osób z krajów spoza UE pochodzi z Peru, Chin, Albanii i Filipin.
Generalnie kobiety reprezentują większy procent obywateli państw trzecich, zwłaszcza z Ukrainy, Republiki Mołdawii, Gruzji i Ameryki Łacińskiej. Inaczej jest jednajk w przypadku obywateli Albanii, Kosowa,
Bangladeszu, Egiptu i Senegalu.5
Dane dostarczone przez Terytorialną Komisję d.s. Osób Starających się o Azyl ujawniają, że z 1857
wniosków zarejestrowanych w 2014 r., ponad 86% zostało odrzuconych, a jedynie 56 osób otrzymało status uchodźcy, 38 ochronę uzupełniającą a 153 ochronę humanitarną. Wiele osób, których
wniosek został odrzucony owołało się od tej decyzji. W ciągu ostatniego roku nastąpił znaczny wzrost
liczby osób starających się o azyl. Na początku 2016 roku wszystkie centra recepcyjne i wsparcia

5   Więcej danych statystycznych można uzyskać na stronie internetowej www.tuttitalia.it/toscana/77-firenze/statistiche/cittadini-stranieri-2016
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były pełne, i stało się jasne, że istnieje potrzeba stworzenia nowych jednostek w najbliższej przyszłości
w odpowiedzi na wzrost zapotrzebowania.
Procent obcokrajowców jest wyższy w historycznym centrum miasta (21.47% populacji) oraz
w popularnej północnej dzielnicy Rifredi (18.15% populacji); w pozostałych trzech dzielnicach procent
cudzoziemców waha się między 10 a 12%.
W mieście znajdują się ośrodki recepcyjne dla osób starających się o azyl, będące częściąSPRAR, a
także ośrodki kryzysowe zarządzane przez Ministertwo Spraw Wewnętrznych. We Florencji znajdują
się także ośrodki dla małoletnich bez opieki.
Prawie wszystkie osoby zarejestrowane jako mieszkańcy obozów romskich, 380 osób, pochodzą
z zachodnich krajów bałkańskich. Istnieją także dwa nieformalne obozy romskie które są w trakcie
likwidacji przez władze miejskie.
Kraje pochodzenia spoza UE z największą ilością beneficjentów służb socjalnych to Maroko, Somalia,
Tunezja; większość beneficjentów to mężczyźni.
SŁUŻBY SOCJALNE, GŁÓWNE ORGANIZACJE ORAZ WSPARCIE DLA MIGRANTÓW
Miasto powołało Biuro d.s. Imigracji, które dostarcza informacji oraz kieruje do różnego rodzaju usług,
oraz, chociaż nie jest to typowy punkt typu One-Stop-Shop, integruje ono i udostępnia migrantom usługi różnych działów lokalnej administracji, z włączeniem edukacji, zakwaterowania, danych dotyczących
populacji, aplikacji o prawo pobytu itd. Biuro, oprócz pracowników socjalnych, zatrudnia również, mediatorów międzykulturowych oraz tłumaczy ustnych. Mediatorzy pracują na rzecz biura i innych struktur
miejskich ponad 2000 godzin . Najbardziej popularnymi językami są albański (29,25%) chiński (15,22%)
oraz arabski (14,16%).
Florencja współpracuje także z organizacjami trzeciego sektora w celu udostępnienia systemu usług przyjęcia, ochrony i integracji osób wymagających ochrony międzynarodowej, uchodźców oraz beneficjentów
ochrony uzupełniającej lub ochrony humanitarnej. Istnieją w tym kontekście trzy duże projekty, pokrótce
opisane poniżej:
–– centrum pomocy mieszkaniowej dla osób starających się o azyl, uchodźców i cudzoziemców
z pozwoleniem na pobyt stały z powodów humanitarnych, w trudnych sytuacjach społecznychoraz zakwaterowania, założone jako część systemu SPRAR. Centrum jest zarządzane przez
Caritas Solidarity oraz ARCI Toscana i oferuje zakwaterowanie dla 55 osób, głównie z Somalii,
Afganistanu, Mali, Nigerii oraz Pakistanu. Usługi oferowane w centrum obejmują zakwaterowanie, żywność, ubrania itd., umieszczenie w lokalnych szkołach i wsparcie integracji społecznej,
kursy języka włoskiego dla dorosłych, mediację językową i kulturową, wsparcie w poszukiwaniu
pracy a także informacje i orientację w kwestiach prawnych i administracyjnych i dostęp do
szkoleń medycznych, zawodowych lub prawnych.
–– projekt PACI, integracyjna jednostka wielozadaniowa dla 130 uchodźców i osób starających
się o azyl, którzy mają szansę rozpocząć procesy integracyjne. Punkt ten, funkcjonujący od
2010 roku i finansowany przez rząd oferuje tymczasowe (do 60 dni) zakwaterowanie, wsparcie
w zakwaterowaniu częściowo niezależnym a także wiele innych usług dodatkowych takich jak
edukacja dla dzieci, kursy języka włoskiego dla dorosłych, pomoc w szkoleniu zawodowym
oraz dostęp do zatrudnienia, porady prawne i pomoc w procedurach administracyjnych.

4. Profile miast

30

–– projekt „Poza granicami”, finansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców był prowadzony przez Służby Socjalne miasta Florencji we współpracy z Consorzio CO&So, ARCI
Florencja i Caritas Solidarity Florencja w latach 2012-2014. Oferował on pomoc uchodźcom
i osobom ubiegającym się o azyl wymagającym szczególnego traktowania. Oparty był na modelu przyjęcia zintegrowanego, w którym interwencja kliniczna, etnopsychiatryczna/etnopsychologiczna matryca oraz interwencja edukacyjna zostały zintegrowane, aby osiągnąć ogólny
stan dobrostanu konkretnej osoby. Uwzględnione zostały także kwestie osobistej i społecznej
autonomii. Wartości dodaje projektowi także wymiar mediacji kulturowej.
Miasto wspiera również trzy inne rodzaje usług kierowanych do migrantów:
–– pomoc edukacyjną dla około 170 uczniów romskich pochodzących głównie z zachodnich Bałkanów, mającą na celu zapobiegnięcie porzuceniu nauki;
–– zajęcia z czytania i pisania dla młodych migrantów, którzy niedawno przybyli do Włoch, dostępne
raz w tygodniu w różnych centrach dla 1000 osób o ponad 50 różnych narodowościach;
–– mediację językową dla różnych usług miejskich, zwłaszcza w językach Arabskim i Wolof.
Poza współpracą ze strukturami trzeciego sektora opisanymi powyżej, Florencja współpracuje także
z instytucjami odpowiedzialnymi za prawny status migrantów, a także z urzędem pracy oraz związkami
zawodowymi.
\ Florencja posiada także doświadczenie zdobyte dzięki realizacji kilku projektów przeprowadzonych na
mniejszą skalę, prowadzonych we współpracy z organizacjami trzeciego sektora, skierowanych do kilku
kategorii migrantów wymagających szczególnego traktowania. Projekt „Demetra” oferował usługi orientacyjne na rynku pracy w latach 2010- 2011 oraz szkolenia dla 25 kobiet migrantek, które posiadały małe
dzieci lub dzieci niepełnosprawne. Projekt był finansowany przez Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców, i został wdrożony przy współpracy z Consorzio CO&So Firenze i Asociation NOSOTRAS.
Projekt „Beautiful Mind” został wdrożony w latach 2011-2012, także w ramach Europejskiego Funduszu
na Rzecz Uchodźców, i skierowany był do 80 uchodźców z zaburzeniami psychicznymi. Współpraca
miała szerszy zakres i włączała poza służbami socjalnymi Florencji także Consorzio CO&So Firenze, Association NOSOTRAS, ARCI Toscana oraz Ce.R.I.S.C - Centro Ricerche e Interventi nei Sistemi Complessi.
Projekt ten zdefiniował i zintegrował system wsparcia i rehabilitacji uchodźców z zaburzeniami psychicznymi poprzez wielowymiarową ocenę stanu beneficjentów oraz włączenie multidyscyplinarnej grupy profesjonalistów.

BADANIA
Dane statystyczne oraz publikacje związane z migracją we Florencji są dostępne na stronie:
http://politichesocioabitative.comune.fi.it/stranieri/materiali/report_documenti.html
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Mediolan
Mediolan jest głównym miastem regionu Lombardii. Jest drugim co do liczby populacji miastem we Włoszech, z liczbą mieszkańców wynoszącą 1,400.000, co obejmuje 181 różnych narodowości.
DANE DOTYCZĄCE MIGRANTÓW
Pod koniec 2015 roku w Mediolanie mieszkało 254,522 cudzoziemców, reprezentując tym samym
18,9% populacji. Największa liczba cudzoziemców przybyła z Filipin (16%); następny w kolejności jest
Egipt (14,4%) oraz Chiny (10.6%).
Generalnie równa jest ilość mężczyzn i kobiet, chociaż w przypadku niektórych krajów pochodzenia
istnieją spore różnice: z Senegalu, Bangladeszu, Pakistanu przybyli w większości mężczyźni, natomiast z Ukrainy, Rosji i republiki Mołdawii - w większości kobiety. W przypadku Ameryki Łacińskiej
występuje proporcja 3 kobiety na 2 mężczyzn. Znaczna większość migrantów to osoby między 25 a
50 rokiem życia.6
Migranci zamieszkują wszystkie części miasta, istnieją jednak obszary, gdzie przedstawiciele niektórych
narodowości zamieszkują w większej liczbie. Ogólnie rzecz biorąc, najwyższa koncentracja migrantów
(około 25% populacji) znajduje się z północnej części miasta.
W ciągu ostatnich kilku lat Mediolan stał się celem wielu migrantów przyjeżdzających do Włoch przez
Morze Śródziemne, wynikiem czego w mieście zarejestrowano większą ilość osób starających się o azyl.
Podczas gdy na początku 2015 roku większość migrantów przejeżdżała przez Mediolan w drodze to Europy Północnej, w ostatnich miesiącach nastąpił znaczny wzrost liczby migrantów, którzy zarejestrowali
się jako osoby starające się o azyl w mieście, i którzy wymagają wsparcia kryzysowego. Kolejnym powodem wysokiej liczby wniosków jest także fakt, że Mediolan posiada opinię miasta najbardziej zaawansowanego w kwestii jakości tego typu usług we Włoszech, a także możliwości znalezienia zatrudnienia.
Znajdują się tu również środowiska migranckie wielu różnych narodowości. Istnieje także stała liczba
osób małoletnich bez opieki składających prośby o otrzymanie specjalnego wsparcia zorganizowanego
przez miasto dla tej konkretnej grupy. Jedną z ważniejszych grup osób małoletnich bez opieki, głównie
chłopców w wieku 16 i 17 lat, pochodzi z Egiptu; spora ich liczba pochodzi też z Albanii i Kosowa.
Szacuje się, że tylko około 20% migrantów ma realny dostęp do usług oferowanych przez miasto. Niektórzy nie posiadają informacji dotyczących ich praw, umiejscowienia i procedur związanych z różnymi
dostępnymi usługami. W innych przypadkach użyte procedury (np. aplikacja online) ograniczają dostęp.
Tymniemniej istnieją także przypadki dobrze zorganizowanych środowisk, gdzie informacje są przekazywane a członkowie społeczności doskonale wiedzą, gdzie się udać i o jakie dostępne dla nich usługi
mogą prosić.
SŁUŻBY SOCJALNE, GŁÓWNE ORGANIZACJE ORAZ WSPARCIE DLA MIGRANTÓW
W 2015 roku służby socjalne Mediolanu zostały zreformowane; dokonano zmiany z systemu usług
skupionych i zorganizowanych wokół konkretnych grup wiekowych (małoletni, dorośli, osoby starsze)

6   Wiecej danych statystycznych można uzyskać pod adresem www.tuttitalia.it/toscana/77-firenze/statistiche/cittadini-stranieri-2016 oraz pod adresem http://dati.comune.milano.it/dato/item/27-27-Popolazione:%20residenti%20per%20cittadinanza%20
e%20quartiere%20(1999-2015)
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lub rodzaju beneficjenta (np. niepełnosprawność) na usługi umiejscowione i zorganizowane wokół konkretnych obszarów miasta i ich potrzeb.
Od lat 90-tych służby socjalne utworzyły Biuro d.s. Dorosłych i Polityki Migracyjnej –zajmujacy się migrantamiBiuro zarządza miejskimi schroniskami oraz punktami informacyjnymi/biurami usług dla cudzoziemców, a także oferuje orientację i wsparcie dla migrantów dotyczące pomocy społecznej, zagadnień
prawnych, zatrudnienia i szkoleń zawodowych.
We wrześniu 2015 Biuro d.s. Dorosłych i Polityki Migracyjnej otworzyło Centrum Kultur Świata (Centro
delle Culture del Mondo), oparte na współpracy z instytucjami publicznymi oraz 72 jednostkami trzeciego sektora, które zajmują się sprawami związanymi z tematem migracji. Pomimo, że biuro nie jest
do końca punktem One-Stop-Shop, ma na celu promocję zintegrowanego modelu oferowania usług
z włączeniem informacji i orientacji prawnej, informacji dotyczących rozwiązań wspomagających integrację, dostępu do zatrudnienia, dostępu do szkół wyższych oraz procedur dotyczących nostryfikacji
dyplomów uzyskanych poza terenem Włoch. Wspiera także procedury łączenia rodzin, zarządzanie
przypadkami kryzysowymi oraz przyjmowaniem uchodźców. Współpracuje również z wyspecjalizowanymi jednostkami zajmującymi się osobami małoletnimi bez opieki.
Centrum oferuje kursy języka włoskiego dla migrantów, dostarcza materiały informacyjnych w dziewięciu najczęściej używanych przez migrantów językach i dysponuje miejscem do prowadzenia zajęć
organizowanych przez organizacje trzeciego sektora. Ci migranci, którzy rozważają dobrowolny powrót
mogą także uzyskać tutaj niezbędne informacje.
Dodatkowo oferowane są zajęcia wspomagające integrację migrantów, które odbywają się w społeczności lokalnej. Na przykład, począwszy od marca 2016 r., w dzielnicy z największą liczbą migrantów,
pracowała przez trzy miesiące grupa psychologów. Mieli oni bezpośredni kontakt z mieszkańcami,
reprezentantami środowisk migranckich oraz lokalnymi związkami w celu zdobycia informacji dotyczących ich potrzeb i głównych problemów. Informacje te miały pomóc w podejmowaniu decyzji co do
działań podjętych w przyszłości przez miasto. Zwracali oni także uwagę na potencjalne źródła napięć i
frustracji zarówno dla osób indywidualnych jak i całych środowisk, powstałych z powodu społecznej i
kulturowej różnorodności, oraz zachęcali mieszkańców okolicy do komunikowania swoich problemów
i sugestii radzie dzielnicy i innym istotnym jednostkom.
Podobnie jak inne miasta we Włoszech, Mediolan jest częścią sieci SPRAR. W momencie przygotowania niniejszego raportu, miasto to zarządzało ośmioma ośrodkami recepcyjnymi zawierającymi 298
miejsc, oraz 30 miejsc w mieszkaniach zlokalizowanych w różnych miejscach w mieście. Istnieją dwa
główne typy usług oferowanych przez SPRAR:
–– wsparcie obejmujące zaspokojenie podstawowychpotrzeb, obejmujące zakwaterowanie, transport publiczny, usługi służby zdrowia, pomoc psychologiczą i psychiatryczną, poradnictwo prawne i dotyczące dostępu do usług publicznych różnego rodzaju;
–– wsparcie integracji, obejmujące kursy języka włoskiego, szkolenia zawodowe, płatne praktyki itd.
Usługi te są oferowane we współpracy z Consortium in „Cooperative Farsi Prossimo”, z fundacją Progetto Arca, z Grangia di Monluè oraz Comunità Progetto.
–– Farsi Prossimo jest spółdzielniąsocjalną, która zarządza, wspólnie z Grangia do Monluè,
6 ośrodkami będącymi częścią sieci SPRAR, centrum dla rodzin migranckich wymagających
szczerólnego traktowaniaoraz żłobkiem dla dzieci uchodźców. Szczegóły dostępne są na stronie:
www.farsiprossimo.it
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–– Fundacja Progetto Arca oferuje trzy rodzaje usług:
›› pomoc kryzysowa i podstawowa dla migrantów przejeżdżających przez Mediolan;
›› pomoc na dłuższy czas dla dorosłych osób starających się o azyl w ramach sieci SPRAR;
›› dopasowana pomoc dla osób małoletnich bez opieki w pierwszym centrum SPRAR dla małoletnim, zarządzanym wspólnie z Fondazione Albero della Vita
Szczegóły dostępne są na stronie: www.progettoarca.org
–– Spółdzielnia Comunità Progetto zarządza mieszkaniami udostępnionymi dla beneficjentów sieci
SPRAR jako zakwaterowanie tymczasowe, a także obejmuje opieką nad tymi osobami. Szczegóły dostępne są na stronie: www.comunitaprogetto.org
Miasto współpracuje z lokalną strukturą federacji związków zawodowych CISL, a także z terytorialną strukturą Narodowego Związku „Poza granicami” (Oltre le Frontiere), zarządzanego przez
reprezentantów migrantów. Struktury te oferują także informacje dotyczące dokumentów identyfikacyjnych i pobytu, oraz kontraktów i praw pracownika. Niektóre z usług oferowane są we
współpracy z Państwowych Instytutem Pomocy Społecznej (INAS), należącego do CISL. W tym
kontekście oferowane jest również wsparcie dla migrantów doświadczających dyskryminacji, we
współpracy z miejscowym przedstawicielem państwowego organu antydyskryminacyjnego UNAR.
Poza działalnością miasta i jego partnerami istnieją także inne struktury oferujące pomoc dla migrantów. Niektóre z najbardziej aktywnych to lokalne struktury ARCI (www.arcimilano.it/generale/
rete-sportelli-immigrati-arci-milano) oraz Caritas. (www.caritasambrosiana.it).
BADANIA
Na poziomie regionalnym istnieje obserwatorium d.s. integracji i wieloetniczności, ustanowione przez
Region Lombardii i zarządzane przez EUPOLIS Lombardia we współpracy z Fondazione Iniziative e
Studi sulla Multietnicità - ISMU. Szczegóły obejmujące dane statystyczne i innye publikacje są dostępne
na stronie www.orimregionelombardia.it Raport na rok 2015 dostępny jest na stronie www.orimregionelombardia.it/upload/5731bb247e928.pdf.
Kolejnym istotnym źródłem danych jest Wydział Statystyczny miasta Mediolanu, który opublikował informacje pod adresem http://dati.comune.milano.it.
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Neapol
Neapol jest głównym miastem regionu Kampania. Jest trzecim co do wielkości miastem we Włoszech,
liczącym 975,000 mieszkańców w samym mieście oraz 3 miliony mieszkańców w okręgu metropolitalnym. Okręg metropolitalny Neapol jest 9-tym najbardziej zaludnionym terenem miejskim w Unii Europejskiej, a zarazem jednym z największych nad Morzem Śródziemnym.
DANE DOTYCZĄCE MIGRANTÓW
Pod koniec 2015 roku w Neapolu zarejestrowało się 52,452 cudzoziemców, reprezentując tym samym
5,4% populacji. Najliczniejsza grupa migrantów to osoby pochodzące ze Sri Lanki stanowiące 25.7%
wszystkich cudzoziemców; druga grupa pod względem liczebności to osoby pochodzące z Ukrainy (15.9%) oraz Chin (9.9%). Znaczne ilości migrantów pochodzą także z Południowej i PołudniowoWschodniej Azji oraz Afryki. Podczas gdy w przypadku migrantów z Afryki, Pakistanu, Bangladeszu
i Indii ilość migrantów płci męskiej jest wyższa od migrantów płci żeńskiej, proporcje te są odwrócone w
przypadku migrantów pochodzących z krajów Europy Wschodniej i Południowo Wschodniej.7
W momencie przygotowania raportu zanotowano także 114 uchodźców i osób starających się o
azyl zarejestrowanych w ramach sieci SPRAR, 97 mężczyzn i 17 kobiet, główniez Afganistanu, Iranu
i Kosowa.
W Neapolu mieszka 23% procent migrantów z regionu Kampania i 46% migrantów z prowincji. Nie są
oni równomiernie rozmieszczeni na terenie miasta. Troje na pięcioro migrantów mieszka w trzech dzielnicach, dwie z nich są domem dla 22% całkowitej liczby migrantów, a trzecia dla 16%.
W mieście obecni są także migranci romscy pochodzący z różnych krajów Europy Południowo- Wschodniej, mieszkający w pięciu spontanicznie utworzonych obozach oraz w mieszkaniach socjalnych.
SŁUŻBY SOCJALNE, GŁÓWNE ORGANIZACJE ORAZ WSPARCIE DLA MIGRANTÓW
Okręg miejski Neapol podzielony jest na dziesięć dzielnic. W każdej z nich znajduje się centrum usług, w
którym pracuje około dziesięciu pracowników socjalnychCentrate zarządzane są przez główną administrację miejską, a konkretnie przez Główny Dyrektorat ds. Opieki i Usług Edukacyjnych, w skład którego
wchodzi wyspecjalizowany dział zajmujący się ‘nowym ubóstwem i pilnymi sprawami społecznymi’. Wydział zawiera jednostkę zajmująca się migrantami (Intercultura Immigrati), a także jednostkę zajmującą
się Romami (Intercultura Rom). Obowiązkiem tych jednostek jest opracowanie i wdrożenie systemowych
działań obejmujących cały teren miejski, pierwszw ramach sieci SPRAR, druga na rzecz integracji dzieci
romskich w szkołach.
Od roku 2012 w lokalnej radzie obecny jest wybrany reprezentant migrantów, który nie posiada jednak
prawa do głosowania. Obecnie na stanowisku tym zasiada członek społeczności chińskiej. W maju 2016
lokalna administracja przyjęła Lokalny Plan Działania na rzecz społeczności romskiej.

7   Więcej danych statystycznych można uzyskać na stronie internetowej www.tuttitalia.it/campania/59-napoli/statistiche/cittadini-stranieri-2016
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Miasto współpracuje zwłaszcza z instytucjami, które mają obowiązki związane z migracją oraz pewną
liczbą związków zawodowych (CGIL, CISL, UIL, USB, CSA, DICCAP, LIPOL, S.I.L.A, U.G.L, CONFSAL
FENAL, INAS oraz Chiński Państwowy Związek Zawodowy).
Istnieje także obszerna współpraca z jednostkami trzeciego sektora:
–– LESS Impresa Sociale Onlus, (www.lessimpresasociale.it), członek sieci SPRAR
–– Cooperativa Sociale DEDALUS (www.coopdedalus.it), oferująca programy związane z walką z
handlem ludźmi i wyzyskiem ekonomicznym;
–– Chi rom e ch no Onlus.
–– Associazione N:EA - Napoli Europa Africa Onlus (www.neaculture.it) w ramach projektu integracji
romskich dzieci w szkołach;
Istotnym elementem współpracy okręgu miejskiego Neapol z jednostkami trzeciego sektora jest IARA
(Integracja i przyjęcie osób starających się o azyl), projekt prowadzony przez LESS jako część sieci
SPRAR a finansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Projekt, który jest wprowadzany trzy
razy do roku począwszy od 2004, skupia się na pomocy osobom starającym się o azyl w nauce na
odpowiednim poziomie języka włoskiego oraz otrzymaniu zakwaterowania i wsparcia w znalezieniu
zatrudnienia, mając na celu efektywną integrację we włoskiej społeczności.
BADANIA
Dane i raporty dotyczące badan w zakresie migracji w Neapolu i rejonie Kampania dostępne są na stronie: www.stranieriincampania.it/wp/limmigrazione-in-campania-la-ricerca/

Dolna Austria: Bruck an der Leitha, Korneuburg oraz Tulln an der Donau
Dolna Austria jest krajem związkowym Austrii przylegającym do Wiednia. Całkowita liczba mieszkańców to ponad 1.6 miliona. Trzy docelowe okręgi miejskie to miasta średniej wielkości z populacją pomiędzy 8 a 18 tysięcy mieszkańców, ulokowane pomiędzy Wiedniem a wschodnią granicą
między Austrią i Słowacją. Miasta te zostały wybrne do projektu w związku z faktem, że zaczęły
przyjmować uchodźców dopiero w 2015 roku, i potrzebowały wsparcia w zakresie wzmocnienia
kompetencji.
DANE DOTYCZĄCE MIGRANTÓW
W Bruck and der Leitha znajduje się około 140 osób starających się o azyl oraz około 30 uchodźców.
Większość z nich przybyła z Syrii, Afganistanu oraz Iraku. 80% stanowią dorośli mężczyźni, reszta to
kobiety i dzieci. Mieszkają w różnych obszarach miasta, niektórzy w lokalach prywatnych zaoferowanych przez lokalną organizację religijną lub wynajętych przez Caritas, podczas gdy 60 osób mieszka w
dużych prywatnych domach wynajętych przez państwowe władze.
W Korneuburg mieszka 857 obywateli krajów trzecich oraz 147 niedawno przybyłych osób starających
się o azyl. Niektórzy przebywają w prywatnych kwaterach w różnych miejscach w mieście, a inni w
ośrodkachdla uchodźców.
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W Tulln mieszka 2700 mieszkańców - obywateli państw trzecich. 116 z nich zarejestrowanych jest jako
osoby starające się o azyl, a 20 uzyskało status uchodźcy; przybyli oni głównie z Afganistanu, Syrii i
Iranu.
Spośród 136 uchodźców i osób starających się o azyl, 102 osoby zakwaterowane są na osiedlu kontenerów zorganizowanym przez władze imigracyjne, a 34 zamieszkuje w domach umieszczonych w
różnych częściach miasta. Są to 63 osoby bez rodziny indywidualnych, 8 par i 17 rodzin. 41 z nich to
dzieci (0-17 lat).
SŁUŻBY SOCJALNE, GŁÓWNE ORGANIZACJE ORAZ WSPARCIE DLA MIGRANTÓW
Obywatele krajów trzecich, którzy są mieszkańcami trzech miast o których mowa i nie posiadają statusu uchodźcy ani osoby starającej się o ochronę międzynarodową, a więc w ogólnym rozumieniu
migranci, mają dostęp do miejskich usług socjalnych tak samo jak obywatele austriaccy. Administracja
miejska nie posiada konkretnych struktur ani zasad dotyczących tej kategorii migrantów.
Obywatele państw trzecich posiadający status uchodźcy mają niemal takie same prawa jak obywatele
austriaccy w kwestii dostępu do lokalnych usług, ale także pewnych dodatkowych elementów pomocy.
Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starających się o azyl, gminy współpracują z federalnymi władzami imigracyjnymi, które odpowiedzialne są za cześć ośrodków dla uchodźców ale także lokalnymi
społecznościami religijnymi, organizacją Caritas oraz Czerwonym Krzyżem (który także ma obowiązek
zarządzania usługami w ośrodkach dla uchodźców).
W Bruck and der Leitha istnieje Rada doradcza w ramach Stowarzyszenia „Nasz Bruck”, mająca na
celu koordynację pomocy oferowanej osobom starającym się o azyl przez różne instytucje na szczeblu
lokalnym. Miasto oferuje także niektórym mieszkańcom posiadającym status uchodźcy zatrudnienie w
dziale budowlanym należącym do lokalnych władz. Dodatkowo można uzyskać płatną praktykę zawodową, która dostępna jest dla różnego rodzaju osób.
Organizacja Caritas wynajmuje mieszkania dla osób starających się o azyl, a także monitoruje ich sytuację przeprowadzając regularne wizyty. Diecezje katolickie także odgrywają ważną rolę w pomocy w
kwestii zakwaterowania dla osób starających się o azyl, zarówno w prywatnych domach należących do
członków społeczności, jak i budynkach będących własnością kościoła, które zostały wyremontowane
i udostępnione.
Wolontariusze organizacji „Nasz Bruck” pomagają poprzez organizację lekcji języka niemieckiego,
a także przez nadzór, opiekę medyczną i psychologiczną, wsparcie i radę w kwestii dostępu do usług
i obiektów publicznych, a także uczestnictwa w działaniach lokalnej społeczności.
W Tullnan der Donau istnieje lokalna platforma wsparcia dla uchodźców, której częścią są reprezentanci
miasta, społeczności religijnych, Czerwonego Krzyża, lokalnych organizacji pozarządowych, klubów
kulturalnych i sportowych a także wielu mieszkańców- wolontariuszy.
W obu miastach zorganizowano także dwa rodzaje działalności:
–– spotkania informacyjne dostarczające lokalnej społeczności informacji na temat uchodźców: burmistrzowie, lokalnie wybrani reprezentanci oraz reprezentanci wielu organizacji pozarządowych
oferowali informacje dotyczące obecności osób starających się o azyl w społeczności lokalnej i

4. Profile miast

37

odpowiadali na pytania miejscowej ludności, aby zapewnić, że działania podjęte w celu pomocy
uchodźcom w integracji wykonywane są w sposób przejrzysty, we współpracy z różnymi lokalnymi organizacjami;
–– działalność wolontariuszy: otrzymali oni podstawowe informacje i zostali poproszeni o wzięcie
udziału w pomocy uchodźcom organizując kursy językowe, zajęcia sportowe, nieformalne spotkania pomiędzy lokalnymi mieszkańcami a uchodźcami, zbieranie datków, organizację wydarzeń
społecznych i kulturalnych itd.
Wszystkie te zajęcia były promowane na szeroką skalę w lokalnej społeczności poprzez artykuły
w prasie, ulotki, a także za pośrednictwem Internetu.
W Korneuburg działa także stowarzyszenie wolontariuszy, które pomaga uchodźcom oraz lokalna sieć
współpracy różnych organizacji, które spotykają się raz w miesiącu aby przedyskutować niezbędne
działania interwencyjne oraz koordynację oferowanego wsparcia. Organizują oni szkolenia dla wolontariuszy, którzy przyjmują rolę „kumpli” uchodźców, oraz sporządzają infografiki dla uchodźców.

Poznań
Poznań mieści się w zachodnio-centralnej Polsce, nad rzeką Wartą, w województwie Wielkopolskim.
Poznań jest jednym z największych miast w Polsce, z liczbą mieszkańców sięgającą 550,000 osób,
oraz 1.3-1.4 mln osób w całym okręgu miejskim.
DANE DOTYCZĄCE MIGRANTÓW
Liczba cudzoziemców w Poznaniu wzrosła w ostatnich latach. Podobnie do reszty Polski, najliczniejsza
grupa migrantów to Ukraińcy. W mieście istnieją także społeczności rosyjska, białoruska oraz turecka.
Ogółem w mieście znajduje się obecnie 10.000 cudzoziemców, reprezentując tym samym 2% populacji; liczba ta obejmuje sporą ilość studentów. W Poznaniu zameldowanych jest około 1500 obywateli
państw trzecich.
Bardzo niewiele osób ze statusem uchodźcy lub ochroną uzupełniającą, zarejestrowanych w 2015 roku,
posiada indywidualne plany integracji: jest to 13 osób, z czego 7 pochodzących z Syrii. Tak niewielką
ilość osób wyjaśnia fakt, że wnioski o ochronę uzupełniająca są zazwyczaj składane w Warszawie lub
za pośrednictwem Straży Granicznej.
Z reguły uchodźcy osiedlają się w miejscowościach, niedaleko ośrodków dla obcokrajowców starających się o status uchodźcy. Najważniejsze kategorie migrantów mieszkających w Poznaniu to pracownicy, studenci i przedsiębiorcy.
Od roku 2015, liczba obcokrajowców, którzy złożyli wniosek o czasowy lub stały pobyt znacznie wzrosła (w przypadku wniosków o pobyt czasowy liczba to się potroiła, o pobyt stały - podwoiła). Liczba
aplikacji wzrosła z 2083 (2013) do 3347 (2014) oraz do 9511 (01.2015-03.2016). Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie także wzrosła, z 1798 (2013) do 2204 (2014) oraz do 4560 (01.2015-03.2016).
Ze wszystkich wnioskodawców o pobyt tymczasowy w okresie od01.2015-03.2016, 78% (7410)
to obywatele Ukrainy. 406 obywateli Ukrainy złożyło wnioski o pobyt stały, a 69 osób o długotermi-
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nowy pobyt w UE. Ukraińcy są także najliczniejszą grupą obcokrajowców na stałe przebywającą w
Poznaniu (26%). W porównaniu z rokiem 2009, ich liczba zwiększyła się dwukrotnie, z 314do 678.
W przeciwieństwie do ogólnej przewagi mężczyzn pośród migrantów, w grupie osób pochodzących
z Ukrainy to kobiety są większością (60%). W Poznaniu mieszka na stałe także 169 osób pochodzących
z Białorusi; podobnie do grupy z Ukrainy, tu także przeważają kobiety.
W Poznaniu nie występuje wyraźna koncentracja cudzoziemcóww konkretnym rejonieW mieście nie ma
również ośrodków dla uchodźców.

SŁUŻBY SOCJALNE, GŁÓWNE ORGANIZACJE ORAZ WSPARCIE DLA MIGRANTÓW
Od roku 2008, miasto Poznań pracuje nad integracją cudzoziemców. W związku z potrzebami rynku pracy oraz wyzwaniem demograficznym, działania podejmowane przez miasto dążą nie
tylko do przyciągnięcia obcokrajowców, ale także „zatrzymania” ich. W roku 2010, miasto Poznań przygotowało „Lokalny Plan Działania”, składający się z trzech filarów: zarządzania migracją
(obejmuje założenia Rady Otwartości), integracji (współpracy z lokalnymi społecznościami) oraz internacjonalizacji miasta.
Pomoc społeczna jest oferowana migrantom przez miasto w zgodzie z obowiązującym prawem
dotyczącym pomocy społecznej; określa ono w jaki sposób taka pomoc ma zostać okazana przez
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Uniwersytet w Poznaniu prowadzi „Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców”, który oferuje darmowe
informacje oraz doradztwo dla migrantów. Punkt informacyjny dla cudzoziemców jest finansowany
przez miasto Poznań. Potrzeba założenia takiego punktu wynikła z analizy dokonanej przez miasto
Poznań we współpracy z Centrum Badan nad Migracją (CeBaM) przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, w ramach projektu UE.
W Punkcie Informacyjnym dla Cudzoziemców migranci mogą zdobyć informacje dotyczące legalizacji pobytu (z włączeniem pozwoleń na pobyt czasowy i stały), obywatelstwa oraz rynku pracy
(pozwolenia o pracę, zakładanie działalności gospodarczej). Uzyskują także pomoc w wypełnianiu
kwestionariuszy wymaganych przez różne instytucje, a także informacje o codziennym życiu w Poznaniu. Punkt posiada sieć osób pracujących w terenie, bezpośrednio z cudzoziemcami w ich środowisku. Współpraca z Urzędem Wojewódzkim, które jest odpowiedzialne za wydawanie pozwoleń
na pobyt jest ograniczona, natomiast współpraca z Urzędem Pracy odbywa się wewnętrznie, za
pośrednictwem lokalnej sieci współpracy. W ramach tej sieci miasto współpracuje również z kilkoma organizacjami pozarządowymi, głównie powierzając im zadania i zajęcia mające na celu pomoc
obcokrajowcom. Organizacje pozarządowe otrzymują fundusze na zasadzie konkursu o projekty zawierające inicjatywy dotyczące integracji migrantów oraz zwiększania wiedzy społeczeństwa
przyjmujacego, a także zintegrowaną pomoc dla uchodźczych rodzin ukraińskich z rejonu Donbasu
i Mariupolu; pomoc ma zawierać elementy takie jak zakwaterowanie, pomoc w dostępie do rynku
pracy itd.
Uniwersytet oraz różnego rodzaju instytucje badawcze postrzegane są przez miasto jako istotni
partnerzy i planowany jest rozwój dalszej współpracy.
W rozwoju działalności miasta w kwestii migrantów odegrały istotną rolę następujące dwa projekty:
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–– W 2008-2011 Urząd Miasta Poznań (UMP) wziął udział we wdrożeniu europejskiego projektu
OPENCities. Celem projektu było przygotowanie lokalnego planu działania, aby zwiększyć
otwartość miasta oraz zaprojektować działalność integracyjną z myślą o jego internacjonalizacji oraz zarządzaniu otwartością. W wyniku tego stworzono lokalną sieć współpracy składającą się z lokalnych parterów, których celem jest sprawienie, aby miasto było bardziej otwarte
oraz promowanie integracji i pomocy migrantom, a także działalności mającej na celu lepsze
zrozumienie pomiędzy lokalnymi mieszkańcami a migrantami. Projekt był finansowany przez
UE w ramach programu Urbact. Liderem projektu było miasto Belfast, przy wsparciu British
Council.
–– Projekt Amiga został wdrożony pomiędzy latami 2013 a 2015, a prowadzony był przez Centrum Badań nad Migracją przy Uniwersytecie w Poznaniu, we współpracy z miastem Poznań,
finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt miał na celu pomoc w
integracji cudzoziemców oraz polepszeniu jakości ich życia w mieście poprzez założenie grupy
eksperckiej, stworzenie i aktualizowanie portalu informacyjnego dla cudzoziemców, a także
stworzenieInfo Punktu dla Cudzoziemców, który dostarczyłby bezpłatnych informacji oraz pomocy oraz oferował działalność wspomagającą integrację i poszerzającą wiedzę na ten temat.
Informacje o innych projektach wdrożonych w Poznaniu oraz na temat migracji można znaleźć na
stronie: www.cebam.amu.edu.pl/projekty/badania-zespolowe-cebam.html oraz www.migrant.poznan.
pl/pl/projekty.html.
BADANIA
Poniżej znajduje się lista publikacji dotyczących kwestii migracji przeprowadzonych przez Centrum Badań nad Migracją przy Uniwersytecie Poznańskim.
M. Buchowski, J. Schmidt (2012) Migration and cultural heterogeneity. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu. Poznań: Centrum Badan nad Migracją UAM
N. Bloch, E. Goździak M, (ed.) (2010) From guests to neighbours. Integration of third-country nationals
in the labor force, education and health care in Poznań, Poznań: Centrum Badan nad Migracją UAM
Bloch, Main,Sydow (ed.) (2015): Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy.
Poznań: Centrum Badan nad Migracją UAM
Sydow K, U. Schulz, Ziółek-Skrzypczak M. (eds) (2015) Przymus samozatrudnienia. Przedsiębiorczość
imigrancka jako strategia adaptacyjna na lokalnym rynku pracy,. Doświadczenia z projektem Amiga
w kontekście starych i nowych miast migracyjnych w UE. Poznań: Centrum Badan nad Migracją UAM
I.Czerniejewska (ed.) (2016) Nie dość mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu, Poznań: Centrum Badan nad Migracją UAM 2016.
Publikacje dostępne są na www.cebam.amu.edu.pl/publikacje.html.
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Warszawa
Warszawa jest stolicą kraju i zarazem największym miastem w Polsce, licząc 1,740 mln mieszkańców
oraz szerszy obszar miejski z liczbą 2,666 mln mieszkańców.
DANE DOTYCZĄCE MIGRANTÓW
W roku 2015 całkowita liczba 21,794 cudzoziemców 142 różnych narodowości została oficjalnie zarejestrowana jako mieszkańcy Warszawy, tym samym reprezentując 1,3% liczby ludności. Dane te mogą
być niekompletne, ponieważ spora część ludności Warszawy (nie tylko cudzoziemców) nie posiada
formalnego zameldowania w urzędzie miasta. Szacuje się, że prawdziwa liczba mieszkańców cudzoziemcskich jest dwa razy wyższa i liczy ponad 40,000 osób. Niektórzy eksperci szacują nawet, że liczba
ta sięga ponad 60,000 osób.
Jak wynika z Rejestru Centralnej Ewidencji i informacji na temat działalności gospodarczej, w 2014
i 2015 roku Warszawie znajdowało się ponad 22,000 cudzoziemców pracujących na podstawie pozwolenia na pracę lub prowadzenia działalności gospodarczej. Liczba cudzoziemców zarejestrowana
do ubezpieczenia zdrowotnego oraz posiadająca stałe zameldowanie w Warszawie wynosiła w 2015
r. 26,577 osób, a w województwie mazowieckim liczba sięgnęła 44,500. Biorąc pod uwagę te dane
oraz fakt, że w Warszawie znajdują się także migranci, którzy przybyli z wizami krótkoterminowymi i nie
zarejestrowali się jeszcze jako mieszkańcy można sądzić, że w Warszawie przebywa obecnie ponad
40,000 migrantów.
Większość osób ubiegających się o ochronę uzupełniającą w Polsce składa wnioski w Warszawie,
jednakże trudno jednoznacznia ocenić ilu z nich rzeczywiście mieszka w Warszawie czy też na terenie
Wojwództwa Mazowieckiego.
W oparciu o analizę istniejących statystyk można oszacować, że około 60% osób starających się
o ochronę uzupełniającąl w województwie mazowieckim mieszka w Warszawie.
Trzy główne kraje pochodzenia migrantów to Ukraina, Wietnam oraz Białoruś. Istnieją także liczna
społeczność czeczeńska, społeczności migrantów z innych części byłego Związku Radzieckiego oraz
niewielka ilość osób z krajów arabskich, przeważnie z Syrii, Egiptu, Tunezji i Iraku.
Analiza dostępnych danych statystycznych wskazuje, że liczba migrantów z Wietnamu i innych krajów
azjatyckich zmalała w przeciągu ostatnich dwóch lat; według ekspertów wynika to głównie z faktu, że
wielu z nich wyprowadziło się z Warszawy do sąsiadujących gmin (Raszyn, Nadarzyn, Lesznowola,
Piaseczno).
W przypadku Warszawy nie możemy mówić o istnieniu wyraźnych enklaw migranckich. Istnieją jednak
rejony z relatywnie dużym ich zagęszczeniem. Większość to miejsca wielokulturowe, gdzie wspólnie
mieszkają różne grupy migranckie. Tendencja do koncentracji w konkretnym miejscu jest najbardziej
widoczna w przypadku osób z Wietnamu oraz Chin. Procent migrantów w pięciu dzielnicach, gdzie w
większości zamieszkują, waha się pomiędzy 0,8% do 2.6% całkowitej populacji dzielnicy.
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SŁUŻBY SOCJALNE, GŁÓWNE ORGANIZACJE ORAZ WSPARCIE DLA MIGRANTÓW
Bardzo niewielka część migrantów zamieszkujących w Warszawie korzysta z pomocy socjalnej lub pobiera zasiłki dla bezrobotnych. W 2014 zaledwie 362 z nich otrzymało zasiłek socjalny lub inne wsparcie
finansowe.
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie na zlecenie miasta podjmuje działania wspierające integrację uchodźców. Głównym obowiązkiem WCPRjest pomoc w pierwszym etapie adaptacji uchodźców
i beneficjentów ochrony uzupełniającej do warunków życiowych panujących w Polsce, oraz w zapoczątkowaniu samodzielnego życia. Dlatego też przeszkolony personel Centrum rozpoczyna proces
od identyfikacji obecnej sytuacji i rozpoznania potrzeb, po czym oferuje odpowiednią pomoc. Dla
każdego beneficjenta zaprojektowany jest indywidulany program integracji (IPI), pokrótce opisany w
pisemnej umowie pomiędzy migrantem a WCPR. Umowa ta określa zobowiązania wszystkich stron
oraz sposób współpracy. Czas trwania indywidualnego programu integracyjnego nie może przekroczyć 12 miesięcy. Dostępna pomoc zawiera zasiłek w postaci gotówki na pokrycie podstawowych
potrzeb oraz kosztów kursów języka polskiego, opłaty ubezpieczenia zdrowotnego, specjalistycznej
pomocy psychologicznej, rodzinnej i prawnej, informacji i pomocy w sprostaniu wymaganiom różnego rodzaju instytucji, a zwłaszcza urzędu pracy, a także pomocy w kontakcie z lokalną społecznością
oraz organizacjami pozarządowymi. Pomoc jest dopasowane do potrzeb każdej osoby oraz jego
rodziny.
W Warszawie działa także wiele organizacji pozarządowych, które oferują różne usługi oraz zajęcia
wspierające integrację migrantów w Warszawie. Fundusze na usługi przez nich oferowane pochodzą
głównie z programów UE, grantów EEA, funduszu szwajcarskiego oraz fundacji państwowych; niektóre
koszty ponosi miasto. Działalność w tym zakresie była rozwijana w Warszawie od 2009 roku w związku
z dofinansowaniem, które zostało udostępnione dzięki Europejskiemu Funduszowi na Rzecz Integracji
obywateli państwtrzecich oraz Europejskiemu Funduszowi na Rzecz Uchodźców.
W roku 2013 oraz 2014 został wdrożony większy projekt zatytułowany „Lokalne Międzysektorowe
Polityki Migracyjne na rzecz wsparcia migrantów”” przez fundację „Inna Przestrzeń” z Warszawy, we
współpracy ze Stowarzyszeniem Homo Faber ze Stowarzyszeniem Lublina oraz Interkulturalni PL
z Krakowa w celu promocji integracji migrantów w polskiej społeczności. Szczegóły dostępne są na
stronie www.politykimigracyjne.pl. Partnerami projektu były władze miasta Warszawy, Lublina oraz Krakowa, a rezultatem były:
–– implementacja kampanii społecznej z włączeniem wystaw oraz debat na temat migracji;
–– międzysektorowe fora robocze, które dostarczały okazji do wymiany lokalnych doświadczeń, refleksji na temat państwowej i lokalnej polityki oraz ulepszenia integracji cudzoziemców w miastach docelowych;
–– stworzenie wielojęzycznego portalu informacyjnego dla migrantów, zawierającego sekcję dla migrantów z Warszawy: www.warszawa.info-migrator.pl
–– stworzenie Warszawskiego Centrum Wielokulturowego (www.cw.org.pl), którego wizja to przestrzeń wielowymiarowa oferująca zainteresowanym organizacjom pozarządowym możliwość organizacji wydarzeń oraz oferowania konkretnych usług dla migrantów.
Warszawskie Centrum Wielokulturowe funkcjonuje przy wsparciu miasta i jest obecnie zarejestrowane
jako fundacja, założona przez organizacje, które zrzeszają migrantów i dla nich pracują. Rada fundacji
jest kontynuacją nieformalnej koalicji organizacji pozarządowych utworzonej w 2009 r., które podjęły
kroki w celu ustanowienia Warszawskiego Centrum Wielokulturowego. W 2016 r. składała się ona z na-
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stępujących organizacji, reprezentujących ważne organizacje działające na rzecz integracji migrantów
w Warszawie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Fundacja „Afryka Inaczej”
Fundacja „Inna Przestrzeń”
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
Fundacja „Otwarta Sztuka”
Fundacja „Nasz Wybór”
Stowarzyszenie Integracji Cudzoziemców SIC!
Stowarzyszenie SIETAR Polska
Stowarzyszenie Wolnego Słowa
Fundacja „Adulis”
Fundacja „Świat na Wyciągnięcie Ręki”
Fundacja dla Somalii
Fundacja „Transkultura i Dialog Międzykulturowy”
Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”
Społeczność Somalijska w Polsce
Fundacja „Klamra”
Foundation „Strefa Wolnosłowa”
Foundation “Kultury Świata”
Foundation “Centrum Afro-Kultury Baobab”

Ponadto itnieją także inne organizacje realizujace działania na rzecz integracji , np. portal Kontynent
Warszawa (http://kontynent-warszawa.pl), który zawiera informacje na temat bieżących wydarzeń kulturalnych i społecznych odzwierciedlających wielokulturowy charakter miasta. Zawiera on także mapę
z materiałami dla migrantów, internetowe radio (http://imiradio.pl), platformę zachęcającą lokalnych
mieszkańców do oferowania uchodźcom zakwaterowania (http://refugees-welcome.pl), kursy języka
polskiego oferowane przez młodych wolontariuszy oraz poradnictwo prawne.
BADANIA
Uniwersytet Warszawski utworzył Centrum Badań nad Migracjami (CMR) jako międzydyscyplinarną, międzywydziąłową jednostkę badawczą specjalizująca się w procesach migracyjnych w Polsce
i Europie. Ambitny program badawczy został opracowany i wdrożony przez 36 naukowców obecnie związanych z CMR. Specjalizują się oni w takich dziedzinach jak demografia, nauki polityczne,
prawo administracyjne, antropologia społeczna oraz psychologia międzykulturowa. Wyniki badań
grupy CMR są regularnie publikowane (w języku polskim i angielskim) w serii CMR Working Papers,
dwumiesięcznym biuletynie (Biuletyn Migracyjny), oraz w serii książek na temat Studiów Migracyjnych
opublikowanych przez University of Warsaw Press. Szczegóły są dostępne na stronie: www.migracje.
uw.edu.pl/en.
Kolejna mieszcząca się w Warszawie struktura, która jest aktywna w dziedzinie badań nad kwestią
migracji jest Central European Forum for Migration and Population Research (CEFMR), utworzone w
2002 roku jako jednostka badawcza współpracująca ze szwajcarską organizacją Foundation for Population, Migration and Environment (PME), Instytutem Geografii i Organizacji Przestrzennej Polskiej
Akademii Nauk oraz Międzynarodową Organizacją ds. Migracji. Szczegóły są dostępne na stronie:
www.cefmr.pan.pl/
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Wrocław
Wrocław jest największym miastem w Polsce zachodniej; leży nad rzeką Odrą, ma Dolnym Śląsku
Populacja Wrocławia w roku 2015 wynosiła 635 759, tym samym czyniąc go czwartym największym
miastem w Polsce z liczbą około miliona osób w okręgu miejskim. Obecnie Wrocław jest jednym
z najszybciej rozwijających się miast w Polsce.
DANE DOTYCZĄCE MIGRANTÓW
Miasto nie dysponuje precyzyjnymi danymi statystycznymi dotyczącymi mieszkańców miasta pochodzenia migranckiego. Spora grupa obecnych migrantów pochodzi z Ukrainy, ale są także osoby z
Rosji, przeważnie narodowości czeczeńskiej, z różnych części byłego Związku Radzieckiego, krajów
arabskich oraz Turcji.
Liczba migrantów z Ukrainy wzrosła w ciągu ostatniego roku w kontekście spadającego poziomu bezpieczeństwa w państwie oraz panującej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Migranci ukraińscy rzadko
korzystają z usług pomocy społecznej i często polegają na silnej sieci współpracy istniejącej wewnątrz
społeczności. Pomimo swojej liczebności uważani są ogólnie za „niewidzialnych”, zarówno w środowisku jak i dla organów władzy. Ma to głównie związek z faktem, że większość z nich uczy się języka
polskiego i łatwo znajduje zatrudnienie.
SŁUŻBY SOCJALNE, GŁÓWNE ORGANIZACJE ORAZ WSPARCIE DLA MIGRANTÓW
Lokalne władze wyraziły zainteresowanie pomocą migrantom w integracji w lokalnej społeczności. Zatrudniono wyspecjalizowani pracowników, którym powierzono ten obowiązekW mięście działają takie
instytucja jak Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (http://wcrs.wroclaw.pl), Biuro Informacji i
Pomocy Obcokrajowcom o nazwie Infolink (http://infolink.wroclaw.pl) oraz Wrocławskie Centrum Integracji.
Jedną z inickjatyw społecznych jest „Wrocław wita uchodźców”. Jest to nieformalnaorganizacj
a obywatelska mająca na celu wsparcie i inicjację działalności, która ma „wspierać jakość życia uchodźców, zarówno podczas podróży do Europy jak również po ich ewentualnym dotarciu do Wrocławia.”
Celem koalicji, która otrzymała wsparcie finansowe z Funduszy Norweskich dla organizacji pozarządowych, jest prowadzenie publicznej debaty na temat migracji a także zainicjowanie dialogu z lokalnymi
władzami na temat podjętej przez nich działalności w związku z uchodźcami. Organizowane są także
wydarzenia edukacyjne na temat uchodźcówotwarte dla wszystkich.
Do członków koalicji „Wrocław wita uchodźców” zaliczają się:
––
––
––
––
––
––
––
––

Fundacja Dom Pokoju
Stowarzyszenie Nomada
Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej
Amnesty International Wrocław
Inicjatywa 8 marca
Info Migrator Wrocław
Fundacja Ekorozwoju
Stowarzyszenie na rzecz Niezależnych Mediów i Edukacji Społecznej
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–– Stowarzyszenie Kulturalno- Artystyczne Rita Baum
–– Fundacja Kalejdoskop Kultur
Niektóre z powyższych organizacji prowadzą także inne rodzaje działalności wpierającej migrantów. Na
przykład NOMADA – Stowarzyszeni na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego(http://nomada.info.pl) wdrożył projekt pod nazwą SUKURS, mający na celu „sprawić, by Wrocław stał się bezpiecznym miejscem dla każdego, niezależnie od posiadanego paszportu oraz tego, w jakiego Boga wierzy”.
Organizacja oferuje również poradnictwo prawne ofiarom przemocy lub dyskryminacji.
Istnieją także aktywne organizacje migranckie, takie jak Centrum Kultury Muzułmańskiej.

BADANIA
Instytut Studiów Międzynarodowych przy Uniwersytecie Wrocławskim(https://international.uni.wroc.pl)
brał udział w kilku krajowych i europejskich programach badawczych dotyczących tematu migracji;
opublikowano także na ten temat wiele materiałów.

Bukareszt
Bukareszt jest stolicą a zarazem największym miastem Rumunii, mieszczącym się w południowo
wschodniej części kraju. Z liczbą mieszkańców sięgającą 1,883,425, Bukareszt jest 7 co do wielkości
miastem w UE. Liczba mieszkańców w większym okręgu miejskim wynosi ponad 2 miliony mieszkańców.

DANE DOTYCZĄCE MIGRANTÓW
W Bukareszcie jest obecnie 21,112 zarejestrowanych obywateli państw trzecich, z czego liczba mężczyzn (13,335) przewyższa dwukrotnie liczbę kobiet (7,777). Ponad 3,000 z nich to osoby małoletnie.
Razem z Ilfov County, okręg przylegający do Bukaresztu jest domem dla 5800 migrantów; w Bukareszcie przebywa połowa całkowitej liczby migrantów mieszkujących obecnie w Rumunii. Większość z nich
pochodzi z Republiki Mołdawii, Turcji, Chin oraz państw Środkowego Wschodu.
Poza społecznością chińską, która w większość mieszka blisko komercyjnego centrum w północnowschodniej części miasta (większość Chińczyków pracuje lub prowadzi działalności w centrum), migranci mieszkają w różnych częściach miasta.
Bukareszt dysponuje centrum recepcyjnym oraz centrum rejestracji dla osób starających się o azyl,
oraz największymcentrum zakwaterowania dla osób starających się o azyl oraz uchodźców w Rumunii, posiadającym 470 miejsc. Dokładna, aktualna liczba uchodźców jest niedostępna. Rumunia
przyjęła w 2015 roku stosunkowo niską ilość wniosków o azyl (1225), z 550 wnioskami pochodzącymi
z Syrii. Szacuje się, że około połowa osób starających się o azyl i uchodźców znajduje się w Bukareszcie, jeśli wziąć pod uwagę liczbę miejsc w centrach oraz raporty organizacji pracujących na tym
obszarze.
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SŁUŻBY SOCJALNE, GŁÓWNE ORGANIZACJE ORAZ WSPARCIE DLA MIGRANTÓW
29 lutego 2016 r. w Bukareszt została powołana Dyrekcja do spraw Integracji Cudzoziemców i Różnorodności. Zaplanowano 18 stanowisk pracy; składa się ona z dwóch części: Usługi na rzecz Lokalnej Integracji Cudzoziemców (SLIF) oraz Usługi na rzecz Międzykulturowego Dialogu i Różnorodności
(SMDD).
Do obowiązków SLIF należą:
–– ułatwienie dostępu migrantów do lokalnych usług publicznych;
–– zapewnienie wymiany informacji związanych z integracją migrantów pomiędzy różnego rodzaju
strukturami lokalnej i centralnej administracji;
–– inicjacja i wdrażanie rozwiązań dotyczących integracji migrantów, a także przekazywanie sugestii
ich dotyczących Radzie Generalnej;
–– współpraca z innymi strukturami, instytucjami oraz organizacjami w kwestii zarządzania sytuacjami kryzysowymi związanymi z migrantami.
Do obowiązków SMDD należą:
–– rozwój i wdrożenie Lokalnej Karty Różnorodności oraz zapewnienie, że kulturowa różnorodność
jest odzwierciedlona w działalności lokalnej administracji;
–– wnoszenie wkładu do oferty kursów kulturowych oraz języka rumuńskiego dla migrantów, a także
udostępnianie istotnych i przystępnych informacji migrantom;
–– współpraca z reprezentantami migrantów, organizacjami pozarządowymi i mediami w rozwoju
oraz wdrażaniu projektów związanych z kulturalną różnorodnością.
Obydwie struktury mają także obowiązki wobec lokalnej społeczności, związane z komunikacją oraz
poszerzaniem wiedzy na temat migracji oraz zaangażowania miasta w krajowej i międzynarodowej wymianie doświadczeń w sprawach związanych z integracją i zarządzaniem różnorodnością.
W momencie tworzenia tego raportu Dyrekcja nie była w pełni operacyjna, wciąż nie posiadała konkretnej lokalizacji biura; jedynie 8 z dostępnych stanowisk pracy zostało obsadzonych.
Głównym elementem strategii nowoutworzonej Dyrekcji jest podpisywanie umów współpracy
z różnymi instytucjami publicznymi, a także organizacjami pozarządowymi aktywnie działającymi na
rzecz integracji migrantów. Instytucje, które przewidziano do tych umów to:
––
––
––
––
––
––
––
––

Urząd Pracy
Ministerstwo Pracy, Rodziny, Ochrony Społecznej i Osób Starszych
Państwowa Administracja Skarbowa
władze opieki zdrowotnej
Inspektorat Szkół
Państwowa Rada Nostryfikacji Stopni Naukowych
Generalny Inspektorat do spraw Imigracji
Państwowa Rada Walki z Dyskryminacją.

Dyrekcjatakże planuje ustanowienie bliskiej współpracy z krajowymi biurami Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji (IOM) oraz Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych d.s. Uchodźców
(UNHCR).
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Organizacje pozarządowe pracują nad sprawami związanymi z migracją od ponad dziesięciu lat. Początkowo ich praca skupiała się na podstawowej pomocy w kwestii prawnej osobom starającym się
o azyl oraz uchodźcom, przy wsparciu UNHCR. Od roku 2009 więcej uwagi poświęcono integracji, a
nie wyłącznie pomocy kryzysowej; wdrożono więcej projektów w ramach Europejskiego Funduszu na
Rzecz Obywateli Państw Trzecich oraz Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców, zarządzanych
przez Główny Inspektorat do Spraw Migracji, . W ostatnim czasie realizowano także projekty w ramach
funduszy norweskich. W jednym przypadku partnerem było miasto Bukareszt.
W ramach realizowanych projektów stworzono Centrum Informacji dla Migrantów (MICs) w celu bezpośredniej pomocy i możliwości udzielenia im informacji (sieć współpracy 15 MIC-ów stworzyła na
terenie całego kraju w 2010 roku IOM Rumunia; zarządzane były przy wsparciu miejscowych organizacji pozarządowych przez okres 5 lat), otwarcie wielofunkcyjnego centrum ułatwiającego społeczną i
kulturalną interakcję o nazwie My Place, utworzenie sieci współpracy międzykulturowych mediatorów,
grup warsztatowych oraz spotkań pomiędzy migrantami, publicznymi instytucjami oraz organizacjami
pozarządowymi, a także udostępnienie informacji i zajęć poszerzających wiedzę.
Najbardziej aktywne organizacje pozarządowe w Bukareszcie to:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

ARCA - Rumuńskie Forum dla Uchodźców i Migrantów: www.arca.org.ro
CNRR - Rumuńska Państwowa Rada dla Uchodźców: http://cnrr.ro
JRS Romania: www.jrsromania.org
AIDROM - Ekumeniczny Związek Kościołów Rumuńskich www.aidrom.ro
ADIS - Związek Obrony Praw i Integracji Społecznej: www.asociatia-adis.ro
Fundacja ICAR : www.icarfoundation.ro
Organizacja NOVAPOLIS : www.novapolis.ro
CONECT - Organizacja na rzecz Dialogu, Pracy i Migracji : www.asociatiaconect.ro
Wizja Świata Rumunia: www.worldvision.ro
Save the Children Rumunia

IOM Romania odgrywa kluczową rolę tym kontekście jako lider serii projektów. W maju 2016, IOM
Rumunia we współpracy z AIDROM i trzema innymi organizacjami uruchomiła projekt „INTERACT Zintegrowane usługi dla migrantów, dialog społeczny i kulturalny”, który miał na celu promocję systemu punktów „One-Stop-Shop” jako miejsce, gdzie oferowane są informacje i usługi dla migrantów
przy współpracy instytucji publicznych oraz sektora prywatnego. Szczegóły można uzyskać na stronie:
www.oim.ro.
BADANIA
W Bukareszcie powstało Centrum Dokumentacji i Badań Integracji Migrantów w ramach projektu ufundowanego przez UE. Oferuje ono informacje, organizuje konferencje akademickie, a także opracowało
mapę usług dla migrantów oraz barometr integracji migrantów. Szczegóły można uzyskać na stronie:
www.cdcdi.ro/
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Cluj-Napoca
Cluj-Napoca jest drugim co do liczebności miastem w Rumunii, z liczbą mieszkańców sięgającą ponad
320.000 i mieści się w północno zachodniej części kraju. Jest także jednym z głównych miast Transylwanii. Cluj-Napoca jest miastem historycznie wielokulturowym, z posiadającą silną pozycję mniejszością węgierską (obecnie reprezentującą ponad 16% populacji). Jest miastem uniwersyteckim, siedzibą
największego uniwersytetu w Rumunii, a także siedmiu innych uniwersytetów; społeczność akademicka sięga około 80,000 studentów.
DANE DOTYCZĄCE MIGRANTÓW
Jak wskazują najnowsze dostępne dane, w lipcu 2014 w Cluj mieszkało 2,461 obywateli państw
trzecich. Największa ich grupa pochodzi z Maroko, kolejne grupy co do liczebności to USA, Albania
i Indie. Obecni są także mieszkańcy z Chin, Turcji, Syrii, Tunezji, Republiki Mołdawii, Izraela i Ameryki
Łacińskiej. Większość mieszkańców pochodzenia cudzoziemskiego to studenci uniwersyteccy, ale są
również migranci posiadający małe przedsiębiorstwa lub członkowie rodziny obywateli rumuńskich.
Przez dziesiątki lat uniwersytety w Cluj przyjmowały dużą ilość studentów zagranicznych; w ciągu ostatnich kilku lat liczba studentów wzrosła, zarówno tych z krajów UE jak i spoza UE. Uniwersytet Medyczny
przyciąga największą liczbę studentów z krajów spoza UE.
SŁUŻBY SOCJALNE, GŁÓWNE ORGANIZACJE ORAZ WSPARCIE DLA MIGRANTÓW
Miasto prowadzi Usługi Ochrony Społecznej, dostępne dla wszystkich mieszkańców znajdujących
się w trudnej sytuacji, którzy kwalifikują się do takiej pomocy zgodnie z prawem. Z powodu niewielkiej ilości migrantów wnioskujących o pomoc do miejskich instytucjipomocy społecznej, nie ma specjalnych zasad lub struktury, która zajmowałaby się bezpośrednio tą grupą. Jest zaledwie kilka rodzin zarejestrowanych w ośrodkach pomocy społecznej, a pochodzą one z Mołdawii, Syrii, i Tunezji.
Najistotniejszą organizacją zajmujacą się migrantami, która współpracuje z miastem ale także jest częścią większej sieci współpracy krajowej jest Liga Ochrony Praw Człowieka w Cluj (LADO). Organizacja
ta rozpoczęła swoją pracę na tym obszarze w roku 2010, w ramach państwowego projektu koordynowanego przez Instytut Międzykulturowy w Timisoarze ( www.migrant.ro), a w kolejnych latach we
współpracy z biurem w Rumunii Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji (IOM), otworzyła lokalne Centrum Informacji dla Migrantów oferując różnego rodzaju usługi, między innymi pomoc w dostępie
do rynku pracy.
Kursy języka rumuńskiego zorganizowano w Cluj dzięki pomocy organizacji zewnętrznych (Intercultural
Institute of Timisoara, ADIS Bucharest) oraz LADO. Istnieje także sieć współpracy pomiędzy międzykulturowymi mediatorami; wnoszą oni swój wkład poprzez organizację różnych zajęć kulturowych, a także
tych poszerzających wiedzę, z włączeniem kilku edycji festiwalu nazwanego „Wielokulturowy Cluj”.
LADO od maja 2016 wprowadza, we współpracy ze służbami socjalnymi miasta Cluj projekt „MigraNet - regionalna sieć na rzecz integracji migrantów”. W ramach projekt powstanie regionalne centrum
integracji obejmujące teren północno zachodniej Rumunii, łącznie z obszarami, na których istnieją już
ośrodki dla uchodźców. W ramach projektu będzie także oferowana szeroka gama informacji i pomoc
dla obywateli państw trzecich w formie zintegrowanej.
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BADANIA
Statystyczne dane dotyczące migracji w Cluj raz na jakiś czas są dostarczane przez miejscowy oddział
Generalnego Inspektoratu do spraw Migracji. Na Uniwersytecie Cluj, największym rumuńskim uniwersytecie, a także w Instytucie Badań nad Sprawami Mniejszości Narodowych, również znajdującym
się w Cluj i należącym do Rządowego Wydziału Stosunków Międzyetnicznych, działają doświadczeni
badacze zainteresowani sprawami migracji, zarówno Rumunów zagranicę jak i migracji do Rumunii.
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5. P
 OTRZEBA WZMOCNIENIA
KOMPETENCJI LOKALNEJ
ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ

Ogólne potrzeby i zmiana strukturalna
Dane ze wszystkich 12 miast objętych projektem ADMiN4ALL, zebrane za pośrednictwem grup fokusowych, wywiadów i kwestionariuszy online potwierdziły, że we wszystkich przypadkach istnieje
potrzeba pomocy we wzmocnieniu kompetencji w rozwiązywaniu problemów związanych z integracją
migrantów.
Pierwszym zidentyfikowanym wspólnym elementem jest fakt, ze w większości miast istnieją trzy typy
potrzeb:
–– potrzeba zmiany w państwowych zasadach lub praktykach administracyjnych;
–– potrzeby związane z ulepszeniem koordynacji, współpracy i komunikacji pomiędzy różnymi strukturami aktywnymi w zakresie lokalnym;
–– potrzeby związane ze wzmocnieniem kompetencji pracowników różnych kategorii oraz ich umiejętności stawienia czoła wyzwaniom związanym z integracją migrantów.
Wyzwania związane z polityką dotycząe przede wszystkimi współpracy pomiędzy miastem a władzami imigracyjnymi odpowiedzialnymi za rozpatrywanie wniosków o nadanie statusu uchodźcy oraz
wydawanie dokumentów pobytowych. Brak przejrzystości, brak jasnych procedur, które nakładałyby
obowiącek współpracy władz imigracyjnych z miastami, nieprzewidywalność oraz spore opóźnienia
w dostarczeniu dokumentów postrzegane są przez odpowiadających, jako elementy ograniczające
efektywność wysiłków poczynionych w kierunku integracji migrantów na poziomie miejskim. Sytuacja
jest pod tym względem postrzegana jako mniej problematyczna w przypadku miast austriackich,
gdzie reprezentanci władz imigracyjnych aktywnie współpracują z władzami miasta i innymi zaangażowanymi organizacjami na szczeblu lokalnym. Kolejnym wyzwaniem na tym szeroko pojętym poziomie strukturalnym, które pojawiło się w Polsce i Rumunii to brak koordynacji pomiędzy miastami
a władzami państwowymi, które zarządzają funduszami europejskimi przeznaczonymi na wspieranie
integracji uchodźców i obywateli państw trzecich.
Wspomniane wyzwania powinny być wzięte pod uwagę przy projektowaniu działań wspierających,
pomimo że nie są bezpośrednio objęte ramami projektu ADMiN4ALL.
Idea poprawy koordynacji i współpracy pomiędzy różnymi strukturami, które są aktywne na poziomie
lokalnym także nie była przewidziana jako część projektu, ale jest to temat, który mógłby zostać do
niego włączony, zwłaszcza poprzez dostarczenie narzędzi i rozwój umiejętności mogących wpłynąć
na taką poprawę.
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Postrzegana potrzeba lepszej koordynacji i współpracy dotyczy różnych rodzajów struktur:
–– koordynacja pomiędzy różnymi działami usług w mieście, włączając w to usługi działające w
innych sektorach (np. służby socjalne, edukacja, porządek publiczny, urbanistyka, opieka zdrowotna, zakwaterowanie itd.)
–– koordynacja pomiędzy głównymi strukturami miasta, obejmująca zwłaszcza te struktury, które
są bezpośrednio odpowiedzialne za integrację migrantów, a także strukturami zlokalizowanymi
na poziome dzielnic lub miast. Wydaje się to istotne zwłaszcza w przypadku dużych miast z
wieloma podjednostkami administracyjnymi, które są pod nadzorem różnych instancji. Dlatego
też, pomimo że struktury koordynujące integrację migrantów są umiejscowione na poziomie
miejskim, usługi do których dostęp musi być migrantom zapewniony, umiejscowione są na poziomie dzielnicy.
–– współpraca i koordynacja pomiędzy służbami socjalnymi oraz usługami miejskimi i dotyczącymi
zatrudnienia, które zazwyczaj są odpowiedzialnością władz regionalnych lub państwowych. Pomimo, że cel służb socjalnych jest jasno określony jako wspieranie, na ile to możliwe, beneficjentów w postępie w kierunku samodzielnego życia, a kluczową rolę odgrywa możliwość zarobku
poprzez pracę, dla pracowników socjalnych istnieje niewielka możliwość zdziałania więcej niż jedynie skierowania beneficjentów do urzędów pracy. Jak wspomnieli uczestnicy grup fokusowych
oraz wywiadów przeprowadzonych w miastach, w przypadku sporej większości migrantów,okazuje się to w dużej mierze nieefektywne. Najczęstszym sposobem uzyskania pracy pozostaje
wsparcie innych członków społeczności, a nie urzędów pracy.
–– współpraca pomiędzy strukturami miejskimi a organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami trzeciego sektora, które oferują usługi pierwszego kontaktu dla migrantów. Obejmuje to
różne typy współpracy, z uwzględnieniem: przypadków, gdzie miasto ma kontrakt na usługi z
jednostkami trzeciego sektora, przypadki, gdzie współpraca partnerska zostaje ustanowiona pomiędzy miastem a jednostką lub grupą jednostek trzeciego sektora z finansowym lub rzeczowym
wkładem miasta, przypadki, gdzie dodatkowe fundusze pochodzą z różnego rodzaju programów (fundusz państwowy, UE, EEA, itd.) lub innych organizacji pozarządowych. Jako niezbędną
postrzega się także współpracę pomiędzy strukturami miasta a jednostkami trzeciego sektora
pracującymi z migrantami (np. oferując pomoc humanitarną, pracując z wolontariuszami przy
organizacji kursów językowych lub organizacji zajęć informacyjnych lub pogłębiających wiedzę),
nawet jeśli nie ma z nimi formalnej umowy czy dostępu do wsparcia finansowego. Pozwoliłoby to
na bardziej efektywne spożytkowanie istniejących zasobów, unikanie duplikacji i nakładania się
wysiłków stymulowania synergii.
–– współpraca pomiędzy wszystkimi strukturami oferującymi usługi dla migrantów lub innymi jednostkami reprezentującymi migrantów bądź odzwierciedlającymi ich poglądy.
W niektórych przypadkach zmiany wprowadzone na tych poziomach oznaczałyby zmiany w lokalnych
zasadach przyjęte przez lokalne organy, sięgając tym samym poza zakres projektu; jednak wiele z pożądanych ulepszeń można osiągnąć poprzez rozwiązania administracyjne, pod warunkiem, że pracownicy posiadają odpowiednie kompetencje. Liderzy usług wyrazili także zainteresowanie w pogłębianiu
wiedzy w temacie koordynacji i współpracy, która ma miejsce w innych miastach.8

8   Kwestia ta jest opisana w osobnej sekcji poniżej
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Poprzednie szkolenia i alternatywna oferta szkoleń
Pomiędzy państwami, miastami, a przede wszystkim pomiędzy rodzajami pracowników istnieją istotne
różnice związane z poprzednim szkoleniem w tym temacie jak również z dostępem do obecnej prowizji
alternatywnych szkoleń.
W miastach, gdzie znajdują się pracownicy, którzy przeszli uprzednio szkolenia, zarówno obowiązkowe
kursy organizowane we współpracy z instytucjami lub organizacjami, w których są zatrudnieni, oraz te,
w których uczestniczyli z własnej woli, oferowane przez różne organizacje pozarządowe lub instytucje
szkolnictwa wyższego. Istnieje jednak także spora liczba osób, które nie uczestniczyły w żadnym szkoleniu dotyczącym tematu migracji oraz integracji migrantów.
Poprzednie uczestnictwo w szkoleniach skupiających się na sprawach związanych z migracją lub istotnych dla procesu integracji migrantów jest znacznie częstsze w przypadku osób pracujących w miejscach oferujących usługi dla migrantów, przeważnie pracowników socjalnych. Największa liczba szkoleń odbywa się we Włoszech,. Są to przeważnie kursy, które po ukończeniu umożliwiają uczestnikom
otrzymanie punktów wymaganych przez prawo. Tego rodzaju akredytowane szkolenie dla pracowników
socjalnych oferowane jest w ramach włoskiego systemu SPRAR, organizowane głównie przez Państwowy Związek Miast Włoskich, przez ministerstwa, które posiadają konkretne obowiązki na tym polu
(Ministerstwo Pracy, Polityki Socjalnej i Pomocy Społecznej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych), a
także uniwersytety i wyspecjalizowane organizacje pozarządowe.
Uczestnictwo w innych istotnych szkoleniach jest znacznie mniej popularne w przypadku pracowników zajmujących się sprawami takimi jak koordynacja projektów lub pracowników zaangażowanych w
ogólnych usługach oferowanych przez miasta, a jeszcze mniej w przypadku wolontariuszy zaangażowanych zwłaszcza w miastach austriackich. Niektóre z kluczowych osób biorących udział w przyjęciu
uchodźców w miasteczkach austriackich zostały przeszkolone jesienią 2015, aby wspomóc ten proces
na poziomie lokalnym.
W przypadku Polski i Rumunii, wydają się istnieć różnice pomiędzy stolicami a innymi miastami w kwestii
dostępu do szkoleń, co jest częstsze w obu stolicach. W niektórych miastach szkolenie i sesje informacyjne oferowane były jedynie przez IOM oraz wyspecjalizowane organizacje pozarządowe. Pracownicy
posiadający obowiązek organizacji i koordynacji działalności dotyczącej migracji w Bukareszcie otrzymują możliwość szkolenia z Radą Europy, w ramach programu Międzykulturowe Miasta.
Szkolenie zostało także zaoferowane, w niektórych przypadkach jako część projektów europejskich,
w których odpowiednie instytucje brały udział.
Poza przyznaniem, że uprzednio oferowane możliwości szkoleniowe nie odpowiadają w pełni na potrzeby osób pracujących bezpośrednio z migrantami, uczestnicy badań wspomnieli także brak szkoleń w
tym temacie, również pośród profesjonalistów pracujących w generalnych usługach miejskich oraz tych
posiadających obowiązki koordynacji i zarządzania programami dla migrantów.

Zainteresowanie konkretnymi tematami szkoleniowymi
Zainteresowanie szkoleniem w konkretnym temacie zostało ocenione na kilka sposobów: bezpośrednio, poprzez otwarte pytania w grupach fokusowych, wywiadach i kwestionariuszach, a także poprzez
ocenę listy uprzednio zdefiniowanych tematów szkoleń, o których uprzednio wspomniano we wniosku
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o projekt; a także pośrednio, poprzez opis krytycznych przypadków, które miały miejsce w pracy z migrantami i poprzez wypisanie postrzeganych wyzwań pełnieniu obowiązków zawodowych.
Lista przesłana do oceny poprzez kwestionariusz online obejmowała siedem możliwych tematów szkoleń. Ocena odbywała się na skali czteropunktowej, od „nieużyteczne” = 0 do „bardzo użyteczne” =3.
Ogólne wyniki zilustrowane przez poniższą grafikę ukazują, że jest wysokie zainteresowanie tymi tematami (wszystkie mają wyniki wahające się pomiędzy 2.2 a 2.29). Najwyższe zainteresowanie jest w
kwestii identyfikacji potrzeb migrantów i zaangażowania lokalnej społeczności w udzielaniu odpowiedzi
na potencjalne problemy związane z migracją.
Zrozumienie procesów migracyjnych
Źródła słabości migrantów tuż po przyjeździe i podczas
fazy przyjęcia
Identyfikacja potrzeb migrantów znajdujących się w
trudnej sytuacji
Dobre praktyki w przygotowaniu i świadczeniu usług społecznych i w
zakresie poszukiwania zatrudnienia przy wzięciu pod uwagę integracji
Wspieranie aktywnego uczestnictwa społecznego
Rola różnego rodzaju działaczy na szczeblu lokalnym w ułatwieniu
społeczno - ekonomicznej integracji migrantów
Współpraca z lokalną społecznością w kwestii rozwiązywania potencjalnych
probemów związanych z migracją
2,14

2,16

2,18

2,2

2,22

2,24

2,26

2,28

2,3

Użyteczność uprzednio zdefiniowanych tematów szkoleń - wszystkie państwa (0=nieużyteczne, 3=bardzo użyteczne)

Jednak przy porównaniu wyników czterech państw, widać istotne różnice:
Wszystkie państwa
Włochy
Austria
Polska
Rumunia

Zrozumienie procesów migracyjnych
Źródła słabości migrantów tuż po przyjeździe i podczas
fazy przyjęcia
Identyfikacja potrzeb migrantów znajdujących się w
trudnej sytuacji
Dobre praktyki w przygotowaniu i świadczeniu usług społecznych i w
zakresie poszukiwania zatrudnienia przy wzięciu pod uwagę integracji
Wspieranie aktywnego uczestnictwa społecznego
Rola różnego rodzaju działaczy na szczeblu lokalnym w ułatwieniu
społeczno - ekonomicznej integracji migrantów
Współpraca z lokalną społecznością w kwestii rozwiązywania
potencjalnych probemów związanych z migracją
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Porównanie postrzegania użyteczności uprzednio zdefiniowanych tematów szkoleniowych (0=nieużyteczne, 3=bardzo użyteczne)

WŁOCHY
Uczestnicy włoscy wykazywali zainteresowanie większe niż przeciętne w każdym z siedmiu tematów.
Największe zainteresowanie okazano pozyskaniu wiedzy na temat dobrych praktyk przy projektowaniu
i dostarczaniu usług związanych z włączeniem społecznym i zatrudnieniem. Rola róznych działaczy w
zakresie społecznym także otrzymała wysoki wynik, który jest kompatybilny z wkładem dostarczonym
podczas grup fokusowych.
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Dodatkowe tematy zasugerowane przez uczestników badań z czterech miast włoskich obejmują:
–– poszerzanie wiedzy w kwestii obecnego społecznego, geograficznego, politycznego i kulturowego kontekstu w krajach pochodzenia migrantów, z naciskiem na przyczyny migracji;
–– informacje dotyczące handlu ludźmi, a zwłaszcza kobiet i dzieci;
–– wiedza na temat szlaków migracyjnych i procedur po przybyciu;
–– sposoby projektowania planów efektywnego włączenia w kwestii pracy dla migrantów, oparte na
związku pomiędzy ich umiejętnościami a dostępnymi możliwościami na poziomie lokalnym;
–– zrozumienie elementów psychologicznych związanych z procesami migracyjnymi i kwestiami dotyczącymi odporności psychologicznej;
–– międzykulturowa komunikacja i jak porozumiewać się z migrantami;
–– mediacja w konfliktach międzykulturowych;
–– zarządzanie sytuacjami, w których migranci przejawiają niepokojące zachowania w związku z ich
zapleczem kulturowym (np. nie ufają radom dawanym przez kobiety)
–– zrozumienie procesu międzykulturowej mediacji i praca z mediatorami;
–– zrozumienie dynamiki grupy oraz sieci współpracy w społecznościach migranckich.
Sformułowano także inne potrzeby dotyczące wsparcia. Najczęściej wspominana była potrzeba szybkiego otrzymania informacji na temat wszelkich zmian w prawodawstwie, superwizji mniej doświadczonego personelu, szybkiego dostępu do mediatorów, do pomocy psychologicznej, do specjalistów
opieki zdrowotnej oraz ogólnie pojęta lepsza współpraca z jednostkami oferującymi inne usługi, również tymi skupiającymi się na zatrudnieniu. Organizacja regularnej możliwości szkolenia łączonego oraz
wymiany z pracownikami innych struktur działających w tym temacie była także jedną ze wspomnianych potrzeb.
AUSTRIA
Dla uczestników austriackich jedynie temat dotyczący obecnego procesu migracji uzyskał ocenę poniżej 2 („użyteczny”), podczas gdy wspieranie aktywnego udziału obywatelskiego i angażowanie lokalnej
społeczności w kwestii migracji ocenione zostały bardzo wysoko.
Uczestnicy z miast austriackich ocenili jako najbardziej pożyteczne szkolenia dotyczące wspierania
aktywnego udziału obywatelskiego i angażowania się w lokalnej społeczności.
Zrozumienie procesów migracyjnych
Źródła słabości migrantów tuż po przyjeździe i podczas
fazy przyjęcia
Identyfikacja potrzeb migrantów znajdujących się w
trudnej sytuacji
Dobre praktyki w przygotowaniu i świadczeniu usług społecznych i w
zakresie poszukiwania zatrudnienia przy wzięciu pod uwagę integracji
Wspieranie aktywnego uczestnictwa społecznego
Rola różnego rodzaju działaczy na szczeblu lokalnym w ułatwieniu
społeczno - ekonomicznej integracji migrantów
Współpraca z lokalną społecznością w kwestii rozwiązywania
potencjalnych probemów związanych z migracją
2,1

2,2

2,3

2,4

2,5
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W grupach fokusowych oceniono także, że szkolenie skupiające się na rozwoju kompetencji międzykulturowych u pracowników i wolontariuszy jako bardzo użyteczne. Chcieliby oni rozwinąć umiejętności
identyfikacji i pracy z osobami pochodzącymi z innych kultur, ale także nauczyć się jak rozwiązać kwestie
problematyczne, takie jak postrzegane różnice w wartościach lub nastawieniu mężczyzn do kobiet.
Inne wspomniane tematy odnoszą się do pomocy uchodźcom w radzeniu sobie z efektami traumatycznych przeżyć, a także w integracji w lokalnej społeczności. Pojawiły się także tematy takie jak zarządzanie
konfliktami, zarządzanie projektami oraz praca z wolontariuszami.
Jako że miasta biorące udział w projekcie polegały w dużym stopniu na pomocy lokalnych wolontariuszy,
wystąpiła także prośba o szkolenie w zakresie rekrutacji nowych wolontariuszy, inspiracji ludzi aby wzięli
udział w pracy z uchodźcami, motywowania wolontariuszy i okazywania uznania za ich wysiłek.
Proszono również o wsparcie w przygotowaniu personelu do „przeciwstawiania się taniej propagandzie
przeciwko migrantom”, i aby negatywne informacje zwrotne otrzymane od lokalnej ludności, którzy nie
popierają ich działań, nie miały na nich wpływu.
Pomimo, że temat dobrych praktyk w kwestii integracji znajduje się zaledwie na czwartym miejscu na
liście uprzednio zdefiniowanych opcji szkoleń, niezmiennie pojawiał się w dyskusjach grup fokusowych.
Uczestnicy wyrazili swoje obawy związane zwłaszcza z integracją migrantów na lokalnym rynku pracy, jeśli
wziąć pod uwagę ograniczenia wymuszone na osobach starających się o azyl przez ich status prawny, a
także tych związanych z edukacją, szkoleniami i kwalifikacjami zawodowymi i ograniczonymi możliwościami istniejącymi w kontekście lokalnym. Biorąc pod uwagę te ograniczenia, uczestnicy chcieliby nauczyć
się więcej o doświadczeniach z włączeniem uchodźców w działalność wolontariatu; mogłoby to pomóc
w ustaleniu struktury dnia a także ułatwiłoby dostęp do pracy, gdy uzyskana zostanie ochrona międzynarodowa.
Uczestnicy czują potrzebę otrzymywania superwizji w pracy i preferują szkolenie bardziej praktyczne niż
teoretyczne.
Nie mają doświadczeń z pracą z mediatorami kulturowymi, ale deklarują, że chciliby taką pracę rozpocząć, i uzyskać wiedzę na ten temat; uznają ją za dobra strategię mogącą poprawić efektywność pracy.
Zaangażowanie migrantów mówiących w języku uchodźców jest postrzegane jako szczególnie istotne,
ponieważ umożliwia dostęp do opieki zdrowotnej i pomocy psychologicznej.
Punkty One-Stop-Shop postrzegane są jako dobry pomysł, chociaż uczestnicy grup fokusowych uważają, że byłyby one bardziej odpowiednie na poziomie prowincjonalnym, niż w małych miastach. Lokalny
związek postrzegany jest jako pewnego rodzaju One-Stop-Shop, ale powinna być ustanowiona oficjalna
i odpowiednio sfinansowana struktura. Istniejąca struktura ustanowiona z myślą o pracy na rzecz praw
kobiet i równości płci mogłaby służyć jako model. Uczestnicy chcieliby także poznać przykłady organizacji
i zarządzania punktami One-Stop-Shop.
W kwestii organizacji szkoleń, preferowane są szkolenia „twarzą w twarz”, najlepiej w weekend. Mogłyby
one zaoferować najlepsze możliwości dla nauki i refleksji, a także współpracy.
Inne rodzaje wyrażonych potrzeb zawierają między innymi wyznaczenie koordynatora (pozycja płatna) do
spraw integracji migrantów na poziomie prowincjonalnym, pomoc dla miast w zakwaterowaniu uchodźców, fundusze dla lokalnych projektów z włączeniem pomocy oferowanej przez miasta, które nie są domem dla uchodźców oraz możliwość rozpoznawania lokalnie prowadzonych kursów językowych dla
urzędów pracy bez potrzeby podróży uchodźców w tym celu do Wiednia.
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Pomimo, że większość uznała, że poziom wiedzy i informacji na temat ram prawnych w tym zakresie jest
wystarczający, wyrażono także potrzebę stworzenia platformy online umożliwiającej dostęp do ustawodawstwa oraz porady i pomocy w kwestiach prawnych.
POLSKA
Uczestnicy z trzech uczestniczących polskich miast ocenili niżej tematy sugerowane w kwestionariuszu
online. Trzy tematy zostały średnio ocenione jako użyteczne lub bardzo użyteczne: rozumienie obecnych procesów migracji, poszerzenie wiedzy w kwestii dobrych praktyk w tym zakresie oraz wspieranie
aktywnego udziału na poziomie lokalnym.
Zrozumienie procesów migracyjnych
Źródła słabości migrantów tuż po przyjeździe i podczas
fazy przyjęcia
Identyfikacja potrzeb migrantów znajdujących się w
trudnej sytuacji
Dobre praktyki w przygotowaniu i świadczeniu usług społecznych i w
zakresie poszukiwania zatrudnienia przy wzięciu pod uwagę integracji
Wspieranie aktywnego uczestnictwa społecznego
Rola różnego rodzaju działaczy na szczeblu lokalnym w ułatwieniu
społeczno - ekonomicznej integracji migrantów
Współpraca z lokalną społecznością w kwestii rozwiązywania
potencjalnych probemów związanych z migracją
1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05

2,1

2,15

2,2

W kwestionariuszach, wywiadach i na grupach fokusowych organizowanych w Warszawie wspomniano także inne użyteczne tematy. Najczęstsze kwestie związane były z umiejętnościami międzykulturowymi, od wiedzy o kontekście kulturowym krajów pochodzenia migrantów po rozumienie jak
postrzegają oni europejskie ramy kulturowe, sposoby interakcji z migrantami i najbardziej efektywne
strategie interwencyjne pozwalające okazać pomoc w poradzeniu sobie z konsekwencjami szoku
kulturowego. W odniesieniu do relacji międzykulturowych i takowych umiejętności, z badania wynikła
kilkukrotnie potrzeba wyjaśnienia kluczowych kwestii z tego obszaru. Uczestnicy chcieliby także, aby
zaprezentowano im narzędzia i metody, które mogą posłużyć do analizy i bardziej precyzyjnej identyfikacji różnic kulturowych, ich źródeł oraz wynikających z nich potrzeb migrantów pod względem
integracji.
Uczestnicy chcieliby dowiedzieć się więcej o metodach i narzędziach, których można użyć aby zmotywować migrantów do angażowania się i korzystania z oferowanych usług, z uwzględnieniem efektywnych strategii dotarcia do migrantów, a także jak zidentyfikować liderów społeczności i grup
migranckich, i jak z nimi współpracować. Wykazano szczególne zainteresowanie kwestią pracy
z mediatorami międzykulturowymi, obecnie rolą mało znaną i oficjalnie nierozpoznaną.
Kolejnymi tematami uznanymi za istotne okazały się zrozumienie konkretnych spraw dotyczących
uchodźców, doświadczeń i wyzwań, z jakimi się zmierzają przed przyjazdem do Polski, a także zrozumienie zjawiska handlu ludźmi.
Rozwój umiejętności zawodowej pracownikópomagających postrzegać rzeczywistość z punktu widzenia migrantów uznano za sprawę ważną, ponieważ pomaga ona w procesie identyfikacji słabych
punktów i wyborze odpowiedniej strategii interwencyjnej.
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Poza tematami wspomnianymi powyżej, ukierunkowanymi na interakcję profesjonalistów z migrantami, istnieje także duże zainteresowanie rozwojem umiejętności interakcji z członkami lokalnej społeczności. Dlatego też ci, którzy wzięli udział w badaniu chcieliby dowiedzieć się jak wdrożyć efektywne
kampanie zwiększajace wiedzę na temat migracji i programy edukacji społecznej oraz jak pracować
z mediami, aby odpowiednio udzielić publicznie informacji na temat sytuacji migrantów. Wymaga to
specjalnych narzędzi oraz metod, ale także umiejętności w tworzeniu projektów oraz ewaluacji osiągniętych rezultatów.
Jest także zainteresowanie rozwojem umiejętności komunikacyjnych, które użyteczne są zarówno
przy komunikacji z migrantami jak i lokalną społecznością poprzez media, spotkania i strony internetowe. Kolejne wspomniane tematy to umiejętności asertywnej komunikacji oraz zarządzanie
w stresujących sytuacjach. W tym kontekście szczególne zainteresowanie dotyczy tego jak rozmawiać osobami o negatywnym nastawieniu do migrantów oraz ich przyjęcia i integracji w lokalnej
społeczności.
Inne elementy, które uczestnicy uznali za warte włączenia do szkolenia dotyczą wsparcia dla mniej
doświadczonych organizacji w dostępie do środków finansowych, zwłaszcza lokalnych, jak również
efektywne zarządzanie personelem. Umiejętności pracowników oraz instytucji i organizacji, których
są oni częścią, niezbędne do radzenia sobie z szybko zmieniającymi się sytuacjami przy napływie
migrantów uznano za sprawę bardzo istotną w świetle zaobserwowanego wzrostu liczby przyjezdnych, a także przy wzięciu pod uwagę dalszego potencjalnego wzrostu na przestrzeni kilku następnych miesięcy.
Wykazano także zainteresowanie w zdobyciu wiedzy na temat idei punktów One-Stop-Shop oraz jak
pojawiające się centra otwarte w miastach uczestniczących w projekcie mogą czerpać inspirację z tego
podejścia, i zostać dopasowane w taki sposób, aby odpowiadały potrzebom migrantów w bardziej
efektywny sposób.
RUMUNIA
Znaczna większość uczestników z Rumunii związanych była z różnymi usługami W Generalnym Okręgu
Miejskim Bukaresztu, gdzie niedawno rozpoczęto proces tworzenia lokalnej polityki skupionej wyłącznie
na zarządzaniu różnorodnością oraz integracją migrantów. Ogólnie oceniono bardzo wysoko wszelkie
tematy szkoleniowe zaproponowane w kwestionariuszu online, co może odzwierciedlać fakt, że dla
wielu z uczestników jest to stosunkowo nowy temat. Wszystkie tematy, które uzyskały wynik bliski opcji
„bardzo przydatny” oraz te z najwyższą oceną związane były z zaangażowaniem lokalnej społeczności,
źródłami słabości migrantów oraz identyfikacji potrzeb migrantów.
Zrozumienie procesów migracyjnych
Źródła słabości migrantów tuż po przyjeździe i podczas
fazy przyjęcia
Identyfikacja potrzeb migrantów znajdujących się w
trudnej sytuacji
Dobre praktyki w przygotowaniu i świadczeniu usług społecznych i w
zakresie poszukiwania zatrudnienia przy wzięciu pod uwagę integracji
Wspieranie aktywnego uczestnictwa społecznego
Rola różnego rodzaju działaczy na szczeblu lokalnym w ułatwieniu
społeczno - ekonomicznej integracji migrantów
Współpraca z lokalną społecznością w kwestii rozwiązywania
potencjalnych probemów związanych z migracją
2,25
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Głównym elementem pośród innych wspomnianych tematów było zrozumienie kultury kraju pochodzenia migrantów oraz rozwój umiejętności efektywnej komunikacji międzykulturowej. Uczestnicy chcieliby
się dowiedzieć jak zidentyfikować dopasowane strategie interwencyjne oparte na zdobytych informacjach o prawdziwych oczekiwaniach, barierach, blokadach i potrzebach migrantów. Urzędnicy Państwowi pracujący w ogólnych usługach miejskich także potrzebują bardziej ogólnego wprowadzenia do
spraw związanych z migracją, od wyjaśnienia głównych idei i zrozumienia jak prawa różnych kategorii
migrantów odzwierciedlają specyficzne rumuńskie środowisko instytucjonalne, po informacje dotyczące społecznej, politycznej i kulturalnej sytuacji w państwach pochodzenia oraz doświadczenia związane
z procesem migracyjnym.
Wyrażono także zainteresowanie współpracą z międzykulturowymi mediatorami z pochodzeniem migranckim. Idea ta jest znajoma profesjonalistom zaangażowanym w działalność i projekty organizacji
pozarządowych, którzy już współpracują z takimi mediatorami; dla personelu instytucji publicznych jest
to jednak zupełnie nowa kwestia.
INNE OGÓLNE POTRZEBY
W przypadku wszystkich czterech krajów istnieją także pewne tematy, które wychodzą poza zakres projektu. Wielokrotnie pojawiające się prośby dotyczą szkoleń w kwestii państwowych postanowień prawnych; uczestnicy badania wyrażali także często frustrację związaną z brakiem mechanizmów i procedur
do komunikacji propozycji zmian zasad państwowej polityki publicznej. Kolejny temat wspomniany we
wszystkich krajach dotyczy oferty kursów językowych (w językach migrantów lub międzynarodowych)
dla pracowników pierwszego kontaktu, aby ułatwić komunikację z migrantami i zmniejszyć potrzebę
użycia tłumaczy ustnych. Oczywiście nie uwzględniono tych tematów we wnioskach i zaleceniach, ale
mogą one być wzięte pod uwagę na poziomie lokalnym lub państwowym.

Nastawienie i poglądy dotyczące akulturacji
Specjalny rozdział kwestionariusza dotyczący obecności migrantów oraz uchodźców w społeczności lokalnej został rozdany pracownikom uczestniczących miast, którzy byli zainteresowani udziałem
w szkoleniach. Odpowiedzi otrzymane za pośrednictwem kwestionariusza zostały użyte do obliczenia wyniku dla każdego z pięciu postaw dotyczących akulturacji opisanych w rozdziale poświęconym
metodologii, dotyczących czterech dziedzin: kultury (rozumianej w szerokim sensie jako sposób życia,
nie jako wyraz artystyczny), zatrudnienia, zakwaterowania i miejsca pobytu oraz związków osobistych.
Wyniki z każdego z krajów reprezentuje poniższa grafika.
Analiza tych wyników jest istotnym narzędziem w podjęciu decyzji dotyczących tego, jaka waga powinna być nadana w szkoleniach elementom związanym z poszerzaniem wiedzy, postawom i wartościom.
Biorąc pod uwagę liczbę uczestników i niską różorodność pomiędzy państwami, dokonano analizy
każdego państwa z osobna.
Oczywisty wniosek jest taki, jakiego się spodziewano, we wszystkich państwach strategia integracji i
indywidualizmu dominują we wszystkich dziedzinach, podczas gdy strategiamarginalizacji i segregacji
otrzymują najniższe noty. Jest to zgodne z ogólnie akceptowanymi poglądami i nie jest zaskoczeniem,
także przy wzięciu pod uwagę profiluzawodowego uczestników pracujących w środowisku spraw społecznych.

5. Potrzeba wzmocnienia kompetencji lokalnej administracji publicznej

58

We wszystkich państwach ocena dla idei asymilacji jest znacznie wyższa w dziedzinie zatrudnienia.
Oznacza to, że uczestnicy oczekują od migrantów zachowania zgodnego normami kulturowymi miejsca pracy oraz rezygnację z elementów pochodzących z ich kontekstukulturowego. Podczas gdy takie oczekiwania moga wydawać się logiczne jako wynik, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że powszechnie
uważa się za zgodne z prawem, aby w kwestii zatrudnienia priorytetem było podporządkowanie się regułom wydajności i produktywnosci, taki pogląd może mieć wpływ na proces integracji. Efektem może
być brak elastyczności, a także oczekiwania wobec migrantów, które mogą okazać się zbyt trudne do
sprostania. Kwestia ta jest zwłaszcza istnotna w Austrii i Rumunii. W Polsce widać także wysoką ocenę
dla asymilacji na polu relacji osobistych, podczas gdy w Rumunii całkowita ocena dla asymilacji jest
znacznie wyższa niż w innych krajach.
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AUSTRIA

Kultura
Zatrudnienie
Miejsce zamieszkania
Związki osobiste

Indywidualizm
Integracja
Marginalizacja
Segregacja
Asimilacja
0

1

2

3

4

5

6

7

POLSKA

Kultura
Zatrudnienie
Miejsce zamieszkania
Związki osobiste

Indywidualizm
Integracja
Marginalizacja
Segregacja
Asimilacja
0

1

2

3

4

5

6

5. Potrzeba wzmocnienia kompetencji lokalnej administracji publicznej

7

RUMUNIA

59

Oznacza to, że szkolenie powinno dotyczyć spraw związanych z relacjami międzykulturowymi oraz
zarządzaniem różnorodnością w miejscu pracy, a także, zwłaszcza w przypadku Rumunii, elementów
związanych z poszerzaniem wiedzy dotyczącej wartości i rozwoju pozytywnego nastawienia do różnorodności kulturalnej.

Potrzeby związane z wymianą doświadczeń,
wsparcie koleżeńskie i najlepsze praktyki
We wszystkich czterech państwach różne źródła informacji odzwierciedliły, w konsekwentny sposób,
potrzebę oraz zainteresowanie wymianą pomiędzy profesjonalistami oraz miastami. Przyjęło to kilka
form, wszystkie uznane jako istotne, chociaż niektóre nie powiązane bezpośrednio z zakresem projektu.
W podejściu „od dołu”, pierwszy rodzaj potrzeb dotyczył wsparcia koleżeńskiego oraz możliwości
przedyskutowania przypadków i wyzwań pomiędzy profesjonalistami działającymi w tych samych kategoriach usług. Zaproponowano także superwizję oraz przekazywanie młodemu zespołowi
praktycznych doświadczeń przez bardziej doświadczonych pracowników. Kolejny aspekt, tak samo
istotny dla wszystkich dużych miast, nawiązuje do doświadczeń i wsparcia pomiędzy centralnymi, specjalistycznymi usługami miejskimi a ogólnymi usługami zlokalizowanymi w dzielnicach lub obszarach, gdzie personel jest często nieprzeszkolony i niedoinformowany w kwestiach
migracyjnych. Na poziomie lokalnym wyraźna była potrzeba superwizji i wsparcia koleżeńskiego pomiędzy wolontariuszami, zwłaszcza w Austrii oraz Polsce. Polscy uczestnicy także wyrazili chęć otrzymania
przeszkolenia od bardziej doświadczonych profesjonalistów przez określony czas, wystarczająco długi,
aby prowadził do poprawy ich własnej pracy.
Wszystkie te rodzaje wsparcia koleżeńskiego oraz przekazania doświadczeń na poziomie lokalnym zależą od decyzji i zasobów na poziomie miejskim. Wkład projektu ADMiN4ALL może służyć jako dostarczenie narzędzi oraz przygotowanie uczestników do projektowania takich procesów, a także efektywnej
wymiany pomiędzy wszystkimi uczestnikami.
Kolejny poziom wymiany, planowany już w projekcie ADMiN4ALL, odnosi się do wymiany doświadczeń
pomiędzy miastami w tym samym kraju. Uczestniczy badań byli zainteresowani taką wymianą, a także wyrazili zainteresowanie różnymi formami strukturyzacji tej interakcji. Dlatego też wizyty studyjne,
użycie znanych platform online oraz przeważnie staże towarzyszące zostały wysoko ocenione jako użyteczne. W niektórych przypadkach wymiana następuje pomiędzy miastami, które mają
podobny poziom doświadczeń, w innych są to miasta bardziej doświadczone oraz miasta, które dopiero niedawno zaczęły zajmować się sprawami dotyczącymi migracji. W przypadku miast austriackich
wymiana może także włączać Wiedeń, posiadający znaczne doświadczenie na tym polu, pomimo, że
nie jest miastem partnerskim w projekcie. Niektórzy włoscy uczestnicy także wyrazili chęć otrzymania
możliwości odwiedzenia miast we Włoszech, do których migranci docierają drogą morską, aby uzyskać
lepszy obraz tego jak wygląda ich pierwszy kontakt z Europą.
Dodatkowo była ogólna zgoda co do użyteczności i potencjalnych wspólnych zysków wynikających z wymiany doświadczeń na poziomie państwowym. Profesjonaliści z czterech państw
wyrazili chęć, aby dowiedzieć się, co dzieje się w innych krajach, jakie jest nastawienie i doświadczenia
na poziomie europejskim oraz jak narzędzia, metody i rozwiązania problemów użyte z powodzeniem w
innych krajach mogą zostać dopasowane do ich kontekstów. Jest między innymi zainteresowanie, dostępem do usług, oraz zarządzaniem ośrodkami recepcyjnymi i pomocowymi, centrami lub punktami,
z włączeniem rozwiązań podobnych punktom One-Stop-Shop, współpracą z mediatorami międzykul-
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turowymi, a także zaangażowaniem wolontariuszy i współpracą pomiędzy instytucjami publicznymi i
organizacjami pozarządowymi. Co więcej, potrzeby te mają także element emocjonalny: profesjonaliści
pracujący nad integracją migrantów muszą czuć się i być rozpoznani jako część międzynarodowej
społeczności profesjonalistów oraz, pomimo pracy wykonywanej jedynie w zakresie lokalnym, należy
im się uznanie jako osobom oferującym wkład do większego, europejskiego wysiłku, aby odpowiedzieć
na wyzwania związane z przyjęciem uchodźców i osób starających się o azyl oraz integracji migrantów.
Pomimo, że projekt ma ograniczone możliwości odpowiedzi na te potrzeby oraz że mogłyby one być
rozwiązane lepiej w ramach przyszłego projektu, możliwe jest ustosunkowanie się do nich na jakimś
poziomie. Dlatego też, publikując profile miast oraz włączając doświadczenia w zakresie szkoleń podając przykłady praktyk ze wszystkich krajów biorących udział w projekcie, uczestnicy mogą uzyskać
część informacji, o które prosili. Jednakże bezpośredni kontakt, wymiana i obserwacja byłyby bardziej docenione i miałyby silniejszy wpływ zarówno w kwestii efektywności jak i poczucia solidarności
i przynależności.
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Zebrane dane wyraźnie potwierdzają, że we wszystkich miastach występuje wysokie zainteresowanie wzmocnieniem kompetencji oraz wsparciem w postaci szkoleń i braniu udziału w wymianach doświadczeń z profesjonalistami z innych miast. Niektóre z wyrażonych potrzeb często
wybiegają poza zakres projektu ADMiN4ALL, zwłaszcza jeśli wymagają silnego zaangażowania
politycznego oraz podjęcia działania w kwestii politycznej, zarówno w zakresie państwowym jak
i lokalnym. Istnieją także inne rodzaje potrzeb i propozycji, takich jak na przykład te dotyczące
organizacji bezpośredniej wymiany na poziomie międzynarodowym, które mogą być osiągnięte
jako część przyszłych projektów lub w drugiej fazie projektu ADMIN4ALL. Tymniemniej, dominują
potrzeby związane pośrednio lub bezpośrednio ze wzmocnieniem kompetencji; obejmują one
kilka kategorii.
Jeśli szkolenie jest uznane za niezbędne, istnieją różne grupy wspomniane jako potencjalni beneficjenci szkoleń:
–– osoby bezpośrednio pracujące z migrantami (przeważnie nowy personel lub osoby pracujące
w nowoutworzonych strukturach) w usługach przeznaczonych wyłącznie dla migrantów;
–– osoby bezpośrednio pracujące z migrantami w kategorii usług ogólnych zlokalizowanych
w dzielnicach lub obszarach, z włączeniem służb socjalnych, służb pomocy w zatrudnieniu, struktur porządku publicznego, służby zdrowia;
–– profesjonaliści zatrudnieni przez organizacje trzeciego sektora pracujący bezpośrednio
z migrantami;
–– personel miast lub organizacje zakontraktowane do zarządzania lub koordynacji.
Zaproponowano zarówno oddzielne szkolenia w każdej z powyższych kategorii ( lub niektórych z nich )
oraz wspólne szkolenia mające na celu ułatwienie wzajemnej wymiany oraz motywacji przyszłej współpracy po szkoleniu. Obie opcje są sensowne; zostanie stworzony taki plan szkolenia, który jedną z nich
uwzględni.
Istnieje w dużej mierze zgoda pomiędzy większością tych, z którymi konsultowano się w kwestii tematów szkoleń, ale są także takie tematy, które odpowiadają niektórym specyficznym potrzebom tylko
niektórych miast. Dlatego też zostanie rozpisany plan szkoleń, aby włączyć niektóre kluczowe tematy
oraz zestaw tematów do wyboru, w zależności od specyficznych potrzeb miasta oraz profilu personelu
wybranego do uczestnictwa.
Analiza potrzeb szkoleniowych zezwala na identyfikacje pięciu głównych tematów, z czego dwa pierwsze są obowiązkowe, a pozostałe trzy do wyboru przez lokalnych przedstawicieli:
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1.
2.
3.
4.
5.

Zrozumienie migracji
Rozwój umiejętności międzykulturowych
Interakcja z migrantami
Interakcja z lokalną społecznością
Sprawy dotyczące zarządzania

Dwa międzysektorowe tematy mogą zostać poruszone we wszystkich częściach programu szkoleniowego: dobre praktyki w innych państwach oraz refleksja na temat wartości i postawy.
Poniższy diagram ilustruje sugerowaną strukturę curriculum:

ZROZUMIENIE
MIGRACJI

KWESTIE
ZWIĄZANE Z
ZARZĄDZANIEM

UMIEJĘTNOŚCI
MIĘDZYKULTUROWE

WZMOCNIONE
KOMPETENCJE
NA SZCZEBLU
LOKALNYM

INTERAKCJA
Z LOKALNĄ
SPOŁECZNOŚCIĄ

INTERAKCJA Z
MIGRANTAMI

Bardziej precyzyjnie mówiąc, elementy wynikające z analizy danych, które powinny być wzięte pod
uwagę przy rozwoju programu szkoleniowego z odniesieniem do każdego z głównych tematów to:
Zrozumienie migracji
––
––
––
––

informacje dotyczące kraju pochodzenia (geograficznej, historycznej, społecznej, politycznej, etc.)
przyczyny migracji
zrozumienie szlaków migracyjnych oraz spraw związanych z handlem ludźmi
problemy emocjonalne, trauma i odporność psychologiczna

Rozwój umiejętności międzykulturowych
––
––
––
––

komunikacja międzykulturowa
zrozumienie różnic kulturowych oraz empatia
postawa wzmacniającaefektywną interakcję międzykulturową
zarządzanie konfliktami międzykulturowymi
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Interakcja z migrantami
––
––
––
––

współpraca z międzykulturowymi mediatorami
praca z migrantami znajdującymi się w trudnej sytuacji
mechanizmy informacji zwrotnej oraz konsultacje z migrantami
wsparcie integracyji w sposób wrażliwych kulturowo

Interakcja z lokalną społecznością
––
––
––
––

angażowanie się w życie lokalnej społeczności oraz mobilizacja lokalnej pomocy
komunikacja społeczna i walka z ksenofobiczną manipulacją
kampanie społeczne oraz lokalne programy edukacyjne
współpraca z lokalna społecznością

Sprawy dotyczące zarządzania
––
––
––
––
––

współpraca między sektorami, koordynacja
zarządzanie i projektowanie punktów One-Stop-Shop
zarządzanie cyklem projektu
zarządzanie personelem i wolontariuszami
wsparcie koleżeńskie, superwizja, coaching

Przy ostatniej kategorii tematów, które mogłyby reprezentować temat osobnego szkolenia, należy dokonać podziału na wiedzą ogólną i umiejętności związane z powyższymi podtematami oraz specyficzne
elementy związane z pracą nad integracją migrantów. Potzeby sformułowane odnośnie tych spraw
przez uczestników badania dotyczą w dużej mierze dowiedzenia się, jak ich koledzy z innych miast
sobie z nimi radzą, i mogą tym samym być zawarte w przykładach dobrej praktyki oraz poprzez inną
planowaną działalność: wymiana koleżeńska, wizyty studyjne oraz staże towarzyszące. Jednakże chęć
poszerzenia wiedzy o idei punktów One-Stop-Shop oraz posiadanie możliwości refleksji na temat poprawy współpracy pomiędzy sektorami i koordynacji na poziomie lokalnym znajdowała się stosunkowo
wysoko w hierarchii potrzeb osób, z którymi się konsultowano w związku z badaniem; tematy te należy
więc także wziąć pod uwagę.
Decyzja co do tego, do jakiego stopnia różne tematy zostaną wykorzystane w poszczególnych miastach może zostać podjęta po konsultacji z lokalnymi organizacjami. Wszystkie siedem tematów początkowo wspomnianych w propozycji projektu zostało uznane za użyteczne przez któreś z biorących
udział w projekcie miast, i zostało włączonych w powyższą listę, chociaż umieszczone są w nowych
ramach.
Aby umożliwić efektywną odpowiedź na konkretne potrzeby przedstawione przez miasta, istotne jest
aby dla każdego z tematów i podtematów zalecone były alternatywne metody i działalności. Informacje
dotyczące kontekstu w państwach pochodzenia powinny zostać sformułowane w taki sposób, aby
uwzględnić dane, które potencjalnie mogą szybko stać się przestarzałe; powinna być do nich dodana
informacja prezentująca kilka wiarygodnych źródeł informacji, gdzie uczestnicy szkolenia mogą znaleźć
nowsze informacje w późniejszym terminie.
Aby zapewnić efektywne przełożenie elementów poruszonych w szkoleniu na codzienną pracę uczestników oraz aby wspomóc poprawę współpracy pomiędzy nimi oraz różnymi organizacjami czy działami
po zakończeniu szkolenia, program powinien także zawierać sesję poświęconą działaniom następczym,
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oraz zalecane narzędzia i zasoby, z których uczestnicy mogą korzystać po szkoleniu, przy superwizji
wyznaczonej do tego celu osoby z konkretnego miasta.
Zaleca się także, aby zgłębić możliwości założenia przez miasta łatwych do użycia platform jako sposobu dostępu do materiałów szkoleniowych, otrzymywania dodatkowych informacji uzupełniających treść
szkolenia, z włączeniem aktualnych informacji prawnych, często wspominanych w prośbach uczestników, ale także, w miarę możliwości materiały związane z rozdziałami, które nie zostały wybrane do
szkoleń twarzą w twarz.
W każdym z miast będzie obecna liczba osób, które skorzystają z oferowanych przez projekt możliwości uczestnictwa w wymianach doświadczeń (wizyty studyjne, staże towarzyszące itp.). Proces ten
powinien być połączony z monitoringiem, aby zwiększyć ich skuteczność oraz wpływ na poziomie lokalnym. Program szkolenia powinien także zawierać odpowiednie mechanizmy, narzędzia i procedury
w kwestii monitoringu oraz ewaluacji, i zachęcać organizacje (te, które brały udział w szkoleniu, oraz w
wymianie doświadczeń i innych działaniach), do współpracy przy kolejnych działaniach i do wspólnej
ewaluacji.
Proces pozyskiwania danych do celów badań potwierdził także, że istotne jest przetłumaczenie wszystkich materiałów na lokalne języki, ale także dopasowanie ich to państwowego i lokalnego kontekstu
społecznego, prawnego i instytucyjnego. Powinno to być dokonanie z uwagą, przez wyspecjalizowany
personel, także jeśli chodzi o materiały szkoleniowe.
Jeśli elementy te zostaną wzięte pod uwagę, istnieją znaczne szanse, że proces szkoleniowy i inne rodzaje wsparcia nie tylko zaspokoją zidentyfikowane potrzeby, ale także wniosą wkład do zwiększenia
kompetencji lokalnych organizacji do zapewnienia efektywnych usług w kwestii integracji migrantów.
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Sekcja ta zawiera główne narzędzia użyte w badaniach: kwestionariusz online, szablon użyty do pozyskania danych dla profilów miast oraz instrukcje i pytania z grup fokusowych.

WSPARCIE INTEGRACJI
MIGRANTÓW WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEGO TRAKTOWANIA
KWESTIONARIUSZ ONLINE DLA PERSONELU
Zakres tematyczny:
–– ocena konkretnych potrzeb w zakresie rozwoju umiejętności organizacji lub osób świadczących
usługi, takich jak umiejętności pracowników, oraz analiza działań operacyjnych i instytucjonalnych, wewnętrznych i pomiędzy organizacjami, z uwzględnieniem świadczenia zintegrowanych
usług w punktach One-Stop-Shop i inne sposoby koordynacji i przekazywania spraw.
Wstęp do kwestionariusza online
Niniejszy kwestionariusz jest częścią badania prowadzonego przez Międzynarodową Organizację
do spraw Migracji jako część projektu mającego na celu wsparcie miast w czterech krajach UE (Austria,
Włochy, Polska i Rumunia) w celu wzmocnienia kompetencji w kwestii społeczno-ekonomicznej integracji migrantów z krajów spoza UE.
Udzielone przez Państwa odpowiedzi będą traktowane jako poufne i zostaną użyte tylko i wyłącznie
w celu stworzenia projektów programów szkoleniowych i innych rozwiązań wspierających, które będą
zaoferowane Państwa miastom, aby zwiększyć efektywność pracy z migrantami pochodzącymi spoza
UE, którzy mieszkają w waszym mieście.
Kwestionariusz online
Proszę podać imię osoby, która przekazała Państwu link do kwestionariusza (potrzebujemy tę informację, aby upewnić się, że tylko odpowiedzi osób uprawnionych do dostępu do kwestionariusza zostaną
wzięte pod uwagę):
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Miasto:
Instytucja/organizacja:
Pozycja:
Główne obowiązki i zajęcia:
Opis kontaktu z migrantami z (pośredniego i bezpośredniego)
Proszę wypisać wszelkie wyzwania, których doświadczyli Państwo podczas pracy z migrantami: Jeśli
dotyczy, proszę wyszczególnić, o jakie kategorie migrantów chodzi.
Proszę opisać sytuację krytyczną związaną z interakcją z migrantami w pracy. Sytuacja krytyczna to
konkretna sytuacja, która stanowiła wyzwanie dla pracy lub pracownika, i która wywołała refleksję na
temat reakcji na nią, lub niezbędnych do wprowadzenia w przyszłości zmian.
Czy uczestniczyli Państwo w szkoleniu dotyczącym komunikacji międzykulturowej i migracji? tak/nie
Jeśli odpowiedź brzmi tak, proszę określić czas, organizatora oraz elementy, które uznali Państwo
za najistotniejsze
Jeśli nie, czy uważają Państwo, że takie szkolenie byłoby użyteczne?
Czy uczestniczyli Państwo w innego rodzaju szkoleniach, które były przydatne dla pracy z migrantami?
Jeśli tak, proszę wyjaśnić.
Proszę ocenić użyteczność następujących tematów szkoleniowych (poprzez wybór pomiędzy następującymi opcjami: kompletnie nieużyteczne, trochę użyteczne, użyteczne, bardzo użyteczne)
––
––
––
––

zrozumienie obecnych procesów migracyjnych
źródła trudności migrantów w momencie przyjazdu oraz podczas etapu przyjęcia
identyfikacja potrzeb migrantów znajdujących się w trudnej sytuacji
dobre praktyki w kwestii projektowania i oferty włączających usług społecznych oraz dotyczących
zatrudnienia
–– wspieranie aktywnego udziału społecznego na poziomie lokalnym
–– rola różnych instytucji na poziomie lokalnym w kwestii ułatwienia społeczno-ekonomicznej integracji
migrantów
–– zaangażowanie lokalnej społeczności w zwracaniu uwagi na potencjalne problemy związane z migracją
Proszę określić inne tematy szkoleniowe, które odpowiadają Państwa potrzebom:
Inne potrzeby wsparcia w pracy, pytania, sugestie:
Proszę zakreślić kółkiem cyfrę odpowiadającą Państwa opinii, biorąc pod uwagę, że 1 = zupełnie się nie
zgadzam, a 7 = zupełnie się zgadzam.
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1.

Migranci powinni zachować swoje dziedzictwo kulturowe i specyficzną kulturę, ale
także przyjąć kulturę społeczeństwa przyjmującego.

1 2 3 4 5 6 7

2.

Nie ma znaczenia, czy migranci zachowają swoje dziedzictwo kulturowe czy przyjmą kulturę społeczeństwa przyjmujacego; każdy ma wolność przyjęcia takiej kultury,
jaką sobie wybierze.

1 2 3 4 5 6 7

3.

Migranci powinni wyzbyć się swojej kultury pochodzenia i przyjąć kulturę społeczeństwa przyjmującego.

1 2 3 4 5 6 7

4.

Migranci mogą pielęgnować swoją kulturę dopóki nie mieszają jej z kulturą większości.

1 2 3 4 5 6 7

5.

Migranci nie powinni zachować swojej kultury ani przyjmować kultury większości,
ponieważ tak czy inaczej, w naszym kraju powinno przebywać mniej migrantów.

1 2 3 4 5 6 7

6.

Gdy dostępne jest stanowisko pracy, powinno się odrzucić aplikację migrantów.

1 2 3 4 5 6 7

7.

Gdy dostępne jest stanowisko pracy, migranci powinni być zatrudniani tylko jeśli
przyjmą ogólnie akceptowane zwyczaje panujące w pracy.

1 2 3 4 5 6 7

8.

Gdy dostępne jest stanowisko pracy, powinny być wzięte pod uwagę tylko indywidualne zalety kandydata.

1 2 3 4 5 6 7

9.

Gdy dostępne jest stanowisko pracy, możliwość zatrudnienia migranta powinna być
na taki samym poziomie jak lokalnego przedstawiciela społeczeństwa gospodarzy,
niezależnie od zwyczajów kulturowych migrantów.

1 2 3 4 5 6 7

10.

Niektóre dziedziny pracy powinny być zarezerwowane tylko dla kandydatów pochodzących z kraju przyjmującego, podczas gdy inne powinny być zarezerwowane
wyłącznie dla migrantów.

1 2 3 4 5 6 7

11.

Migranci powinni wstępować w związki małżeńskie wyłącznie z członkami własnej
społeczności, a nie z lokalnymi mieszkańcami.

1 2 3 4 5 6 7

12.

Migranci mogą wstępować w związki małżeńskie z innymi migrantami lub lokalnymi
mieszkańcami, dopóki dziedzictwo kulturowe obu stron jest uszanowane.

1 2 3 4 5 6 7

13.

Migranci powinni wstępować w związki małżeńskie wyłącznie z lokalnymi mieszkańcami i przyjąć kulturę ich kraju.

1 2 3 4 5 6 7

14.

Migranci nie powinni wstępować w związki małżeńskie ani z innymi migrantami ani z
lokalnymi mieszkańcami; znajdują się w naszym kraju z powodu pracy lub z przyczyn
związanych z szukaniem bezpieczeństwa i są tutaj tymczasowo.

1 2 3 4 5 6 7

15.

Dziedzictwo kulturowe osoby wstępującej w związek małżeński z migrantem jest bez
znaczenia, ponieważ znaczenie mają jedynie indywidualne cechy małżonków.

1 2 3 4 5 6 7

16.

Migranci powinni mieszkać w oddzielnej dzielnicy.

1 2 3 4 5 6 7

17.

Migranci i lokalni mieszkańcy powinni mieszkać w tej samej dzielnicy.

1 2 3 4 5 6 7

18.

Migranci powinni mieszkać w tej samej dzielnicy co lokalni mieszkańcy tylko jeśli
zachowują się jak oni.

1 2 3 4 5 6 7

19.

W naszym mieście powinno mieszkać mniej migrantów, niezależnie od dzielnicy.

1 2 3 4 5 6 7

20.

Nie ma znaczenia w jakiej dzielnicy migranci zechcą zamieszkać; liczą się tylko ich
cechy osobiste.

1 2 3 4 5 6 7
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WSPARCIE AKTYWNEGO WŁĄCZENIA MIGRANTÓW ZNAJDUJĄCYCH
SIE W TRUDNEJ SYTUACJI W EUROPIE
DANE DOTYCZĄCE PROFILU MIASTA
Zakres tematyczny:
–– analiza państwowej i lokalnej polityki oraz zasad działania w kwestii społeczno-ekonomicznej integracji oraz świadczenia usług administracyjnych dla obywateli państw trzecich znajdujących się
w trudnym położeniu, jak również uchodźców w miastach objętych projektem z uwzględnieniem
rządowych i pozarządowych organizacji świadczących usługi oraz poziomych i pionowych ram
współpracy/koordynacji.
–– ocena konkretnych potrzeb w kwestii rozwoju umiejętności organizacji lub osób świadczących
usługi, takich jak umiejętności pracowników, oraz analiza działań operacyjnych i instytucjonalnych, wewnętrznych i pomiędzy organizacjami, z włączeniem świadczenia zintegrowanych usług
w punktach typu „One-Stop-Shop” i inne sposoby kierowania i koordynacji chętnych.
Wymagane informacje
1.

Obywatele państw trzecich mieszkający w mieście
––
––
––
––
––
––

2.

 okalizacja obywateli państw trzecich, uchodźców i osób starających się o ochronę
L
międzynarodowąna terenie miasta
(proszę sprawdzić wszystkie istotne informacje i wpisać odpowiednią liczbę, jeśli jest dostępna):
––
––
––
––
––

3.

liczba obywateli państw trzecich zarejestrowanych jako mieszkańcy miasta
liczba obywateli państw trzecich zarejestrowanych jako beneficjenci pomocy społecznej
liczna osób posiadających status uchodźcy lub beneficjenta ochrony międzynarodowej
liczba zarejestrowanych osób starających się o ochronę międzynarodowa
trzy główne kraje pochodzenia
w miarę możliwości, dla powyższego powinien być podział na płeć, osoby małoletnie/dorośli i
inne dostępne informacje.

zamieszkaniew różnych dzielnicach miasta
segregacja w niektórych dzielnicach
zupełna segregacja dzielnic
ośrodek dla uchodźców kontrolowany przez władze
nieformalny obóz dla uchodźców lub obóz romski
Służby socjalne

	
Opis świadczonych usług, wydziałów, odpowiedzialności, głównych zajęć, pracowników z włączeniem liczby pracowników w bezpośrednim kontakcie z beneficjentami (w biurze/w terenie)
4.

Konkretne rozwiązania lub programy w lokalnych organach władzy, przeznaczone dla migrantów

	Na przykład: struktury miejskie skupiające się na integracji migrantów (jednostka, oddział/biuro),
wyspecjalizowany personel z włączeniem zatrudnienia mediatorów międzykulturowych, ukierunkowane polityki działania, zintegrowane usługi dla migrantów, punkty One-Stop-Shop.
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5.

Współpraca z innymi organizacjami

	Proszę opisać główne działania poniższych struktur skierowane do migrantów oraz ich współpracę z miastem i innymi organizacjami
––
––
––
––
––
6.

władze imigracyjne
urzędy pracy
organizacje pozarządowe (proszę uwzględnić nazwę i stronę internetową)
związki zawodowe
inne (proszę dokładnie określić)
Projekty (o zasięgu lokalnym i międzynarodowym)

	Proszę opisać główne projekty realizowane na poziomie lokalnym w ciągu ostatnich trzech lat,
oraz mające na celu integrację społeczną obywateli państw trzecich znajdujących się w trudnym
położeniu, uchodźców i osób starających się o ochronę międzynarodową
	Proszę określić dla każdego projektu
––
––
––
––
––
––
––
7.

tytuł
źródło funduszy
organizacje biorące udział i ich role
okres realizacji
główne cele
główne wyniki i rezultaty
komentarze i wyciągnięte wnioski
Badania

	Proszę opisać lub wskazać link do badań dotyczących integracji migrantów na poziomie lokalnym, obejmujących badania ilościowe i jakościowe, zewnętrzne ewaluacje etc.
8.

Szkolenie personelu

	Czy miało miejsce szkolenie dla personelu pracującego bezpośredni z migrantami, organizowane
przez miast lub inne organizacje? Jeśli tak, proszę pokrótce opisać główne tematy uwzględnione
w szkoleniu.
9.

Potrzeby dotyczące rozwoju kompetencji

	Proszę opisać inne potrzeby postrzegane przez miasto odnośnie poprawy społeczno-ekonomicznej integracji migrantów na poziomie lokalnym.
10.
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WSPARCIE INTEGRACJI
MIGRANTÓW WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEGO TRAKTOWANIA
WYTYCZNE DO PRZEPROWADZENIA GRUP FOKUSOWYCH
Z PERSONELEM MIAST DOCELOWYCH ORAZ INNYCH ORGANIZACJI
Wprowadzenie: Grupy fokusowe są metodą badaŃ jakościowych, która przyjmuje formę wywiadu
grupowego, dyskusji prowadzonej przez serię pytań wokół konkretnego tematu. Poniżej znajdują się
instrukcje dla osoby pomagającej osiągnąć ten cel w grupie fokusowej: Informacje zebrane za pośrednictwem grupy fokusowej powinny być postrzegane jako dane uzupełniające w stosunku do danych
otrzymanych przy użyciu innych narzędzi (głównie kwestionariuszy online oraz analizy dokumentów).
Czas trwania grupy fokusowej 90-120 minut
Liczba uczestników
Zalecana liczba uczestników grupy fokusowej to liczba pomiędzy 6-12 (idealnie pomiędzy 8 a 10), aby
zapewnić dobrą interakcję i dynamikę grupy oraz umożliwić wszystkim uczestnikom wystarczająco
dużo czasu aby wyrazić opinie. Z poprzednich doświadczeń wiadomo, że w większości przypadków
powinno być około 10 do 12 potwierdzeń, aby uczestniczyłominimum 8 osób, nawet w przypadku
administracji ja publicznej.
Profil uczestników
Główna grupa docelowa składa się z pracowników socjalnych, którzy mają bezpośredni kontakt
z migrantami. Powinni oni reprezentować liczbę pomiędzy połową a dwoma trzecimi uczestników.
Istotnym jest, aby zapewnić pewien stopień różnorodności w grupie. W ten sposób uczestnicy będą
wpływali na siebie stymulująco, i dyskusja będzie miała większe szanse dostarczyć różnych perspektyw i wnieść więcej złożonych kwestii niż miałoby to miejsce w przypadku grupy jednorodnej. Aby to
osiągnąć, można zaprosić do udziału uczestników z różnych działów lub jednostek, a także tych na
stanowiskach zarządzania średniego szczebla, i innych lokalnych organizacji, które prowadzą działalność związaną z integracją migrantów. Jeśli istnieją organizacje pozarządowe pracujące na tym polu,
ich obecność byłaby szczególnie cenna. Jeśli jednak między organizacjami pozarządowymi i miastem
istnieje konflikt, o którym wiadomo, może to poważnie przeszkodzić prowadzeniu dialogu i powinno się
takich sytuacji unikać.
Organizacja grup fokusowych
Najefektywniejszy sposób organizacji grup fokusowych odbywa się przy wsparciu osoby wyznaczonej
do kontaktów w mieście. Osoba ta powinna być poproszona o zaproszenie uczestników, włączając
osoby z innych instytucji lub organizacji pozarządowych, a także o zorganizowanie miejsca spotkania.
Najlepsze miejsce to pomieszczenie, w którym uczestnicy mogą siedzieć w kręgu i widzieć siebie nawzajem, bez przeszkód fizycznych, z odpowiednim oświetleniem, odizolowane wizualnie i dźwiękowo.
Pomieszczenie ze stołem na środku, klasycznym układem szkolnej klasy lub zbyt duże czy małe pomieszczenie może nie wykreować pożądanej dynamiki interakcji w grupie. Jeśli osoby z zewnątrz mogą
widzieć, co dzieje się w pokoju lub słyszeć toczącą się dyskusję, uczestnicy mogą czuć się skrępowani
dzieląc się swoją opinią. Fakt, że opinia każdego uczestnika ma taką samą wartość powinien być od-
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zwierciedlony w ustawieniu pomieszczenia: każdy z uczestników powinien mieć podobny typ siedzenia
umieszczonego w podobnym miejscu w pomieszczeniu.
W kwestii zaproszenia uczestników przez osobę wyznaczoną do kontaktu w mieście, należy upewnić
się, że uczestnicy poinformowani są uprzednio o czasie trwania grupy fokusowej, o tym, że ich uczestnictwo jest niezbędne przez cały czas jej trwania, oraz że będą oni proszeni o wyrażenie osobistych
opinii w sposób otwarty, a także, że wyrażone przez nich opinie pozostaną tajne i że instytucje czy
organizacje, dla których pracują, nie zostaną oficjalnie zaangażowane.
Otwarcie grupy i wstęp
Moderator upewni się, że wszyscy uczestnicy są obecni i siedzą w kręgu. Po przedstawieniu się
i przypomnieniu, jaki jest cel dyskusji, wspomnieniu o roli IOM oraz kontekście projektu, moderator
przedstawi zasady prowadzenia grupy fokusowej, podkreślając następujące elementy:
–– Poufność uzyskanych informacji. Dyskusja zostanie nagrana (tylko audio), ale materiał będzie użyty
tylko do opracowania raportu i nie zostanie upubliczniony. Pomimo, że w raporcie mogą pojawić
się cytaty z wypowiedzi uczestników, nie będzie możliwości identyfikacji konkretnej osoby, która ja
wygłosiła, a imiona uczestników nie zostaną upublicznione.
–– Dyskusja potrwa w przybliżeniu 90 minut, z możliwością przedłużenia jej do czasu dwóch godzin,
jeśli zajdzie taka potrzeba, aby uczestnicy mogli wyrazić swoje poglądy.
–– Wszyscy uczestnicy powinni nawzajem siebie słuchać z szacunkiem, ale są zachęcani to formułowania komentarzy odnośnie tego, co mówią inni. Interwencje i przerywanie są dopuszczalne. Niezgoda
lub poróżnienie opinii na konkretny temat są sprawą normalną i wszystkie opinie zostaną zapisane,
również te mniejszościowe;
–– Uczestnicy powinni mówić wyraźnie i wystarczająco głośno, jedna osoba na raz;
–– w związku z limitem czasu, moderator przerwie uczestnikom w przypadku odejścia od tematu i
będzie się starał kierować rozmowę bliżej głównego tematu;
–– Uczestnicy wyrażają swoje osobiste opinie i życzenia w taki sposób, aby nie urazić lub nie wpłynąć
na innych w negatywny sposób. Chociaż dyskusja dotyczyła będzie życia zawodowego i środowiska
pracy, osobiste opinie oparte na doświadczeniu poza pracą także zostaną wysłuchane. Podczas interakcji w grupie uczestnicy będą traktowani przez moderatora równo, niezależnie od wyższych czy
niższych zajmowanych stanowisk w hierarchii instytucji; od uczestników oczekuje się tego samego
wobec siebie nawzajem.
Po potwierdzeniu przez wszystkich zasad i reguł grupy, moderator przechodzi do kolejnej części
sesji grupy fokusowej.
Wprowadzenie dla uczestników: Moderator otwiera dyskusję, dając przestrzeń każdemu uczestnikowi aby mógł się pokrótce przestawić. Część ta jest użyteczna zwłaszcza, jeśli uczestnicy nigdy
wcześniej się nie spotkali (niektórzy mogą pochodzić z innych działów lub innych lokalnych organizacji), ale jest to ważna część nawet jeśli tak nie jest, ponieważ najprawdopodobniej uczestnicy nie
spotkali wcześniej moderatora.
Może wystąpić potrzeba, aby moderator zwrócił uwagę na wyrównanie relacji pomiędzy uczestnikami i zachęcenie niektórych uczestników do zabrania głosu, i upewnienia się, że każdy będzie miał
wkład. Może okazać się niezbędnym dopasowanie sposobu, w jaki sformułowane są pytania, aby
upewnić się, że zostały dobrze zrozumiane przez uczestników grupy fokusowej.
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KOnieczne może być także przygotowanie wstępnych komentarzy dotyczących użytej terminologii:
migranci/imigranci/cudzoziemcy/obywatele państw trzecich/imigranci z krajów spoza UE. Należy
wybrać terminologię, która jest wygodniejsza i bardziej przejrzysta na uczestników. Termin migranci
zostanie użyty poniżej jako przykład.
Dyskusja grupy fokusowej:
Moderator odniesie się do następujących pytań (wydrukowana lista pytań może być pomocna):
1. Po pierwsze, chciałbym się dowiedzieć jaki rodzaj kontaktu macie Państwo z migrantami
w pracy zawodowej (kontakt może być pośredni lub bezpośredni)?
2. Proszę podzielić się swoim doświadczeniem w kwestii tego kontaktu. Jak przebiega?
3. Czy doświadczyli Państwo jakichś wyzwań związanych z oferowaniem usług migrantom? Proszę
o podanie przykładów konkretnych sytuacji oraz opisanie, kto brał w nich udział i co się wydarzyło.
4. Jaka jest Państwa opinia na temat współpracy pomiędzy instytucjami usług miejskich w kwestii
usług dla migrantów? A w przypadku współpracy pomiędzy instytucjami oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi? Czy istnieje coś, co Państwa zdaniem powinno się zmienić? Przeanalizujmy bardziej precyzyjnie współpracę między służbami oferującymi pomoc społeczną i instytucjami oferującymi pomoc w zatrudnieniu ( z włączeniem własnej działalności gospodarczej).
Jak się to odbywa? Jak można by to poprawić?
5. Czy Państwa instytucja/dział/jednostka/organizacja organizuje konsultacje z reprezentantami migrantów (np. organizacje pozarządowe migranckie) lub prosi migrantów o informacje zwrotne
dotyczące oferowanych usług? Jeśli odpowiedź brzmi tak, jak to działa i jakie są główne wyniki
takiej konsultacji. Jeśli odpowiedź brzmi nie, czy uważają Państwo, że takie konsultacje powinny
zostać zorganizowane? Dlaczego? W jaki sposób? Jakie są przeszkody w ich organizacji? Kto
mógłby ten proces ułatwić?
6. Niektóre ze strategii polecanych w Europieto założenie punktów one-stop-shop [wyjaśnij ideę,
jeśli jest taka potrzeba], oraz zatrudnienie międzykulturowych mediatorów z pochodzeniem migranckim [wyjaśnij ideę, jeśli jest taka potrzeba]. Jaka jest Państwa opinia na temat tych strategii? Czy były one zastosowane/mogłyby być zastosowane w Państwa mieście? Jakie były tego
korzyści? Jakie może wystąpić ryzyko, któremu należy zapobiec? Co byłoby potrzebne, aby te
rozwiązania były efektywne w kontekście Państwa pracy?
7. Porozmawiajmy o potrzebach wsparcia i o szkoleniach, aby ułatwić Państwa pracę i uczynić ją
bardziej efektywną w kwestii oferowania usług dla migrantów. Czy czują się Państwo pewnie ze
swoją wiedzą na temat procesów migracyjnych, w rezultacie których pojawili się migranci? Czy
czują się Państwo pewnie ze swoją wiedzą na temat prawodawstwa i procedur, które powinno się
stosować przy oferowaniu usług migrantom? Czy jest coś, czego Państwa zdaniem warto byłoby
się nauczyć w celu ułatwienia pracy i uczynienia ja bardziej efektywną? W jaki sposób, Państwa
zdaniem, możnaby nauczyć się tych rzeczy? (czytanie dokumentów, szkolenia z innymi pracownikami, szkolenia w grupach mieszanych, zaangażowanie instytucji, wizyty studyjne, organizacje
pozarządowe, , szkolenie online, wizyty studyjne, etc.)?
8. Czy byli Państwo zaangażowani w projekty skupione konkretnie na migrantach oraz ich dostępie
do usług pomocy społecznej? Jeśli odpowiedź brzmi tak, proszę podzielić się informacją, co
zostało zrobione i co zostało osiągnięte, i co zrobiliby Państwo inaczej jeśli rozpoczynaliby Państwo projekt od nowa. Jeśli odpowiedź brzmi nie, czy uważają Państwo, że takie projekty byłyby
użyteczne w waszym lokalnym kontekście? Kto powinien je prowadzić i kto powinien brać w nich
udział? W jaki sposób wyniki projektów mogą zostać przełożone na codzienną pracę?
9. Czy uważają Państwo, że rozwiązania i usługi ukierunkowane są bardziej efektywne niż skupianie
się na dostępnie migrantów do podstawowych, dostępnych dla wszystkich usług? Dlaczego? Czy
uważają Państwo, że różne kategorie migrantów powinny być traktowane inaczej? Dlaczego?
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10. Czy chcieliby Państwo coś dodać? Czy jest jakieś pytanie, które chcieli Państwo, aby było zadane, i którego nie uwzględniono?
11. Czy jest jakieś narzędzie/przykład dobrej praktyki którą Państwo znają/doświadczyli w innym
kontekście/podczas szkolenia, a które mogłoby polepszyć jakość usług oferowanych migrantom
w waszym mieście? Jeśli tak, proszę podać przykład.
Zamknięcie dyskusji: Moderator musi dać uczestnikom możliwość zadania pytań (jeśli takowe istnieją).
Po tej części moderator powinien podziękować za uczestnictwo, podziękować osobie wyznaczonej do
kontaktu oraz zaznaczyć, że raport z badań zostanie udostępniony po ich zakończeniu.
INFORMACJE: Sugerowana kolejność pytań nie jest obowiązkowa. Zmiany i elastyczność w zadawaniu pytań są dopuszczalne. Istotnym jest, aby wszystkie pytania zostały przedyskutowane, i aby każdy
uczestnik miał możliwość wyrażenia osobistych poglądów i podzielenia się informacjami w nawiązaniu
do wszystkich pytań. W przypadku gdy uczestnicy rozpoczną dyskusję na pytanie, które nie zostało
jeszcze zadane, moderator nie musi już zadawać tego pytania.
Raport
Dyskusja zostanie nagrana, ale ważne jest aby moderator sporządził krótką notę bezpośrednio po zakończeniu dyskusji, zawierającą główne kwestie, które z niej wynikły; wskazał i wypisał istotne cytaty,
które mogą zostać użyte w analizach; określił pokrótce wrażenia dotyczące uczestników - ich zaangażowanie w dyskusję, reakcje na określone tematy, a także inne elementy, które nie zostały wychwycone
w nagraniu. Nagranie powinno być spisane tak dokładnie jak to możliwe, a komentarze moderatora
powinny zostać umieszczone na początku dokumentu lub oznaczone innym kolorem.
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