Wsparcie obywateli państw trzecich, w tym
migrantów, z EFS+ w Programach
Regionalnych 2021 – 2027

Co mówią na ten temat Rekomendacje
Ministerstwa Funduszy i Polityki
Regionalnej z dn. 21 lipca 2021 r.?

Rola Rekomendacji MFiPR
• podpowiedź jakie cele szczegółowe dotyczące włączenia
społecznego realizować w ramach Programów Regionalnych, by
odpowiadać na potrzeby odbiorców wsparcia i elastycznie zarządzać
alokacją
• wskazanie propozycji uwzględniających polskie uwarunkowania
instytucjonalno-prawne i wyzwania oraz osadzenie w
doświadczeniach dotychczasowych perspektyw finansowych

Na podstawie projektu UMOWY PARTNERSTWA DLA REALIZACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI 2021 – 2027 W POLSCE,
styczeń 2021

Cel Polityki 4 – Europa o silniejszym wymiarze społecznym
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Rekomendacje MRiPR
• Wyodrębnienie celu szczegółowego (i) Wspieranie integracji
społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów
• Konsekwencje – co to oznacza w programowaniu wsparcia:
Diagnoza (ilościowa i jakościowa – ilu jest obywateli państw trzecich w
naszym województwie i czego potrzebują te osoby?)
Wskaźniki (uwzględniające efekty wsparcia dla tej grupy)
Alokacja (na działania w ramach celu szczegółowego i)

Rekomendacje MFiPR
• Koncentracja na obywatelach państw trzecich, a więc wsparcie nie dotyczy
obywateli UE
• obywatel państw trzecich = każda osoba posiadająca obywatelstwo
państwa niebędącego członkiem UE
• Zakres wsparcia:
uwzględnienie zarówno elementów integracji społecznej, jak i zawodowej, przy
czym: w ramach integracji zawodowej koncentracja raczej na:
• ochronie praw tych osób w zderzeniu z nieuczciwymi pracodawcami
• podnoszenie kwalifikacji i kompetencji, by osoby te mogły podejmować pracę
lepiej płatną, stabilną, o wyższej jakości
W ramach celu (i) możliwe jest rozwijanie usług społecznych dla tej grupy osób

Rekomendacje MFiPR
• Dla kogo wsparcie i w jakim zakresie?
• kluczowe jest zapewnienie wsparcia dla dzieci i niepracujących
członków rodzin
• w odniesieniu do pracujących lub poszukujących pracy członków
rodzin - działania chroniące te osoby przed dyskryminacją i
nieuczciwym traktowaniem przez pracodawców oraz działania z
zakresu podnoszenia kwalifikacji lub potwierdzania i uznawania
kwalifikacji (również tych zdobytych poza Polską)

Rodzaje działań/typów operacji:
• Kompleksowe działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej oraz wykształcenia obywateli państw
trzecich, w tym migrantów
Grupy docelowe:
• Obywatele państw trzecich, ich rodziny i otoczenie, w tym:
imigranci zarobkowi spoza UE i osoby objęte ochroną międzynarodową, w tym uchodźcy
Beneficjenci:
• Gminy i ich jednostki organizacyjne
• Powiaty i ich jednostki organizacyjne
• Samorząd województwa/regionalny ośrodek polityki społecznej
• Partnerstwa samorządowo-społeczne
• Podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe
• Przedsiębiorstwa społeczne
• Przedsiębiorstwa
Sposób realizacji działań:
• projekty konkursowe

Co w praktyce będzie treścią
projektów?

Kompleksowe działania na rzecz integracji społecznej
i zawodowej oraz wykształcenia obywateli państw
trzecich
1.
2.
3.
4.

Grupy docelowe - podstawowe pojęcia
Analiza potrzeb grup docelowych
Obecny system wsparcia
O czym należy pamiętać?

Obywatele państw trzecich – podstawowe pojęcia
1. Migrant/ migrantka
2. Uchodźca/ uchodźczyni
3. Ochrona międzynarodowa:
Status uchodźcy
Ochrona uzupełniająca
4. Ochrona krajowa
Pobyt ze względów humanitarnych
Zgoda na pobyt tolerowany
5. Karta pobytu czasowego/ karta pobytu stałego/ karta pobytu
rezydenta długoterminowego UE

Obywatele państw trzecich - migranci/ migrantki
Ważne zezwolenie na pobyt
• Ukraina 277 000
• Białoruś 34 000
• Niemcy 20 000
• Rosja 13 000
• Wietnam 11 000
• Indie 10 500
• Gruzja 9 000
• Włochy 8 500
• Chiny 6 500
• Wielka Brytania 6 500
Dane UdSC za I półrocze 2021 r.: https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/meldunekmiesieczny/2015-2/2021-2/

Obywatele państw trzecich - uchodźcy/
uchodźczynie
Wnioski złożone w I poł. 2021
(1 700 wniosków)
• Białoruś 667 osób
• Rosja 465 osób
• Afganistan 140 osób
• Ukraina 112 osób
• Turcja 50 osób

Przyznana ochrona w I poł. 2021
(361 osób)
• Białoruś 282 osób
• Rosja 48 osób
• Afganistan 7 osób
• Ukraina 1 osoba
• Turcja 25 osób

Dane UdSC za I poł. 2021 r.: https://udsc.gov.pl/ochrona-miedzynarodowa-w-ipolowie-2021-r/

Obywatele państw trzecich - potrzeby
•
•
•
•
•
•
•

Język
Praca (w tym kwestie legalizacji pracy oraz kontaktów z pracodawcą)
Opieka zdrowotna
Edukacja i doszkalanie dorosłych
Edukacja dzieci
Sieci wsparcia
Kultura

Istotna jest analiza potrzeb na konkretnym terytorium.
Inaczej funkcjonują samodzielne osoby pracujące w fabrykach, inaczej rodziny
czy studenci cudzoziemscy.

Obywatele państw trzecich - system wsparcia
• Urzędy wojewódzkie: zezwolenia na pobyt, zezwolenia na pracę
• Urzędy pracy: oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi (Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja lub
Ukraina)
• Gminy/ powiaty: edukacja, w tym zapewnienie dzieciom
cudzoziemskim dostępu do dodatkowych godzin nauki języka polskiego,
zajęć wyrównawczych, wsparcia asystenta szkolnego
• Organizacje pozarządowe: pomoc socjalna, prawna, psychologiczna,
kursy polskiego, wsparcie dzieci w środowisku szkolnych, włączenie w
życie kulturalne

Obywatele państw trzecich - rodzaje wsparcia
przykłady
Jaki mógłby być zakres wsparcia:
• osoby pracujące (specjalistyczne kursy, w tym specjalistyczne kursy
językowe)
członkowie rodzin:
• kobiety (grupy wsparcia, kursy języka polskiego z zapewnieniem opieki nad dzieckiem)
• dzieci (wsparcia w środowisku szkolnym: asystenci szkolni, tutoring, pomoc w lekcjach)

potrzeby wynikające z pandemii (pomoc żywnościowa)
usługi horyzontalne (mieszkalnictwo, poradnictwo prawne, poradnictwo
psychologiczne)

O tym należy pamiętać:
Dane statystyczne (ważne do określenia alokacji i wskaźników w Programie
Regionalnym): UdSC, Powiatowe Urzędy Pracy, szkoły, GUS, ZUS, NIK, raporty
organizacji pozarządowych
Szacowanie wielkości środków potrzebnych na wsparcie ww. osób: na podstawie
realnych stawek rynkowych na danym lub podobnym stanowisku
Udział obywateli państw trzecich w projekcie - uzależniony jest często od sytuacji na
rynku pracy, możliwości zapewnienia dzieciom opieki na czas zajęć, znajomości
języka
Organizacje wspierające obywateli państw trzecich - w chwili obecnej w każdym
mieście wojewódzkim działają organizacje wspierające osoby migrujące, w pierwszej
kolejności warto jest skontaktować się z nimi i sprawdzić jaką mają one ofertę, a
jakie obszary wsparcia nie są zaadresowane.

Jak to zapisać bardziej
szczegółowo w programach
regionalnych?

Zakres wsparcia (1)
• Integracja społeczna obywateli państw trzecich i ich rodzin, w tym w
szczególności:
nauka języka polskiego
poradnictwo prawne/obywatelskie
wsparcie psychologiczne
wsparcie mieszkaniowe (w tym mieszkania wspomagane lub najem społeczny
- w ramach społecznych agencji najmu)
wsparcie funkcjonowania obywateli państw trzecich i ich rodzin w relacji z
systemem edukacji, służbą zdrowia i innymi instytucjami publicznymi (m.in.
poprzez zapewnienie: tłumaczenia, asystowania w kontaktach z urzędami itp.,
wymiana informacji)

Zakres wsparcia (2)
• Integracja zawodowa obywateli państw trzecich i ich rodzin, w
szczególności:
ochrona praw tych osób przed dyskryminacją i nieuczciwym traktowaniem
przez pracodawców (m.in. poradnictwo prawne)
podnoszenie kwalifikacji i kompetencji, w celu podejmowania pracy lepiej
płatnej, stabilnej, o wyższej jakości
aktywizacja zawodowa członków rodzin obywateli państw trzecich

• Usługi społeczne dla obywateli państw trzecich - w szczególności
mieszkania wspomagane

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
Anna Chmielewska, Fundacja Ocalenie
Agnieszka Deja, OZRSS – SIRES II

Projekt: "Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej II” (SIRES II) realizowany jest w ramach Działania
2.9: Rozwój Ekonomii Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Projekt realizują:
Lider partnerstwa: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS),
Partnerzy: Fundacja Idea Rozwoju (FIR), Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP).

