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Ekspertki
Anna Dąbrowska

Prezeska Stowarzyszenia Homo Faber. Ukończyła Szkołę Praw 
Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Instytutu 
Nauk Prawnych PAN. Pracuje nad rozprawą doktorską na 
temat integracji migrantów i migrantek z Ukrainy w Polsce. 
Przewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. integracji 
migrantów i migrantek w Lublinie. Trenerka, prowadzi 
szkolenia z praw człowieka, antydyskryminacji, wrażliwości 
kulturowej.

Agnieszka Kosowicz

Prezeska i założycielka Fundacji Polskie Forum Migracyjne (PFM). 
Z wykształcenia - dziennikarka. Od 2000 r. pracuje na rzecz 
uchodźców i osób ubiegających się o status uchodźcy. Prowadzi 
zajęcia i warsztaty na temat migracji i różnorodności kulturowej 
dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.



Działania integracyjne
O czym warto pamiętać



Podejścia do migrantów / migrantek

Czy warto zachować dotychczasową tożsamość kulturową?

Czy warto włączyć w 

swój system wartości 

wartości nowej 

kultury?

TAK NIE

TAK integracja asymilacja

NIE
separacja 

(segregacja, getto)

izolacja

marginalizacja



Integracja

• Dwustronny proces obejmujący migrantów, migrantki 
i społeczeństwo przyjmujące

• Cel: wspólnota funkcjonująca pokojowo w ramach umowy społecznej

• Punkt wyjścia jest inny niż punkt dojścia;
Efektem nie jest budowa jednolitej i jednorodnej grupy, 
a różnorodnej wspólnoty

• Kto ma moc? 



Integracja

Działania na rzecz innych

- obiektywni/obiektywne

- mniejsze emocje

- nie boimy się reakcji, bo nas nie dotknie

- jesteśmy grupą, która działa razem

- jesteśmy niewiarygodni/niewiarygodne

- to nie nasze życie, nie potrafimy się wczuć

- niczym nie ryzykujemy, a możemy zaszkodzić

Działania dla „swoich”

- jesteśmy wiarygodni/wiarygodne

- mamy wiedzę i argumenty

- dużo ryzykujemy

- nie jesteśmy (być może) przygotowani/ne na

negatywne reakcje i komentarze



Co czuje migrant / migrantka, kiedy przyjeżdża do 
Polski

Koncepcja szoku kulturowego wg Kalervo Oberga (1954)

Zaburzenie funkcjonowania psychosomatycznego wywołane przedłużającym się 
kontaktem z odmienną, nieznaną kulturą, dostrzeżeniem istotnych różnic 
fukcjonowania we własnej i nowej kulturze.

Sytuacji tej towarzyszy stan lęku i dezorientacji wynikający z nieznajomości 
zachowań i oczekiwań nowego środowiska kulturowego.

Doświadczenie to ma charakter nagły, przykry, w bardzo niekorzystny sposób 
zmienia obraz własny osoby, która go doświadcza.



Co czuje migrant / migrantka, kiedy przyjeżdża do 
Polski



Uwagi ogólne

• myśl procesem

• nie ma jednego narzędzia

• migranci to niejednorodna grupa

• unikaj stereotypizacji

• bądź w kontakcie

• zaproś do współpracy

• Szukaj nowych rozwiązań



Nie chodzi o zaspokojenie wyrafinowanych potrzeb 
a o budowanie wspólnoty



Uwagi szczegółowe

• Poszanowanie godności uchodźczyń i uchodźców, ich podmiotowości, 
prawa do samodecydowania o sobie, identyfikacji tożsamościowej, 
prawa do prywatności. Uchodźczy i uchodźczynie są podmiotem, a nie 
przedmiotem projektów.

• Wzmacnianie poczucia solidarności a nie podziałów - warto pamiętać 
o uchodźcach z innym niż ukraiński paszportem, z innym niż biały 
kolorem skóry, z różnym stopniem sprawności, uchodźców LGBTQ, 
młodych i starych…



Uwagi szczegółowe

• Unikanie stereotypizacji.

• Empowerment. 
Ci „biedni ludzie”, „potrzebujący pomocy” mają także inne twarze - to 
nauczycielki i wykładowczynie akademickie, artystki i menadżerki 
kultury, naukowczynie i właścicielki własnych firm, baristki i 
krawcowe…



Uwagi szczegółowe

• Integracja nie polega na uczeniu cudzoziemców języka polskiego! 
Integracja to proces, w którym na równi biorą udział migranci i 
uchodźczy, jak i społeczeństwo przyjmujące czyli my wszyscy.

• Integracja to budowanie relacji - wielopoziomowych. Warto zwracać 
uwagę, na dwustronność procesów — jakie działania zaplanowano dla 
społeczeństwa przyjmującego.



Uwagi szczegółowe

• Co będzie za rok, za dwa lata. Integracja to proces, który nie skończy 
się wraz z danym projektem, linią garntową. Wejście w to działanie, to 
branie na siebie dużej odpowiedzialności.

• Wiedza i doświadczenie a prototypowanie. 
Wzmacnianie współpracy mniej i bardziej doświadczonych. 
Budowanie sieci wspierających się podmiotów jest szczególnie ważne 
w takich jak ten kryzysach.
Współpraca międzysektorowa. 



Uwagi szczegółowe

• Warto dialogować z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się 
integracją obywateli państw trzecich. 

• Warto sprawdzać.  
Diagnozy, badania ogólnopolskie to jedno, lokalne to drugie. Warto 
poznać sytuację migrantów na terenie województwa, by planować 
konkursy. 



Uwagi szczegółowe

• Elastyczne planowanie obszarów działań (na ile się to możliwe w ramach 
projektów współfinansowanych ze środków europejskich)

• Wzmacnianie a nie wieczna pomoc. Wspierajmy te działania, które nie 
zamykają migrantów i migrantek / uchodźców i uchodźczyń w roli 
nieustannych, biernych beneficjentów pomocy — raczej te, które 
stawiają na usamodzielnianie.

• Procesy społeczne są długotrwałe. Nie wyśrubowujmy wskaźników. 



Unikaj gettoizacji - nie robimy specjalnych 
wydarzeń dla imigrantów - włączamy ich w to, co 

robimy dla wszystkich.



Od czego zacząć?
Od DIAGNOZY

• Sprawdź dane;

• Sprawdź jakie organizacje — „na rzecz” i „dla”; 

• Sprawdź, ilu ilu obywateli państw trzecich jest na terenie województwa 
(skąd brać te dane), w których subregionach, miastach jest ich 
koncentracja, ile jest dzieci, dorosłych, 
bezrobotnych/zarejestrowanych, etc. ; wykorzystają tą wiedzę; 

• Sprawdź potrzeby;

• Sprawdź działania samorządów; 

• Zapytaj cudzoziemców o radę? 



Oprowadzanie po domu

• cykl działań kierowany do nowych mieszkańców i mieszkanek, także 
cudzoziemców i cudzoziemek;

• zaangażowanie różnych partnerów lokalnych — inicjowanie i 
wzmacnianie zmian;

• wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa; 

• usamodzielnianie się migrantów i migrantek;

• informacja zwrotna jako wskazówka do zmian;



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).


