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1. Sytuacja imigrantów ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców i uchodźczyń  

Wiele wskazuje na to, że wiek XXI będzie wiekiem migracji. Ludzie z całego świata przemieszczają się zarówno w 

obrębie własnych krajów, a coraz częściej także poza ich granicami, głównie w celu poprawy warunków życia 

własnego oraz swoich rodzin. Niemała jest też liczba ludzi zmuszonych do opuszczania swoich krajów 

pochodzenia ze względu na toczące się tam konflikty zbrojne czy czystki na tle rasowym, etnicznym, religijnym. 

Mobilność ludzi ułatwiają najnowsze osiągnięcia cywilizacyjne, dzięki którym proste i powszechnie dostępne stało 

się pokonywanie nawet bardzo dużych odległości. Nie do przecenienia dla rozwoju procesów migracyjnych jest 

także zwiększająca się integracja europejska, powodująca coraz większą łatwość przemieszczania się po 

terytorium Unii Europejskiej. Imigranci stanowią poważny procent mieszkańców krajów „starej” Europy. 

Także w Polsce z roku na rok pojawia się coraz więcej cudzoziemców. Część z nich wciąż traktuje Polskę 

jako przystanek w drodze do Europy Zachodniej. Coraz liczniejsi są jednak ci, którzy myślą o naszym kraju, jako o 

celu swojej podróży – tu chcą pracować, tu zakładają rodziny, tu szukają ochrony międzynarodowej. Według 

danych Urzędu ds. Cudzoziemców (UdsC) w 2009 roku legalnie na stałe mieszkało w Polsce ponad 92.500 

cudzoziemców1, a według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej prawie 175.000 imigrantów legalnie 

pracowało2. Od 2000 roku między 5.000-10.000 osób rocznie składa w Polsce wniosek o nadanie statusu 

uchodźcy3. Nie sposób policzyć dokładnie migrantów przebywających w naszym kraju nielegalnie, jednak badacze 

szacują ich liczbę w przedziale pomiędzy 50 a 450 tysięcy osób4.  

Omawiając sytuację cudzoziemców w Polce oraz działania podejmowane na ich rzecz przez państwo i 

organizacje pozarządowe, warto skupić się szczególnie na migrantach przymusowych, którzy – z racji często 

traumatycznych doświadczeń z kraju pochodzenia, które zmusiły ich do jego opuszczenia – są grupą najbardziej 

narażoną na wykluczenie społeczne i, co za tym idzie, wymagającą największego wsparcia we wszelkich 

dziedzinach życia – zarówno w nauce języka i przełamywaniu barier kulturowych, jak i aktywizacji zawodowej i 

ułatwieniu dostępu do rynku pracy, a także w dostępie do mieszkalnictwa, edukacji czy służby zdrowia.  

Migranci przymusowi to ci, którzy opuścili swój kraj wbrew własnej woli, ze względu na prześladowania lub 

obawę przed prześladowaniami z powodu swojej rasy, narodowości, religii, poglądów politycznych lub 

przynależności do określonej grupy społecznej. Ubiegają się oni o nadanie statusu uchodźcy przewidzianego w 

Konwencji Genewskiej z 1951 roku. W Polsce już od lat najliczniejszą grupę migrantów przymusowych stanowią 

obywatele Rosji, przede wszystkim narodowości czeczeńskiej, a także innych narodowości z Północnego Kaukazu. 

                                                 
1
 http://www.udsc.gov.pl/files/statystyki/2009.xls 

2
http://www.mpips.gov.pl/_download.php?f=userfiles%2FFile%2FMigracje%2Fstatystyki%2FDane+zbiorcze+2

009+r._18-06-10.xls 
3
 http://www.udsc.gov.pl/Zestawienia,roczne,233.html 

4
 S. Golinowska, Popyt na pracę cudzoziemców. Polska i sąsiedzi, Warszawa 2004; por. także K. Iglicka, K. 

Gmaj, Undocumented Migration. Counting the Uncountable. Data and Trends cross Europe. Country report: 

Poland, listopad 2008, str. 18 (dostępny na stronie: http://clandestino.eliamep.gr/wp-

content/uploads/2009/10/clandestino_report_poland_final_2.pdf); J. Korczyńska, M. Duszczyk, 

Zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców w Polsce. Próba analizy i wniosków dla polityki migracyjnej, 

Warszawa 2005, str. 21. 
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Od początku lat 2000 rok rocznie stanowią oni ok. 90 % osób ubiegających się o ochronę międzynarodową5. 

Warto dodać, że niemała liczba wśród nich, to samotne matki z dziećmi, które wymagają szczególnej opieki – 

zarówno pod względem zapewnienia im bezpieczeństwa, jak i przygotowania ich do samodzielnego 

funkcjonowania w nowej dla nich rzeczywistości społeczno-kulturowej, ale także w zupełnie nowej sytuacji 

rodzinno-życiowej. 

W toku postępowania o nadanie statusu uchodźcy w Polsce, cudzoziemcy mogą otrzymać następujące 

formy ochrony: 

- status uchodźcy – zgodnie z Konwencją Genewską z 1951 roku i Protokołem Nowojorskim z 1967 roku 

status uchodźcy może dostać osoba, która udowodni, że w kraju pochodzenia groziły jej prześladowania ze 

względu na rasę, narodowość, religię, poglądy polityczne lub przynależność do określonej grupy społecznej. 

- ochrona uzupełniająca (subsydiarna) – może zostać przyznana osobie, której odmówiono nadania statusu 

uchodźcy, ale w przypadku powrotu do kraju pochodzenia, zachodzi realne prawdopodobieństwo zagrożenia w 

postaci kary śmierci, tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania, poważnego i indywidualnego zagrożenia dla 

życia lub zdrowia w wyniku stosowania nieustannej przemocy wobec ludności cywilnej podczas 

międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego. 

- pobyt tolerowany – zgodę na pobyt tolerowany może otrzymać osoba, której odmówiono nadania statusu 

uchodźcy i ochrony uzupełniającej, ale której prawa zagwarantowane przez Rzymską Konwencję z 1950 mogłyby 

zostać naruszone w przypadku odesłania do kraju pochodzenia. 

Wniosek o nadanie statusu uchodźcy cudzoziemiec składa w jednostce Straży Granicznej – albo na granicy, 

przy wjeździe do Polski, albo już podczas pobytu na terytorium RP. Postępowanie administracyjne toczy się w 

dwóch instancjach – przed Urzędem do Spraw Cudzoziemców, a następnie, po ewentualnym odwołaniu od 

niezadowalającej decyzji, przed Radą do Spraw Uchodźców. Decyzja Rady jest ostateczna w postępowaniu 

administracyjnym. Przysługuje na nią skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Podczas postępowania 

administracyjnego cudzoziemcy zostają zakwaterowani w jednym z kilkunastu ośrodków dla uchodźców6. 

Otrzymują tam wyżywienie, mają zapewnioną opiekę medyczną, mogą uczęszczać na zajęcia z języka polskiego, a 

dzieci objęte są obowiązkiem edukacyjnym. Niestety, podczas postępowania o nadanie statusu uchodźcy 

cudzoziemcy nie mają prawa do pracy7, co bardzo negatywnie wpływa na ich morale, przyczynia się do 

wystąpienia syndromu wyuczonej bezradności, a tych, którzy decydują się na podjęcie zatrudnienia na czarnym 

rynku, naraża na bezkarne wykorzystywanie przez nieuczciwych pracodawców. 

Co do sytuacji kobiet w ośrodkach – do organizacji pozarządowych nieustannie docierają informacje 

zarówno o częstych przypadkach stosowania przemocy domowej, jak i o przemocy psychicznej, a także próbach 

                                                 
5
 Proporcje te zmieniły się w 2009, kiedy w Polsce masowo o ochronę międzynarodową wystąpili Gruzini. W 

2009 wniosek o nadanie statusu uchodźcy złożyło 5726 obywateli Rosji oraz 4217 obywateli Gruzji. Do końca 

października 2010 – 3859 obywateli Rosji oraz 941 obywateli Gruzji. Jednak żaden z Gruzinów nie otrzymał 

ochrony międzynarodowej (w 2010 pojawiły się jedynie pojedyncze decyzje przyznające pobyt tolerowany), 

zatem obywatele Rosji z Północnego Kaukazu to wciąż najliczniejsza grupa cudzoziemców otrzymująca ochronę 

międzynarodową w Polsce – dane UdsC: http://www.udsc.gov.pl/files/statystyki/2009.xls oraz 

http://www.udsc.gov.pl/files/statystyki/meldunki/Report%2022-28.10.2010.xls  
6
 Na życzenie, zamiast wiktu i opierunku w ośrodku, można otrzymać ekwiwalent pieniężny na samodzielne 

utrzymanie poza ośrodkiem. Więcej o systemie pomocy cudzoziemcom podczas postępowania o nadanie statusu 

uchodźcy na stronie UdsC: 

http://www.udsc.gov.pl/A,GUIDE,ON,BUREAU,OF,ORGANIZATION,OF,CENTRES,FOR,ALIENS,APPLYI

NG,FOR,REFUGEE,STATUS,OR,ASYLUM,267.html  
7
 Wyjątek stanowi sytuacja, w której bez winy cudzoziemca UdsC zwleka dłużej niż 6 miesięcy z wydaniem 

pierwszej decyzji w sprawie – wtedy cudzoziemiec otrzymuje zaświadczenie, że ma prawo pracować bez 

zezwolenia do momentu zakończenia postępowania. 

http://www.udsc.gov.pl/files/statystyki/2009.xls
http://www.udsc.gov.pl/files/statystyki/meldunki/Report%2022-28.10.2010.xls
http://www.udsc.gov.pl/A,GUIDE,ON,BUREAU,OF,ORGANIZATION,OF,CENTRES,FOR,ALIENS,APPLYING,FOR,REFUGEE,STATUS,OR,ASYLUM,267.html
http://www.udsc.gov.pl/A,GUIDE,ON,BUREAU,OF,ORGANIZATION,OF,CENTRES,FOR,ALIENS,APPLYING,FOR,REFUGEE,STATUS,OR,ASYLUM,267.html
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gwałtu i gwałtach dokonywanych na samotnych matkach, przy których nie ma mężów, braci czy jakichkolwiek 

męskich krewnych, którzy byliby w stanie zagwarantować im bezpieczeństwo. Pracownicy UdsC bardzo długo 

zdawali się nie zauważać tego problemu, czy też nie doceniać jego skali. Ostatnio został on na szczęście 

dostrzeżony i podjęto kroki mające na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Przy wszystkich ośrodkach 

dla uchodźców powstały Lokalne Zespoły Współdziałania – o czym szerzej w kolejnej części tekstu.  

Osoby, którym przyznano w Polsce ochronę międzynarodową (status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą8), zyskują prawo do pracy, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, do korzystania z 

pomocy społecznej, do świadczeń medycznych oraz do edukacji na tych samych zasadach, co obywatele polscy. 

Mają również możliwość uczestniczenia w rocznym indywidualnym programie integracyjnym (IPI), który ma 

pomóc im w odnalezieniu się w nowej dla nich rzeczywistości i rozpoczęciu samodzielnego funkcjonowania. 

Podczas programu otrzymują co miesiąc pieniądze na utrzymanie oraz kompleksowe wsparcie ze strony 

pracowników socjalnych Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Podczas realizacji IPI cudzoziemcy powinni na 

tyle opanować język polski i rozeznać się w sytuacji na rynku pracy, by po jego zakończeniu móc zacząć normalne 

samodzielne życie, bez wsparcia ze strony instytucji państwowych. Niestety taki scenariusz prawie nigdy się nie 

zdarza. IPI trwają zbyt krótko jak na potrzeby osób mocno odmiennych kulturowo i często dotkniętych traumami 

psychologicznymi czy poważnymi problemami zdrowotnymi. Praca socjalna z cudzoziemcami jest zbyt mało 

zindywidualizowana, brakuje także ofert kursów aktywizujących zawodowo, podnoszących kwalifikacje oraz 

uczących konkretnego zawodu. Dramatycznie brakuje działań integracyjnych skierowanych konkretnie do kobiet, 

biorących pod uwagę ich uwarunkowania kulturowe i rodzinne, dostosowujących organizację kursów zawodowych 

do ich możliwości czasowych ograniczonych rolą żon i (samotnych) matek oraz uwzględniających fakt, że mogą 

one nie mieć żadnego wykształcenia i żadnego doświadczenia na rynku pracy. Na tym polu chlubny wyjątek 

stanowią działania podejmowane od 2009 roku przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu 

„Integracja dla samodzielności” i we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

2. Działania podejmowane na rzecz uchodźczyń– przykłady dobrej praktyki. 

2.1. Lokalne Zespoły Współdziałania  

W marcu 2008 roku między Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Komendantem Głównym Policji, Biurem 

Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Cudzoziemców (UNHCR), Fundacją La Strada9 oraz 

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, zostało podpisane „Porozumienie w sprawie standardowych procedur 

postępowania w zakresie rozpoznawania, przeciwdziałania oraz reagowania na przypadki przemocy seksualnej lub 

przemocy związanej z płcią wobec cudzoziemców przebywających w ośrodkach dla osób ubiegających się o 

nadanie statusu uchodźcy”. Porozumienie to zawarto w celu szybkiego i skutecznego identyfikowania ofiary 

przemocy na tle płciowym, przemocy seksualnej oraz lepszej współpracy między rządowymi instytucjami 

odpowiedzialnymi za pobyt cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce a organizacjami 

pozarządowymi i instytucjami mogącymi zapewnić dodatkowe wsparcie.  

                                                 
8
 Osoby z pobytem tolerowanym zyskują prawo do pracy bez zezwolenia, natomiast ich prawa w stosunku do 

praw osób ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą są ograniczone, nie mają oni między innymi prawa do 

udziału w indywidualnym programie integracyjnym.  
9
 Warto też wspomnieć, że La Strada od kilkunastu lat prowadzi w Polsce działania na rzecz ofiar handlu ludźmi 

oraz podejmuje wysiłki zmierzające do ograniczenia tego procederu. W związku z pojawianiem się coraz 

większej liczby cudzoziemek dotkniętych tym problemem, w drugiej połowie lat 90-tych uruchomiono specjalny 

telefon zaufania w języku rosyjskim oraz rozszerzono działania pomocowe ukierunkowując je specjalnie na 

kobiety nie będące polskimi obywatelkami. Więcej informacji: http://www.kcik.pl/en/index.html 

http://www.kcik.pl/en/index.html
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Na mocy porozumienia powołano Lokalne Zespoły Współdziałania przy każdym z ośrodków dla uchodźców. 

W ich skład wchodzą: pracownik ośrodka dla uchodźców prowadzonego przez UdsC, funkcjonariusz jednostki 

Policji, na terenie działania której znajduje się dany ośrodek oraz pracownik organizacji pozarządowej. 

Przedstawiciele La Strady i Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć przeprowadzili szereg szkoleń z zakresu 

reagowania w sytuacji przemocy na tle seksualnym lub przemocy związanej z płcią oraz z zakresu różnic 

międzykulturowych dla członków Zespołów, na które zaproszeni byli przede wszystkim przedstawiciele UdsC, 

Policji oraz Straży Granicznej. 

W 2009 roku Zespoły odnotowały 7 przypadków przemocy wobec kobiet, w których podjęto jakieś 

czynności – przede wszystkim przeniesienie kobiety do innego ośrodka lub pisemne upomnienie sprawcy10. Nie 

jest to duża liczba zgłoszeń i z doświadczenia organizacji pozarządowych wynika, że skala zjawiska przemocy 

wobec kobiet w ośrodkach jest znacznie szersza, co w warunkach zaufania przyznają sami cudzoziemcy – 

zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Problem polega jednak na tym, że z przyczyn kulturowych kobiety nie chcą się 

do niej otwarcie przyznawać – w obawie przed dalszymi konsekwencjami ze strony samych sprawców czy innych 

przedstawicieli rodzimej społeczności, a czasem także z niewiedzy, że przemoc wobec nich jest niezgodna z 

prawem i że w przypadku jej doświadczania mogą liczyć na instytucjonalną pomoc. Poniżej cytat z artykułu dr. 

Witolda Klausa o przestępczości wśród cudzoziemców, wskazujący na kulturowe zakorzenienie przemocy wobec 

kobiet wśród przybyszów z Północnego Kaukazu: „(…) Niewiele informacji o tych czynach trafia na światło dzienne, 

bo jak mówią pracownicy ośrodków: z reguły o tych sytuacjach dowiadujemy się już po fakcie. Kiedy my chcemy 

rozmawiać z kobietą, ona mówi, że już nie chce. Nie chce o tym rozmawiać, ponieważ wie, że może być jeszcze 

gorzej [O2]. Poza tym [jest] taka bliska obecność męża przy żonie, że właściwie nie ma szans, żeby zadać jej 

jakiekolwiek pytanie i jakkolwiek z nią porozmawiać, to czasami bywa przysłona [dla] pewnych działań 

przemocowych. Bardzo łatwo nie zauważyć, gdzie zaczyna się przemoc, a gdzie to jest kwestia kultury – słynnych 

różnic międzykulturowych itd., i bardzo łatwo tak naprawdę przegapić fakt, że kobieta potrzebuje pomocy [S1].  

Przyczyny agresji wobec kobiet są różne. U ich podstaw leży niewątpliwie inna sytuacja kobiety w kulturze 

narodów Północnego Kaukazu, wynikająca z obowiązku podporządkowania się mężowi lub innemu męskiemu 

przywódcy rodziny. Kobieta ma pewne określone funkcje do wykonania i po to jest potrzebna mężczyźnie, żeby te 

funkcje wykonać. (…) [Mężczyzna] nie liczy się w ogóle z potrzebami kobiet, chociaż teoretycznie wszystko robi 

się dla dobra kobiety [S1]. Same Czeczenki tak same mówią o swojej pozycji: „Kim ty jesteś – żoną i masz 

milczeć – i to jest powszechne w tej czeczeńskiej rodzinie. (…) Kobieta ma swoje miejsce – tak wszyscy mężowie 

mówią – ma swoje miejsce, ma zakaz coś mówić – twój obowiązek tylko chować dzieci, gotować w garnkach, w 

ogóle możesz nie pracować, a możesz pracować, ale pieniądze oddawaj mi” (…). Poza tym kulturowo jest przyjęte, 

że kobietę można skarcić używając do tego przemocy fizycznej, jakiejś tam niedużej, i dziecko również [O3].”11. 

Mimo niewielkiej, jak by się wydawało, efektywności działań Lokalnych Zespołów Współdziałania, 

najważniejszy jest sam fakt, że w ogóle powstały, oznacza bowiem, że problem został dostrzeżony i jest szansa 

na to, że z biegiem czasu podejmowane interwencje będą częstsze i skuteczniejsze. Aby tak się stało, niezbędne 

jest równoległe prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych skierowanych do kobiet uchodźczyń, tak by 

stawały się one świadome swoich praw, ale także do mężczyzn, by zyskali świadomość, jakie czyny są w Polsce 

nieakceptowane bądź zabronione. Niezbędne jest także zagwarantowanie realnej pomocy tym kobietom, które 

zdecydowały się na zgłoszenie zachowań przemocowych – tzn. solidnej pomocy psychologicznej (tego w 

                                                 
10

 Sprawozdanie z działalności Lokalnych Zespołów Współdziałania w roku 2009. (niepublikowany dokument 

Urzędu ds. Cudzoziemców z dn. 15.03.2010). 
11

 W. Klaus, Integracja – Marginalizacja – Kryminalizacja, czyli o przestępczości cudzoziemców w Polsce, 

Warszawa 2010, s. 27 (tekst niepublikowany).  
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ośrodkach wciąż brakuje), ale przede wszystkim adekwatnej reakcji ze strony osoby przyjmującej zgłoszenie oraz 

bezpiecznego i stabilnego schronienia. W przypadku kobiety, wobec której toczy się postępowanie o nadanie 

statusu uchodźcy, bardzo trudno jest zapewnić jej miejsce w specjalnych ośrodkach dla ofiar przemocy (kwestie 

formalno-finansowe). Możliwe jest jedynie przeniesienie jej do innego ośrodka dla uchodźców, gdzie sprawca bez 

trudu szybko ją znajdzie, bądź zapewnienie świadczeń na utrzymanie poza ośrodkiem – tu z kolei występuje 

ryzyko, że kobieta sama sobie nie poradzi. Niestety, pod tym względem system wsparcia dla kobiet – także Polek 

– ofiar przemocy wciąż w naszym kraju kuleje (możliwość przebywania w Ośrodku Interwencji Kryzysowej jedynie 

przez okres 3, maksymalnie 6 miesięcy; niechęć wśród pracowników służb społecznych do kwalifikowania 

problemu jako przemocy, itd.). O przemocy domowej w czeczeńskich domach policjanci mówią: „(…) tam nie ma 

przemocy domowej, tam kobieta dostaje zgodnie z prawem. – Tam wszystkie takie zachowania są we własnym 

gronie rozwiązywane [P1]. Bo w ich kulturze jest tak, że kobieta jest traktowana źle i one są do tego, można 

powiedzieć, przyzwyczajone – że mąż może z nią zrobić, co chce [P2]. W słowach pod płaszczykiem wrażliwości i 

znajomości kultury, można dostrzec zasłanianie się względami kulturowymi, by nie podejmować interwencji. Bo 

także w przypadku przemocy w polskich domach jakiekolwiek działania są podejmowane przez policję 

niechętnie(…)”12. 

Aby realnie zapewnić zagrożonym uchodźczyniom bezpieczeństwo, UdsC planuje utworzenie odrębnego 

ośrodka, w którym przebywałyby wyłącznie samotne kobiety z dziećmi. Z informacji przekazanych 

organizacjom przez Urząd w październiku br. wynika, że ośrodek taki ma zostać otwarty w najbliższej przyszłości 

w Warszawie. Działanie to może okazać się kolejnym przykładem dobrej praktyki. 

 

2.2. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – projekt „Integracja dla samodzielności” (2009-2010 

– kontynuacja). 

W ramach projektu mającego na celu aktywizację zawodową osób objętych ochroną międzynarodową, 

wyodrębniono specjalną ścieżkę wyłącznie dla kobiet, uwzględniającą uwarunkowania społeczno-kulturowe 

(wszystkie uczestniczki programu pochodziły z Północnego Kaukazu, wiele z nich było bez wykształcenia lub nigdy 

nie pracowały), psychologiczne (doświadczenie wojny i przymusowej emigracji, rozłąka z bliskimi) oraz rodzinne 

(wszystkie kobiety były matkami). 

W pierwszej kolejności kobietom zapewniono profesjonalne i kompleksowe wsparcie specjalistów, 

organizując indywidualne spotkania z asystentem rodzinnym i do spraw rynku pracy, psychologiem, pielęgniarką 

oraz doradcą zawodowym. Spotkania i świadczone w ich ramach doradztwo odbywały się najpierw w domach 

uczestniczek projektu – dzięki czemu mogły z niego skorzystać również matki maleńkich dzieci oraz samotne 

matki – a dopiero później poza domem. Wsparcie kobiet w miejscu zamieszkania pozwoliło zapewnić dyskrecję, 

pozyskać zaufanie kobiet i nawiązać z nimi osobistą relację. To z kolei umożliwiło rozpoznanie sytuacji rodzinnej 

kobiet oraz ich potrzeb, a następnie przygotowanie gruntu pod ich aktywizację i stopniowe motywowanie ich do 

wychodzenia z domu. 

Kolejnym etapem (indywidualne doradztwo trwało równolegle) była seria warsztatów zorganizowanych 

przez Fundację MaMa, podczas których kobiety zdobywały wiedzę z zakresu rozwoju dziecka, systemu edukacji 

oraz dostępu do opieki medycznej w Polsce, a także zdobywały wiedzę o rynku pracy i prawach przysługujących 

pracującym matkom. Bardzo istotnym elementem warsztatów było zapewnienie fachowej opieki nad dziećmi, 

dzięki czemu każda kobieta mogła wziąć w nich udział. Trenerki prowadzące warsztaty same były matkami, a 

zajęcia skierowane były wyłącznie do kobiet-matek, dzięki czemu w naturalny sposób wytworzyła się grupa 
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 Ibidem, s. 30. 
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wsparcia. Kobiety miały możliwość wyjść z domu, oderwać się od codziennych obowiązków, oswoić z przestrzenią 

miejską, wymienić doświadczeniami z innymi kobietami oraz – co najważniejsze – zdobyć wiedzę i umiejętności, 

które w przyszłości pozwolą im na łatwiejsze odnalezienie się w Polsce zarówno w roli matek (w przedszkolu, 

szkole, przychodni), jak i w roli pracownic na polskim rynku pracy. Podczas warsztatów obecna była tłumaczka, 

dzięki czemu te kobiety, które gorzej opanowały język polski, mogły w pełni rozumieć przekazywane treści i 

aktywnie uczestniczyć w zajęciach.  Efektem warsztatów było zwiększenie kompetencji uczestniczek oraz 

podniesienie pewności siebie. Po ich zakończeniu uczestniczki chętnie zapisywały się na kursy zawodowe, 

wykazywały się większą aktywnością w poszukiwaniu pracy. 

Aby działania podejmowane na rzecz kobiet mogły zakończyć się sukcesem, muszą być one konsekwentne 

i długofalowe. Nie można też mówić o pełnym powodzeniu tego typu działań, dopóki polski rynek pracy w pełni 

nie otworzy się nie tylko na migrantki, ale na kobiety w ogóle – proponując miejsca pracy o elastycznym czasie 

pracy czy organizując przyzakładowe żłobki i przedszkola. 

 

3. Wyzwania i sposoby realizacji celów w działaniach na rzecz migrantek  

Planując kompleksowy program wsparcia dla przymusowych migrantek, mający na celu doprowadzenie do ich 

samodzielnego i godnego funkcjonowania, należy zwrócić uwagę na dwie zasadnicze rzeczy – bezpieczeństwo 

oraz potrzebę długotrwałych programów integracyjnych skierowanych specjalnie do kobiet. Oto kilka pomysłów 

na działania:  

 dostrzeżenie specjalnych potrzeb uchodźczyń; rozpoznanie społecznych, kulturowych, rodzinnych 

uwarunkowań ich integracji i dopasowanie oferty oraz formy szkoleń/warsztatów/kursów do ich potrzeb i 

możliwości; 

 podnoszenie świadomości wśród migrantów poprzez zapewnienie wszystkim przybywającym do 

ośrodków dla uchodźców szkoleń z zakresu ich praw i obowiązków w Polsce, wybranych elementów 

prawa polskiego, ze szczególnym naciskiem na edukację w zakresie przemocy domowej i przemocy na 

tle seksualnym; 

 podnoszenie świadomości wśród funkcjonariuszy publicznych poprzez organizowanie szkoleń 

obejmujących zagadnienia związane z procesami migracji, specyfiką kulturową różnych grup migrantów; 

rozwijanie umiejętności diagnozowania sytuacji przemocowych oraz uświadamianie konieczności 

natychmiastowej reakcji i podejmowania odpowiednich działań; 

 stworzenie miejsc, w których kobiety ofiary przemocy znalazłyby bezpieczne schronienie i mogłyby liczyć 

na kompleksowe wsparcie specjalistów – psychologów, lekarzy, pracowników socjalnych; 

 przeprowadzenie wśród kobiet migrantek badań społecznych dotyczących problematyki ich obecności na 

polskim rynku pracy. Badania te miałyby pomóc w diagnozie obecnej sytuacji, ustaleniu realnych potrzeb 

tej szczególnej grupy wśród wszystkich migrantów, jaką stanowią kobiety oraz ustaleniu priorytetów w 

działaniach na rzecz poprawy dostępu migrantek do polskiego rynku pracy; 

 wprowadzenie do systemu sprawdzonych rozwiązań, np. powielenie dobrych praktyk wypracowanych 

przez WCPR w innych miastach i gminach w Polsce – wprowadzenie programów integracyjnych, w tym 

zajęć z języka polskiego doradztwa indywidualnego oraz warsztatów i szkoleń zawodowych 

przeznaczonych wyłącznie dla kobiet migrantek, uwzględniających potrzebę zapewnienia opieki nad 

dziećmi; 

 wydłużenie programów integracyjnych do co najmniej trzech lat – rok to zdecydowanie za mało na 

przełamanie bariery językowej, kulturowej, zdobycie zawodu lub podniesienia/zmiany kwalifikacji. W 

szczególnych przypadkach – samotne macierzyństwo w połączeniu z wielodzietnością, posiadaniem 
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bardzo małych dzieci, poważnymi problemami zdrowotnymi, itp. – powinna zostać zapewniona 

możliwość dodatkowego wydłużenia okresu adekwatnego wsparcia finansowego kobiet; 

 zapewnienie kobietom opieki asystenta rodzinnego, który wspierałby je w procesie  nauki samodzielnego 

funkcjonowania, ucząc na przykład gospodarowania czasem, racjonalnego zarządzania budżetem 

domowym, itp.; indywidualne podejście oraz kompleksowe wsparcie doradców, współpraca asystenta 

rodziny z doradcami; 

 wprowadzenie programów aktywizacji kobiet na rynku pracy wspólnych dla migrantek i Polek. Istotą tych 

programów byłoby wypracowanie wspólnej tożsamości kobiecej, niezależnej od tożsamości narodowej 

czy religijnej. Celem byłoby uświadomienie wszystkim kobietom, które w trudnych sytuacjach nie mogą 

liczyć na wsparcie własnego środowiska, że mają możliwość i powinny szukać go gdzie indziej – wśród 

innych kobiet13; 

 utworzenie nowych miejsc pracy na zasadach uwzględniających specyficzną sytuację kobiet migrantek, 

w szczególności zaś opartych o zasadę elastyczności czasu pracy, poprzez nowe przedsięwzięcia będące 

efektem współpracy organizacji pozarządowych działających na rzecz migrantów oraz organizacji 

kobiecych, np.: utworzenie spółdzielni socjalnych zatrudniających zarówno kobiety migrantki, jak i Polki; 

 zapewnienie dostępu do tanich mieszkań, możliwych do utrzymania nawet przy niskich zarobkach; w 

przypadku, gdy okres oczekiwania na mieszkania komunalne wydłuża się, należy zapewnić możliwość 

przebywania w ośrodkach interwencji kryzysowej lub domach dla matek z dziećmi bez ograniczeń 

czasowych, by uniknąć ciągłej zmiany otoczenia, szkoły, osób i instytucji zajmujących się wsparciem, 

itp.;  

 polepszenie dostępu do żłobków i przedszkoli; tworzenie żłobków i przedszkoli w firmach i korporacjach; 

 angażowanie do pracy integracyjnej/aktywizującej z cudzoziemkami tych cudzoziemek, którym się udało, 

aby swoim przykładem dodatkowo motywowały kobiety do podejmowania działań na rzecz poprawy 

swojego losu; 

 zagwarantowanie ciągłości działań = ciągłości finansowania programów pomocowych. Działania 

integracyjne skierowane do kobiet powinny być przynajmniej częściowo finansowane z budżetu państwa, 

by uniknąć sytuacji, gdy wraz z końcem realizacji jakiegoś projektu, kończy się możliwość dalszego 

wspierania potrzebujących. Jednocześnie bardzo ważna jest współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

które mają dużo lepsze rozpoznanie w potrzebach migrantów i migrantek oraz bogatsze doświadczenie 

w bezpośredniej pracy z nimi. 
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 Taki projekt stworzyły wspólnie Fundacja Centrum Promocji Kobiet, Fundacja MaMa oraz Stowarzyszenie 

Interwencji Prawnej. Niestety nie udało się uzyskać środków na jego realizację. 
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