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Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste:
umiłowanie historii, tradycji, języka
czy nawet samego krajobrazu ojczystego.
Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków
i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania
staje się każde zagrożenie tego dobra,
jakim jest ojczyzna.
Jan Paweł II

1

1 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Znak, Kraków 2005.
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Podręcznik szkoleniowy Polski Model Gościnności jest skierowany przede
wszystkim do organizacji pozarządowych
i stowarzyszeń nieformalnych, które działają na rzecz imigrantów lub chcą włączyć
się w takie działania.
Celem podręcznika jest przybliżenie
czytelnikom tematu polityki integracji cudzoziemców, wskazanie dobrych praktyk
oraz metod przekazywania wiedzy.
Dzięki publikacji podręcznika oraz serii
szkoleń Fundacja Republikańska stara się
zaktywizować organizacje do realizacji
projektów integracyjnych i dać im narzędzia do samodzielnego podejmowania
działań.
Podręcznik podzielono na trzy części:
Część I – Idea
Opisuje podstawy prowadzenia polityki integracyjnej, zarysowuje historyczne rozwiązania realizowane przez Polskę,
opisuje zagrożenia i korzyści płynące
z imigracji. Prezentuje także potrzeby Polski i wymagania stawiane obywatelom
i cudzoziemcom.
Zapoznając się z tą częścią podręcznika, czytelnicy usystematyzują wiedzę
o imigrantach i ich roli w społeczeństwie
oraz dowiedzą się, jak przez politykę migracyjną przeciwdziałać konﬂiktom społecznym.
Część II – Praktyka
Z tej części czytelnicy dowiedzą się, jak
dotrzeć do imigrantów, jak określić grupę docelową projektu i na jakie kwestie
zwrócić uwagę w komunikacji zewnętrznej projektów integracyjnych.
Praktyka opisuje również wybrane metody ﬁnansowania projektów i działalności
organizacji, w tym fundusze państwowe
i międzynarodowe (programy dotacyjne
i grantowe) oraz ﬁnansowanie społecznościowe (zbiórki publiczne, crowdfunding
i fundraising).
Na końcu znajduje się instrukcja przygotowania do realizacji projektu integracyjnego oraz kilka przykładowych inicjatyw społecznych.

Część III – Szkolenie
W ostatniej części podręcznika zaprezentowano metody prowadzenia szkoleń o imigrantach. Czytelnicy znajdą tu
instrukcję, jak przygotować oraz przeprowadzić szkolenie i jak poradzić sobie
z konﬂiktami i sytuacjami kryzysowymi.
W bibliotece narzędzi szkoleniowych opisano przykładowe ćwiczenia aktywizujące uczestników szkoleń i metody przekazywania wiedzy.
Na koniec zaprezentowano trzy przykładowe gotowe scenariusze szkoleń. Do
każdego z nich dobrano ćwiczenia i zajęcia adekwatne do zaproponowanej grupy
odbiorców i założonego czasu.
Mamy nadzieję, że podręcznik będzie
użytecznym narzędziem dla organizacji
i że przyczyni się do zmiany nastawienia
społecznego do imigrantów oraz do ich
skuteczniejszej integracji.
Wersja elektroniczna podręcznika jest
dostępna na stronie Fundacji Republikańskiej fundacjarepublikanska.org oraz na
stronie projektu polskimodelgoscinnosci.pl.
Darmową papierową wersję podręcznika można otrzymać w siedzibie Fundacji
Republikańskiej:
Nowy Świat 41, 00-042 Warszawa
lub kontaktując się z Fundacją:
tel./fax: +48 22 891 07 37
e-mail: biuro@fundacjarepublikanska.org
lub PMG@fundacjarepublikanska.org
Podręcznik doﬁnansowano ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.
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WSTĘP
W Polskim Modelu Gościnności Polaka
nie deﬁniuje kolor skóry czy kraj pochodzenia, nie deﬁniuje go religia, którą wyznaje,
ani kuchnia, którą najbardziej lubi. Polska nie
jest wspólnotą ani etniczną, ani rasową. Jest
wspólnotą kulturową, wspólnotą wartości.
Każdy, kto chce być Polakiem, kto przestrzega
naszych praw, żyje zgodnie z obowiązującymi w Polsce zasadami, każdy kto chce i stara
się budować dobro wspólne Polski dla tego
i dla przyszłych pokoleń – ten jest Polakiem.
Rozmowy o imigrantach są bardzo
trudne. Imigracja jest tematem, o którym
chętnie piszą media, który dobrze się sprzedaje, wywołuje emocje w debatach i który
coraz częściej pojawia się w prywatnych
rozmowach. To bardzo dobrze, że o imigracji mówi się na wielu polach i że przekaz dociera do wielu odbiorców. Dobrze, bo choć
ludzie migrowali od zawsze, to w nadchodzących latach skala migracji będzie wzrastać, stając się wyzwaniem dla wszystkich
wysokorozwiniętych państw, w tym Polski.
Potrzeba godnego życia i godnej pracy to główne czynniki, które od wieków
zmuszały i zachęcały ludzi do opuszczenia
swojej ojczyzny i szukania szczęścia poza
jej granicami. Obserwując napiętą sytuację
na świecie, konﬂikty zbrojne, biedę, skrajnie złe warunki życia w regionach Afryki,
Azji, Ameryki Południowej i Środkowej oraz
rosnące nierówności społeczne między
krajami rozwijającymi się a rozwiniętymi,
łatwo przewidzieć, że skala migracji jeszcze bardziej się nasili.
W przyszłości konsekwencje zmiany
klimatu, takie jak podnoszący się poziom
wód w morzach i oceanach, pustynnienie,
niedobory wody i częstsze ekstremalne
zjawiska pogodowe (huragany, powodzie
i susze) będą zmuszać coraz więcej osób
przemieszczania się poza granice własnego
kraju. Dlatego należy jak najszybciej zacząć
się przygotowywać do pokonania przyszłych wyzwań.
Problemem rozmów o imigracji jest
często brak kontekstu, zaś urywkowe informacje przekazywane przez media są

3-4%

trudne do interpretacji,
bo przedstawiają jedynie
wycinek
problematyki
związanej z migracjami. szacuje się, liczba osób
Polska wydała więcej potrwale mieszkających
zwoleń na pracę dla obypoza krajem swojego
wateli jakiegoś odległego
pochodzenia wynokraju – czy to dobrze czy
si ponad 250 mln, co
źle? Czy to, że procentoodpowiada ponad 3%
wy udział kobiet wśród
migrantów danego poludzi na świecie
chodzenia wzrósł – to
dobrze czy nie? Czy to ważne, jakiej narodowości był kierowca, który potrącił dziecko na pasach? Czy to istotne, jakie decyzje
polityczne podjął europejski kraj w sprawie
imigrantów? Czy liczba studentów z zagranicy jest w Polsce wystarczająca czy nie?
Takich pytań można postawić bardzo wiele,
jednak odpowiedź na nie jest trudna, jeśli
wcześniej nie określimy pewnych punktów
odniesienia.
Pierwszym z takich punktów jest odpowiedź na pytanie „czym jest ojczyzna?”,
a następnie „jak ważna jest?” i „jaką gra rolę?”.
Należałoby się zastanowić nad tym, czym
jest naród, kim jest Polak, czym jest patriotyzm, tożsamość i jej rola w życiu pojedynczego człowieka i większej społeczności.
Odpowiedzi na te pytania są niezbędne do
tego, żeby określić rolę imigrantów w społeczeństwie, a bez tego debaty o imigracji
będą powierzchowne i oderwane od rzeczywistości.

Skala migracji
W nadchodzących latach skala migracji będzie
wzrastać, stając się wyzwaniem dla Polski
i innych wysoko rozwiniętych państw.

Godne życie i praca
Obserwując sytuację na świecie i występujące nierówności można zauważyć, że migracje
w większości wynikają z potrzeby godnego
życia i godnej pracy
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OJCZYZNA

Ojczyzna
Ojczyzna jest pojęciem trudnym
do zdeﬁniowania, oznacza coś
więcej niż samo
terytorium czy
państwo.
Zawiera w sobie
aspekt duchowy
i emocjonalny.

Ojczyzna jest wspólnym domem
wszystkich obywateli. Podanie ścisłej deﬁnicji tego abstrakcyjnego pojęcia jest niezwykle trudne, bo w różnych kontekstach
słowo „ojczyzna” ma odmienne znaczenie.
Gdy mówimy, że wracamy do ojczyzny,
mamy na myśli konkretne miejsce – zazwyczaj to, w którym się urodziliśmy lub
wychowaliśmy. Kiedy mówimy o obronie ojczyzny, myślimy bardziej o narodzie
i kulturze, które chcemy chronić, niż o kawałku ziemi. Ojczyzna jest konstruktem
teoretyczno-emocjonalnym, który powstaje, gdy w zbiorowości pojawia się poczucie
przynależności i wytwarza się zespół silnie

zintegrowanych wartości. Jest pewnego
rodzaju dobrem duchowym, w skład którego wchodzą język, historia, tradycja, kultura
i ludzie, którzy je tworzą. Można powiedzieć,
że jest ona doświadczeniem zbiorowym,
ponieważ w przeciwieństwie do pojęcia
kraju (terytorium zamieszkanego przez
grupę ludzi) i państwa (zorganizowanej
politycznie społeczności, zamieszkującej
dane terytorium) zawiera aspekt duchowy
i emocjonalny. W publikacji uznaliśmy, że
mówiąc o ojczyźnie najlepiej wykorzystać
analogię do domu. Dom to przecież nie budynek, a miejsce, w którym żyją bliscy nam
ludzie z którymi tworzymy wspólnotę.

NARÓD
Naród to wspólnota – zbiorowość, która wyróżnia się wspólną świadomością
narodową, czyli poczuciem przynależności i więzi z innymi osobami ze zbiorowości. Członkowie tej wspólnoty wiążą
swoje losy osobiste z losami zbiorowości,
czują się zobowiązani wobec innych. Spajająca naród więź wynika ze wzajemnego
zrozumienia – takiego samego systemu
wartości, wspólnej historii, doświadczeń
i dążenia do dobrostanu tej grupy ludzi.
Kiedy mówimy o narodzie, to nie mamy
na myśli wspólnoty etnicznej, a obywatelską. To solidarność społeczeństwa w ob-

Tożsamość
Tożsamość narodowa oznacza poczucie
odrębności od innych społeczności
i identyﬁkacji swojej grupy społecznej
jako wyróżniającej się i niezależnej.

liczu zagrożenia, wspólne przeżywanie
dobrych i złych chwil, to także dążenie do
zachowania suwerenności i budowy dobra wspólnego.
Kluczową kwestią jest tożsamość narodowa. Jest to forma tożsamości grupowej,
w której członkowie czują przynależność
do narodu i z którym łączy ich wspólna
historia. To także poczucie odrębności od
innych grup, czyli identyﬁkowanie się jako
wyróżniająca się i niezależna społeczność.
W tożsamości grupowej ogromnie ważna
jest kultura, zarówno materialna, jak i duchowa. Zalicza się do niej sztukę, symbole,
wzory zachowań, system wartości, zbiór
niepisanych norm społecznych i wiele innych. Tożsamość narodowa spala naród,
motywuje do rozwoju nie tylko osobistego, ale także państwowego, podejmowania działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Kultura
Elementem spajającym naród i będącym elementem tożsamości jest kultura. Zarówno ta materialna,
jak i duchowa: sztuka, symbolika, wzorce zachowań, język, system wartości, dziedzictwo narodowe.
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PATRIOTZM
Najprostszą deﬁnicją patriotyzmu jest
ukochanie ojczyzny. Jest to postawa wyrażająca specjalny stosunek człowieka do
jego ojczyzny, ale też jej abstrakcyjnego
wyobrażenia. Abstrakcyjnego, ponieważ
można być patriotą nie mając ojczyzny,
co jasno pokazuje polska historia. Patriotyzm jest tak samo trudny do zdeﬁniowania jak poprzednie pojęcia, ponieważ
znów odnosi się bardziej do emocji niż
do mierzalnych faktów. Jest to stan świadomego oddania, chęć poświęcenia, poczucie przynależności, ale też dumy.

Silny związek z własną ojczyzną objawia
się nie tylko w emocjach i odczuciach,
ale też w działaniu. Patriota będzie dążył do tego, żeby w jego ojczyźnie żyło
się lepiej; żeby było to miejsce bezpieczne i dostatnie. Będzie pracować nie ze
względu na własne korzyści, ale z powodu odpowiedzialności za cały naród i za
przyszłe pokolenia.

Patriotyzm
Patriotyzm jest
umiłowaniem
ojczyzny. Jest to
poczucie przynależności, duma,
praca nie tylko na
własną korzyść,
ale też na rzecz
społeczeństwa
i na rzecz ojczyzny.

PODSUMOWANIE
Rozmawiając o imigracji nie można się
nie odnieść do tych trzech pojęć, a tym
bardziej do wartości, jakie przedstawiają. Dopiero po ocenie tego, jak istotne są
dla nas te elementy i jakie mają znaczenie w życiu jednostki i grupy społecznej,
można konstruktywnie rozmawiać na tematy związane z imigracją. Nawet dysponując ogromną ilością informacji na temat
imigrantów i tak nie uniknie się elementu
oceny. Zestawiając wartość ojczyzny, narodu oraz patriotyzmu tworzymy pryzmat,
dzięki któremu łatwiej interpretować informacje o migracjach, ale też unikać nieporozumień i niepotrzebnych sporów.

cokrajowiec może zostać Polakiem? Tak,
jeżeli uzna Polskę za swoją ojczyznę, jeśli
czuje się częścią narodu polskiego i jeśli
prezentuje swoim działaniem patriotyczną postawę. Nie warto zamykać się na
cudzoziemców tylko dlatego, że urodzili się w innym kraju – w końcu nie mieli
wpływu na miejsce urodzenia. Jeśli chcą
zostać Polakami, to mogą. Część cudzoziemców przyjeżdża do Polski na krótki
czas, do pracy. Nie muszą oni ściśle integrować się ze społeczeństwem polskim,
jeśli jednak chcą zamieszkać w naszym
kraju na stałe, powinni stać się Polakami,
a nie tylko mieszkańcami Polski.

Jeśli ojczyznę traktujesz jak dom, ma
ona dla Ciebie wartość; jeśli czujesz się
członkiem narodu i patriotą, to dobro
twojego kraju jest punktem odniesienia.
Przyjmowanie imigrantów niesie ze sobą
określone korzyści, ale też stwarza zagrożenie, dlatego tak ważne jest patrzenie na imigrację z uwzględnieniem dobra
ojczyzny i narodu.

Dom

Pozostaje jeszcze jedna ważna kwestia,
z którą wiążą się te trzy pojęcia. Czy ob-

Mówiąc o ojczyźnie najlepiej wykorzystać
analogię do domu, dom to przecież nie budynek,
a miejsce życia konkretnej wspólnoty.

Przyjazd na stałe
Cudzoziemcy, którzy przyjechali do Polski
na stałe, nie mogą być jedynie biernymi
mieszkańcami. Powinni zintegrować się
ze społeczeństwem i stać się Polakami.
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KRÓTKO O HISTORII
POLSKIEGO MODELU GOŚCINNOŚCI

Staropolski
Polski Model
Gościnności
opiera się na
doświadczeniu
wielu wieków
wspólnego życia
w państwie wieloetnicznym. Nie
kopiuje dawnych
rozwiązań, lecz
czerpie z nich
inspirację.

Polski Model Gościnności, o którym piszemy w tym podręczniku, nie jest czymś
zupełnie nowym ani abstrakcyjnym. Opiera się na polskiej kulturze i tradycji oraz
wielu wiekach historii wspólnego życia
w państwie wieloetnicznym. Czerpiemy
inspiracje z rozwiązań, które pojawiły się
już w czasach I Rzeczypospolitej, jednak
nie kopiujemy ich i nie staramy na siłę dostosować do współczesności. Polski Model
Gościnności jest nowym rozwiązaniem,
ale uwzględnia też polską tradycję, zwyczaje i mentalność Polaków.

Staropolski model gościnności, który
funkcjonował w czasach wielokulturowego mocarstwa, jakim była Rzeczpospolita Obojga Narodów, stanowił systemowe podejście do imigracji, realizując
jasno wyznaczone cele. Kluczowym było
przyciąganie specjalistów z zagranicy,
żeby uzupełniać niedobory we własnym
kraju. Z tego powodu do Polski zaproszono Ormian, pracujących w dziedzinie
handlu, związanych z bankowością Żydów, osadników z Niemiec czy Holandii
oraz Tatarów i Szkotów – posiadających
wiedzę z dziedziny wojskowości i technologii wojskowej. Dodatkowe przywileje, które uzyskiwali obcokrajowcy,
zawsze wynikały z realizacji celów strategicznych Rzeczypospolitej.

Polska kultura gościnności opierała się
na wolności, w tym wolności wyznania,
oraz inkluzywności, czyli otwartości na
przybyszów i włączaniu ich w życie społeczeństwa. Cudzoziemcy mieli możliwość
uzyskania praw politycznych za zasługi
dla Polski. Mimo wielu swobód, podlegali
oni polskim prawom i mieli obowiązek się
do nich stosować.
Niezwykłe na skalę Europy swobody religijna i kulturowa wynikały z silnej

tożsamości społeczeństwa polskiego.
Państwo nie wspomagało zachowania
i kultywowania tradycji obcych, ale też nie
obawiało się wpływu innych kultur na polską. Gwarantowało za to cudzoziemcom
możliwość organizowania życia kulturalnego i religijnego według ich zasad. Zachowanie własnej tożsamości wymagało
od imigrantów zaangażowania i pracy.
Dzięki sile polskiej kultury nie wszystkie
grupy imigrantów, a później mniejszości
narodowe – zachowały własne tradycje.
W przypadku części obcokrajowców
dochodziło do kulturowej asymilacji.
Dużo istotniejsze okazywało się poczucie
przynależności oraz chęć budowy dobra
wspólnego.
Przez wieki polska kultura wypracowała różne modele gościnności wobec różnych grup osiedlających się na naszych
ziemiach. Te zasady, choć wymagają aktualizacji, są niezmiennie uniwersalne. Są
one inspiracją do tworzenia polityki migracyjnej.
Historyczne modele gościnności z podziałem na system wyznawanych wartości:
skierowane do grup o zasadniczo
innych wartościach na przykład: Żydzi, Turkowie
skierowane do grup o zbliżonych
wartościach na przykład: Ormianie,
Szkoci
W pierwszej grupie możemy wymienić
dwa mechanizmy. Pierwszy opiera się na
wolności. Następuje w nim sprzężenie
nadawanych przywilejów i praw politycznych. Przykładem takiego modelu były
relacje z diasporą żydowską. Z biegiem
czasu zwiększał się zakres jej przywilejów.
Nadana jej samorządność prowadziła do
coraz większej autonomizacji tej grupy.
Wobec członków wspólnoty Żydzi mogli
stosować własne zwyczaje i prawa, co
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sprawiało, że byli oni specyﬁcznym „piątym stanem”. Wzrost samorządności prowadził do zmniejszania nakładanych na
Żydów zobowiązań politycznych wobec
państwa polskiego.
Inaczej wyglądała sytuacja Tatarów
w Polsce. Zaczęli się oni polonizować,
czyli utożsamiać się z polskim państwem.
Zachowali przy tym własną kulturę i religię oraz stworzyli nigdzie indziej nieznany model tatarszczyzny z wyraźnymi
wpływami polskimi. W sensie obywatelskim Tatarzy stali się Polakami, a w zamian
za służbę wojskową uzyskiwali ziemię
i herby, włączając się pełniej w ówczesne
społeczeństwo.
W przypadku modelu skierowanego
do grup o zbliżonych wartościach moż-

na również wyróżnić dwa mechanizmy.
Pierwszy polega na otwarciu własnej kultury na wpływy obcych kultur imigranckich. Najlepszy przykład stanowią tu Ormianie, którzy tak mocno utożsamili się
z Polską, że w końcu stali się Polakami.
Ponadto polska kultura otworzyła się na
kulturę ormiańską, czego wymownymi
przykładami są kontusz szlachecki i szabla
ormiańska.
Drugi mechanizm odnosił się do grup
o zbliżonych fundamentach kulturowych
(europejskich i chrześcijańskich) i polegał
na pokojowym współistnieniu. Przykładem są Szkoci. Pokojowe współistnienie
sprawiło, że część Szkotów całkowicie
przyjęła polską tożsamość, zaś część postanowiła wrócić do własnej ojczyzny.

Więcej na temat historycznego podejścia do imigracji
można przeczytać w raporcie Fundacji Republikańskiej
Polski Model Gościnności – ramy nowej polityki
migracyjnej opartej na dobru wspólnym.

JAK STWORZYĆ
POLITYKĘ IMIGRACYJNĄ?
PRZYCZYNY MIGRACJI
Od kilku lat obserwujemy wzmożone
ruchy migracyjne na całym świecie. Według szacunków Organizacji Narodów
Zjednoczonych w 2015 roku prawie 250
milionów ludzi wyemigrowało ze swojego ojczystego kraju. W Europie sytuacja
stała się tak napięta, że nie mówi się już
o falach migracji, a o kryzysie migracyjnym lub o kryzysie uchodźczym. Miliony
osób spoza Unii Europejskiej starały się
(i wciąż starają) o dokumenty umożliwiające podjęcie pracy w jej granicach lub
o dokumenty nadające statut uchodźcy.
Żeby zrozumieć imigrację należy zacząć
od prozaicznego pytania, czyli „dlaczego
ludzie emigrują?”.

Przyczyny migracji:
w poszukiwaniu lepszej pracy;
w poszukiwaniu lepszego życia;
wyjazdy na studia, praca naukowa;
dołączenie do rodziny;

Uchodźca
Migracje przymusowe, które wiążą się
z realnym zagrożeniem życia,
ściśle wiążą się z pojęciem
uchodźcy i azylanta.
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sytuacja polityczna w kraju;
konﬂikty zbrojne;
dyskryminacja określonej grupy, do
której należy imigrant (np. etnicznej,
wyznaniowej);
migracja związana z upodobaniem
(gdy ktoś przenosi się do miejsca ze
względu na zainteresowanie kulturą
danego państwa).

Określenie przyczyny migracji stanowi
podstawę do rozróżnienia pomiędzy migrantem zarobkowym, a uchodźcą lub
azylantem. Migracje przymusowe (gdzie
imigranci są zmuszeni opuścić swój kraj
ze względu na realne zagrożenie życia)
wiążą się ściśle z pojęciami uchodźctwa
i azylu. Dotyczy to sytuacji wojny, represji politycznych i dyskryminacji powodującej uzasadnioną obawę o życie.
Natomiast inne przyczyny migracji oznaczają, że ma ona charakter dobrowolny
i nie umożliwia uzyskania ochrony międzynarodowej.

CELE POLITYKI IMIGRACYJNEJ CZYLI
PO CO PRZYJMOWAĆ IMIGRANTÓW?
Jaki jest cel przyjmowania imigrantów
do kraju? Kiedy porównamy potrzeby
państwa przyjmującego oraz potrzeby
imigrantów dowiemy się,
jaki model polityki migracyjnej będzie najkorzystniejszy.

32,4
mln

ONZ szacuje, że w 2050
roku liczba ludności
w Polsce wyniesie
jedynie 32,4 mln,
czyli o 15% mniej
niż obecnie

21,0
mln
jeżeli trendy się utrzymają, to w 2100 roku
Polaków będzie
około 21 mln,
czyli prawie połowę
mniej niż obecnie

DEMOGRAFIA
Polska boryka się z poważnymi problemami demograﬁcznymi.
Według
prognoz liczba ludności
w naszym kraju będzie
się stale zmniejszać. Niski przyrost naturalny, niska
dzietność kobiet, opóźnianie macierzyństwa – to tylko część problemów demograﬁcznych. Jednocześnie
żyjemy coraz dłużej i nasze
społeczeństwo się starzeje,
na jednego emeryta przypada coraz mniej osób w wieku
produkcyjnym. Mądra i przemyślana polityka imigracyjna
może być elementem wspierającym rozwiązanie problemów demograﬁcznych. Uję-

ta w racjonalne ramy imigracja i późniejsza
integracja migrantów ma szansę uzupełnić
potencjał ludnościowy i niedobór młodych
osób w wieku produkcyjnym.

RYNEK PRACY
Polityka imigracyjna musi również
uwzględniać zapotrzebowania polskiego rynku pracy. Niedobory pracowników
niższego szczebla dobrze uzupełniają imigranci z mniej zamożnych państw, w których podobna praca jest gorzej płatna.
Jednak, ze względu na potencjalną skalę
takiej imigracji, powinna być ona objęta
kontrolą tak, żeby nie prowadzić do wypchnięcia z rynku pracy Polaków.

Jednocześnie polityka imigracyjna może
uzupełniać niedobory pracowników
związanych z konkretnymi branżami. Zawody deficytowe (np. kadra medyczna,
technicy i inżynierowie) oraz specjaliści
wysokiego szczebla to dwie grupy, które należy uwzględnić w polityce migracyjnej. Migracja pracowników prowadzi
do przepływu wiedzy i know-how oraz
wzmacnia innowacyjność polskiej gospodarki.
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TRANSFER WIEDZY
Wyspecjalizowani pracownicy wspierają transfer wiedzy w świecie biznesu
oraz nauki. Głównymi polami przepływu
wiedzy na płaszczyźnie akademickiej są
wymiana studentów oraz stypendia dla
naukowców. Polityka migracyjna powinna uwzględniać studentów i naukowców,
a przede wszystkim – powinna tworzyć
warunki do zachęcenia osób najlepiej wykształconych do pozostania w Polsce. Na
tle innych państw europejskich Polska nie
jest krajem najbardziej atrakcyjnym do
budowania międzynarodowej kariery naukowej i należy to zmienić. Zwiększenie
atrakcyjności Polski w oczach zagranicznych naukowców powinno być priorytetem części polityki migracyjnej odpowiedzialnej za wymianę wiedzy.

POMOC BLIŹNIEMU
Polski Model Gościnności musi także
stanowić odpowiedź na współczesne wyzwania związane z pomocą potrzebującym, zwłaszcza uchodźcom uciekającym
przed konﬂiktami zbrojnymi i politycznymi prześladowaniami. Tego wymaga
polska gościnność, a wynika to z wartości ugruntowanych w naszej cywilizacji i społeczeństwie. Racjonalna polityka
migracyjna wymaga tego, aby w ocenie
wniosków o udzielenie pomocy kierować
się roztropnością i realizmem. Tylko w ten
sposób można zagwarantować, że wsparcie traﬁ do osób faktycznie tego potrzebujących i poszkodowanych.

Uchodźctwo
Pomoc potrzebującym jest moralnym obowiązkiem, wynikającym z wartości ugruntowanych
w naszej cywilizacji i społeczeństwie. Ocena
wniosków o udzielenie pomocy powinna być
roztropna, żeby zagwarantować wsparcie osób
faktycznie potrzebujących wsparcia.

BUDOWANIE WIZERUNKU
I WZMACNIANIE RELACJI
MIĘDZYNARODOWYCH
Mądrze prowadzona polityka imigracyjna przynosi wymierne korzyści wizerunkowe. Prezentuje Polskę jako kraj, który radzi
sobie z tym, co w wielu innych państwach
kojarzone jest z kryzysem. Ale nie tylko.
Wpływa też na sposób postrzegania Polski przez imigrantów, ich rodziny
i znajomych. Ma to szczególne znaczenie
w kontekście polskiej polityki wschodniej.
Polityka migracyjna wspiera demokratyzację w państwach na wschodzie, pozwala
na przenoszenie pozytywnych wzorców
i promuje europejski model zarządzania,
co prowadzi do stabilizacji środowiska
biznesowego i politycznego.
Obecnie wielu imigrantów i turystów,
przyjeżdżając do Polski, swoją wiedzę
o naszym kraju opiera często na niekorzystnych dla nas stereotypach. Pozytywnie zaskoczeni są dopiero na miejscu,
gdzie przekonują się, że poziom życia
w Polsce nie odbiega od poziomu życia
w innych państwach europejskich – że
jest bezpiecznie i przyjaźnie.

ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z IMIGRACJI
Przygotowując politykę migracyjną nie
można skupiać się jedynie na korzyściach.
Należy być również świadomym negatywnych konsekwencji, które mogą się
pojawić w przypadku zbyt optymistycznego i nieobwarowanego zasadami przyjmowania imigrantów. Znajomość zagrożeń
umożliwia ich minimalizację lub wręcz
likwidację. Zwłaszcza gdy rozpatrujemy

poszczególne grupy imigrantów oddzielnie (inne zagrożenia niosą np. Ukraińcy,
inne Sudańczycy, inne Afgańczycy itd.).

KONFLIKTY KULTUROWE
To oczywiste, że większość przyjezdnych
chce kultywować tradycje i zwyczaje swoich państw. Niestety zdarza się, że część zasad czy tradycji jest sprzecznych z polskim
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Konflikt
wartości
Akceptacja
wartości, które
wyznają imigranci, jest możliwa
jedynie w sytuacji, gdy nie stoją
one w jawnej
sprzeczności
z obowiązującym
w Polsce systemem prawnym
i głównymi normami społecznymi.

prawem lub wartościami, na których opiera
się nasz porządek społeczny. Duży udział
imigrantów z odmiennych kultur generuje presję, żeby uznać ich wartości za równe z naszymi, co jest błędem. Akceptacja
tych wartości jest możliwa tylko w sytuacji,
gdy nie kolidują one z obowiązującym systemem prawnym i głównymi normami społecznymi w państwie goszczącym.

Silnej kulturze imigrantów może się
oprzeć jedynie silna kultura społeczeństwa przyjmującego. Jeśli tego nie ma, to
dochodzi do stałego przesuwania granic
gościnności, a imigranci roszczą sobie
prawa do co raz to kolejnych przywilejów. Konflikty kulturowe są największym
zagrożeniem związanym z migracjami,
ponieważ są one przyczyną kolejnych,
opisanych poniżej problemów.

Warto również podkreślić, że konﬂikty kulturowe są tym częstsze i tym dotkliwsze, im bardziej różnią się systemy
wartości przyjezdnych i społeczeństwa
goszczącego. Dlatego imigracja z zupełnie odmiennych kręgów kulturowych
powinna podlegać silniejszej kontroli ze
strony państwa.

GETTOIZACJA
Źle prowadzona polityka imigracyjna prowadzi do kumulowania się imi-

Enklawa – dobra dla imigranta
Życie w skupisku imigranckim jest dla przyjezdnego wygodne, bo daje mu poczucie przynależności, bezpieczeństwa i ułatwia komunikację i
załatwianie codziennych spraw.

Enklawa – zła dla państwa
Rosnąca izolacja enklaw, ich zamknięcie się na
społeczeństwo przyjmujące, prowadzi do eskalacji konﬂiktów. W skrajnych sytuacjach może
dochodzić do wzrostu przestępczości, a nawet
zagrożenia terrorystycznego.

grantów na małym obszarze. Z jednej
strony jest to wygodne dla imigrantów:
daje im poczucie przynależności i bezpieczeństwa oraz ułatwia codzienne
życie. Z drugiej – może prowadzić do
pogłębienia izolacji cudzoziemców,
spowolnić naukę języka i znacznie osłabiać proces integracji. Im większa niezależność skupiska i im większe jego
zamknięcie na społeczeństwo przyjmujące, tym wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia konﬂiktów społecznych. W skrajnych sytuacjach dochodzi
w takich enklawach do przejawów
agresji, szczególnie wobec przedstawicieli władz. Kontrola państwa jest ograniczona, co prowadzi do wzrostu przestępczości. Warto odnotować w tym
miejscu, że gettoizacja wynika bardzo
często z niepodejmowania obowiązków gospodarza, zarówno przez organy
państwa, jak i społeczność lokalną.

BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE
Tak jak w życiu nie zapraszamy do
domu tych, którym nie ufamy lub których się obawiamy, tak i w przypadku polityki imigracyjnej nie możemy dopuścić
do zachwiania poczucia bezpieczeństwa
u obywateli. W enklawach i skupiskach
imigranckich częściej dochodzi do sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa niż na obszarach zamieszkiwanych przez mniejszy
odsetek imigrantów. Jednak nawet tam,
gdzie imigrantów jest mniej, mogą wystąpić poważne problemy.

Wśród zagrożeń wymienić należy: terroryzm, przestępczość zorganizowaną,
w tym przemyt i handel ludźmi, ekstremizm polityczny i wzrost podziałów
społecznych. Wiele zagrożeń dla bezpieczeństwa wynika z konfliktów na tle wartości, nieznajomości i niechęci do poznania polskiego prawa i norm społecznych.
Przykłady takich sytuacji to: przemoc
wobec kobiet i dzieci, agresja na tle religijnym czy niszczenie mienia.
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PROBLEMY NA RYNKU PRACY
Kryzys imigracyjny, który wybuchł
w państwach europejskich, obnażył brak
kierunków polityk imigracyjnych naszych sąsiadów. Tamtejsze rynki pracy
otworzyły się na imigrantów bez wcześniejszej analizy potrzeb. Spowodowało
to napływ pracowników słabo wyedukowanych i niewykwaliﬁkowanych
oraz pracowników o proﬁlu niedostosowanym do potrzeb rynku pracy.

Konsekwencją był wzrost bezrobocia,
pogłębienie się ubóstwa i wzrost liczby
osób bezdomnych, co z kolei prowadziło do wzrostu przestępczości. Kolejnymi zagrożeniami dla rynku pracy są
wzrost liczby nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców, większa rotacyjność pracy (dotyczy imigrantów, którzy
nie osiedlili się na stałe w Polsce) czy
spowolnienie wzrostu wynagrodzeń
na niskich stanowiskach.

JAK ZBUDOWAĆ POLITYKĘ MIGRACYJNĄ
Na świecie funkcjonuje wiele modeli imigracyjnych. Dwa najskrajniejsze
z nich to etnonacjonalizm oraz multikulturalizm. Pierwszy model zakłada konieczność ochrony ojczyzny przed zagrożeniem, jakim jest występowanie różnych
nacji i kultur na obszarze jednego kraju.
Koncentruje się na zagrożeniach wynikających z imigracji oraz kosztach ponoszonych przez państwo przyjmujące. Tu
imigrant jest kimś obcym, przynoszącym
ze sobą to, czego nie chcemy, a państwo
dodatkowo wykłada na niego środki, na
czym tracą obywatele. Drugi model zakłada równość wszystkich kultur oraz pełną
otwartość na imigrację. Multikulturalizm
koncentruje się na korzyściach płynących
z imigracji, podkreśla zalety współistnienia
różnych kultur. W tym modelu nie zauważa się żadnych realnych konﬂiktów na tle
różnych wartości.

Oba te modele są przejawem lekkomyślności oraz życzeniowego nastawienia
do funkcjonowania społeczeństw w XXI
wieku. Tak jak w codziennym życiu, również w polityce migracyjnej rozwiązania
radykalne są mniej skuteczne i racjonalne niż rozwiązania pośrednie.

Tworząc polską politykę imigracyjną
nie chcemy powielać bezreﬂeksyjnie roz-

wiązań, które się nie sprawdziły w innych
państwach. Polski Model Gościnności,
oparty na dobru wspólnym, jest nowym,
racjonalnym i przemyślanym podejściem do imigracji, stanowiąc odpowiedź
na współczesne wyzwania. Jednocześnie
bazuje na unikalnej polskiej kulturze i tradycji oraz jest dostosowany do polskiej
rzeczywistości.
Polityka oparta na dobru wspólnym
korzysta z wiedzy i szuka rozwiązań bazujących na faktach, a nie emocjach.
Poniżej przedstawiamy listę założeń potrzebnych do stworzenia dobrze funkcjonującej polityki migracyjnej:
Bazą do stworzenia zwartego i skutecznego modelu jest wiedza.
Potrzeba wiedzy dotyczącej poszczególnych grup imigrantów,
powodów ich migracji, planów, jakie wiążą z Polską. Należy również
ocenić ich chęć integracji z polskim
społeczeństwem oraz dowiedzieć
się możliwie dużo na temat czasu
przyjazdu, planów powrotu do kraju
ojczystego itd.
Potrzeba wiedzy na temat różnic
kulturowych poszczególnych grup
imigrantów. Znajomość podstawowych wartości, na których oparte
są kultury poszczególnych kręgów
cywilizacyjnych, pozwala ocenić

Multikulturalizm
Zakłada równość
wszystkich kultur
i pełną otwartość
na imigrację,
koncentruje się
na korzyściach
płynących z różnorodności.
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potencjał integracyjny i dostosować
narzędzia do potrzeb.

dzieci i wnuków imigrantów (imigracja II i III pokolenia);

Potrzeba również wiedzy na temat
polskości jako takiej – naszej tożsamości i kultury. Dzięki temu polityka imigracyjna będzie zespolona
z tym, czego Polacy chcą i jacy są.
Jeśli bowiem Polska będzie na siłę
realizowała model sprzeczny ze
zwyczajami Polaków, integracja się
po prostu nie uda.

repatriantów;

Potrzeba wiedzy na temat zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i specjalnej ochrony obywateli
przed zagrożeniem terroryzmu.
Należy stale aktualizować wiedzę.
Powinno to dotyczyć zarówno bazy
informacyjnej odnośnie imigrantów,
jak i potrzeb Polski odnośnie potrzeb
rynku pracy i sytuacji demograﬁcznej. Tylko dzięki temu będziemy mogli sterować migracją tak, aby była
adekwatna do potrzeb państwa.

Zestaw zasad
Państwo powinno stworzyć
zestaw zasad,
do których
przestrzegania
zobligowani
byliby imigranci. Akceptacja
zasad powinna
być warunkiem
przyjęcia.

Narzędzia wykorzystywane w polityce
migracyjnej powinny być dostosowane do poszczególnych, sprecyzowanych
grup imigrantów, co ogranicza koszty
i zwiększa ich skuteczność (przykładowo:
nie ma sensu ﬁnansować nauki języka
polskiego u imigranta, który deklaruje, że
polska stanowi jedynie przystanek na jego
drodze na zachód Europy).
Podstawowy podział imigrantów na
grupy, do których dobiera się narzędzia,
powinien rozróżniać:
imigrantów, którzy rozważają możliwość zamieszkania na stałe w Polsce (jako wsparcie polityki demograﬁcznej);
imigrantów, którzy chcą przyjeżdżać wielokrotnie i przez długi czas;
imigrantów, którzy przyjechali na
krótko i nie chcą tu zostać;

uchodźców i azylantów.
Programy integracyjne powinny być
dostosowane do kręgu kulturowego,
z którego pochodzą imigranci. Dzięki temu
będą skupiać się na konkretnych wyzwaniach i przynosić większe korzyści. Przykładowo szacunek do kobiet jest różny
w krajach muzułmańskich i krajach Europy
Zachodniej, dlatego narzędzia skierowane
do muzułmanów i do Europejczyków powinny być różne. Szacunku do kobiet nie
musimy uczyć imigrantów, dla których
równość płci jest oczywistością, ale tych,
którym ta koncepcja jest obca.
W oparciu o polskie prawo należy
stworzyć zestaw zasad, których powinni przestrzegać imigranci. Prosto i jednoznacznie sformułowane zasady powinny
być przedstawiane cudzoziemcom do akceptacji, co powinno być warunkiem ich
przyjęcia. Żeby mieć pewność stosowania
się do tych zasad, należy stworzyć mechanizmy kontroli i karania za ich złamanie.
Polityka migracyjna powinna walczyć
z nielegalną imigracją i karać za nielegalne przebywanie w Polsce. Musi mieć
narzędzia, które będą przeciwdziałać nielegalnym przyjazdom, ale też takie, które umożliwią ich znalezienie i usunięcie
z kraju.
W ramach polityki imigracyjnej należy
edukować również społeczeństwo polskie, ponieważ skuteczna integracja wymaga sprzyjających warunków społecznych.

Polityka imigracyjna państwa musi być
dynamiczna. Stała kontrola nad migracjami, prowadzenie badań, w tym badań
ankietowych wśród Polaków, imigrantów,
pracodawców itd., powinno umożliwiać
aktualizację założeń adekwatnie do sytuacji. Narzędzia polityki migracyjnej muszą
więc być proste i modyfikowalne.
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OJCZYZNA JEST NASZYM
WSPÓLNYM DOMEM
Dobrym punktem wyjścia do budowania polityki migracyjnej jest zastanowienie
się nad relacjami między państwem, obywatelami i imigrantami. Bardzo dobrą analogią, z której można skorzystać, jest porównanie ojczyzny do domu. Polski Model
Gościnności opiera się na stwierdzeniu, że
Polska jest domem, a Polacy gospodarzami.

POLSKA JEST NASZYM
WSPÓLNYM DOBREM
Wyrośliśmy w polskiej kulturze, co
ma ogromny wpływ na nasz sposób postrzegania rzeczywistości i na nasze postępowanie. Kultura odzwierciedla się
w relacjach międzyludzkich, podejściu do
rodziny, sposobie nawiązywania znajomości i przyjaźni.

Wyrazem norm społecznych, charakterystycznych dla kultury polskiej, jest prawo, które gwarantuje zachowanie tych
norm i karze za ich przekraczanie. Poza
sztywnymi normami społecznymi, ujętymi w prawo, ogromne znaczenie mają
też zwyczaje i niepisane zasady, które regulują sposób postępowania mimo braku
umocowania prawnego.

Państwo zapewnia nam bezpieczeństwo (wewnętrzne i zewnętrzne), a poprzez politykę gospodarczą – możliwość
utrzymania się i dalszego rozwoju. Nasza

ponad tysiącletnia historia i wspólny wysiłek naszych przodków, nierzadko okupiony trudem i krwią, sprawia, że nie tylko
utożsamiamy się z Polską jako miejscem,
w którym jesteśmy u siebie, lecz chcemy
o nie dbać, bardziej nawet troszcząc się
o przyszłość nie nas samych, lecz naszych dzieci i wnuków. Dobro wspólne
zawsze wymaga poświęcenia, gdyż na
tym polega miłość wobec bliźniego,
która stanowi fundament naszych relacji
społecznych. Jest to zasada niepodważalna.
Jesteśmy w Polsce gospodarzami,
a więc ciążą na nas określone zadania,
wyrażające naszą troskę o wspólne dobro.
Musimy w pierwszej kolejności wymagać
od siebie. Jeśli będziemy troszczyć się
o Polskę i Polaków, jeśli będziemy przestrzegać polskich wartości i prawa stanowionego, wtedy będziemy tego samego
mogli wymagać również od innych.

IMIGRANCI SĄ NASZYMI GOŚĆMI
Przyjmujemy słowo gościnność za
wyraz najlepiej oddający naszą powinność, aby postawić w centrum wzajemne
relacje, nie zaś korzyści czy zagrożenia.
To właśnie stanowi klucz do pokoju, a co
za tym idzie – wzajemnego rozwoju. Gościnność nakłada wspólne prawa i obowiązki zarówno na gospodarzy, jak i gości.
Stanowi zawsze wspólny wysiłek, polega
na tworzeniu relacji, które – jak w każdym
domu – wymagają przestrzegania zasad
i troski o zachowanie dobrostanu.

OBOWIĄZKI GOSPODARZY
Choć w domu różne obowiązki ciążą
na różnych domownikach, każdy z nas powinien czuć się gospodarzem, zwłaszcza
wobec gości. Szczególne obowiązki ciążą
na instytucjach państwowych, lecz po-

szczególni obywatele również mają swoje
powinności względem przyjezdnych. Podobny obowiązek leży na organizacjach
pozarządowych, które są przejawem aktywności społecznej obywateli. Powin-
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Organizacje
pozarządowe
Do obowiązków organizacji
pozarządowych
należy gościnne
przyjęcie imigrantów i działania na ich rzecz.
Dzięki zorganizowanej formie
i dostępie do źródeł ﬁnansowania
mogą podejmować skuteczniejsze działania
niż pojedynczy
obywatele.

ny one angażować się w integrację imigrantów, bo dzięki zorganizowanej formie
i większym dostępie do źródeł ﬁnansowania mogą podejmować gości w większym
zakresie niż indywidualni obywatele. Rola
państwa jest ogromna, jednak tylko we
współpracy i za zgodą obywateli (w tym
tych zrzeszonych w organizacjach społecznych) można prowadzić spójną i skuteczną politykę imigracyjną.

rosły one z kultury chrześcijańskiej, w której
osoba ludzka, z jej niezbywalnymi prawami,
stoi w centrum wszelkiej działalności politycznej (prawnej), społecznej, gospodarczej
i kulturalnej. Pielęgnowanie przez obcych
ich obyczajów musi się jednak odbywać
w granicach wyznaczonych przez fundamenty naszego systemu wartości.

TROSKA O WŁASNY DOM

Zapraszając gości do własnego domu
wyrażamy wobec nich życzliwość i szczególną troskę. Chcemy, aby czuli się oni
jak u siebie – na tyle, na ile jest to możliwe. Obowiązkiem gospodarza jest zatem
podstawowa troska o gości w sposób analogiczny do tego, jak czynimy to w domu.
Okazywana życzliwość w sposób szczególny dotyczy etapu początkowego, gdy
gość nie zna jeszcze wszystkich obowiązujących w domu zasad, ani też nie jest na
tyle zaznajomiony ze wszystkimi domownikami, aby czuć się w domu swobodnie.

Pierwszym i najważniejszym obowiązkiem gospodarza jest troska o własny dom
i domowników, bez względu na to, czy
znajdują się w nim goście, czy też nie. Polski
Model Gościnności opiera się na silnym poczuciu polskiej tożsamości. Nie można należycie uszanować innych, jeśli nie szanuje
się siebie, dlatego też musimy wiedzieć, jaki
jest nasz dom. Chcąc wyznaczyć zasady
obowiązujące w domu, najpierw sami musimy je przestrzegać i kultywować.

Państwo polskie powinno być otwarte na
gości, ale nie oznacza to, że powinno być
otwarte dla każdego, w każdym momencie i w sposób nieograniczony. Dom jest
miejscem szczególnym, w którym wolność i życie ludzi nie mogą być narażane
z powodu nieroztropnych decyzji. Jeżeli
pojawiają się uzasadnione wątpliwości
odnośnie gościa lub grupy gości, należy
je koniecznie uwzględnić przy podejmowaniu decyzji .

SZACUNEK WOBEC
INNYCH KULTUR
Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że systemy wartości w różnych kulturach są jednakowo słuszne. Jest to niemożliwe, gdyż wiele wartości i zasad jest
ze sobą sprzecznych. Przykładem jest tu
zupełnie inne pojmowanie wartości pracy
czy szacunku wobec kobiet i słabszych.
Nasz szacunek wobec przedstawicieli innych narodów, uznanie ich godności
i prawa do pielęgnowania własnej kultury
i tradycji, wypływa z naszych wartości. Wy-

ŻYCZLIWOŚĆ
I POZYTYWNE NASTAWIENIE

Jednocześnie dyskryminacja cudzoziemców jest postawą niezgodną z zasadami
życia społecznego w Polsce i niezgodną
z polskim prawem. Należy stanowczo
karać za przejawy dyskryminacji, szczególnie te skierowane wobec uchodźców,
przed którymi otworzyliśmy drzwi naszego domu. I tu należy zaznaczyć, że dyskryminacją nie jest upominanie lub karanie cudzoziemców, którzy nie stosują się
do naszych praw i norm społecznych.

PROMOCJA POLSKOŚCI
Jako gospodarze podejmujemy naszych gości skupiając się nie tylko na kwestiach materialnych, lecz także kulturowych. Musimy otworzyć na imigrantów
nasz rynek pracy i stworzyć im warunki
do godnego życia, ale również przybliżyć
im naszą kulturę i tradycję.

W pierwszej kolejności powinniśmy zapoznać gości z wartościami, które są
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fundamentami życia społecznego w naszej ojczyźnie. To bardzo ważne, żeby
cudzoziemcy poznali naszą kulturę, historię i tradycje; żeby zrozumieli to, jak
działa nasze społeczeństwo. Rozmowa
z cudzoziemcami, tłumaczenie im prawa
obowiązującego w Polsce, ale też jego
moralnego podłoża, jest obowiązkiem
gospodarzy.

nie w domu osób niezaproszonych, które
nie respektują panujących w nim zasad.
Przyzwolenie na takie zachowania byłoby brakiem szacunku wobec własnych
domowników. Oznacza to również, że
muszą istnieć rozwiązania prawne i administracyjne umożliwiające zlokalizowanie i wydalenie z Polski tych imigrantów,
którzy przebywają w kraju nielegalnie lub
w sposób rażący łamią prawo.

ZAPRASZAĆ TYCH,
KTÓRYCH CHCEMY
Państwo powinno zapraszać gości
w sposób roztropny, kierując się interesem własnego narodu. Jako gospodarze
mamy prawo decydować o tym, kto zagości w naszym domu. Nie może być zgody
na przymusową relokację imigrantów,
odgórnie narzuconą przez instytucje międzynarodowe. Przyjmowanie uchodźców
jest moralnym obowiązkiem wszystkich
państw, jednak otwarcie się na imigrantów
zarobkowych jest już dobrowolną decyzją.

Przyjmowanie imigrantów powinno być
dostosowane do warunków i potrzeb
państwa goszczącego i powinno być
traktowane jako element realizacji polityk i strategii państwowych. To oznacza,
że państwo ma prawo wyboru kierunków imigracji i rodzajów pracowników
korzystnych dla mieszkańców państwa
goszczącego.

WYPRASZAĆ NIEPOŻĄDANYCH
INTRUZÓW
Państwo ma nie tylko prawo, ale i obowiązek wypraszać „niepożądanych gości”. Nie może być zgody na przebywa-

W przypadku gości, którzy nie stosują
się do obowiązujących przepisów, należy unikać pobłażliwości, a tym bardziej
podwójnych standardów (tzw. rasizm niskich oczekiwań2). Nieznajomość prawa
nie zwalnia z odpowiedzialności za jego
złamanie.

UMIEJĘTNIE ROZLOKOWAĆ
GOŚCI W DOMU
Ostatnim obowiązkiem ciążącym na
gospodarzach jest umiejętne rozlokowanie gości w domu. Ich przebywanie nie
może zakłócać życia domowników. Nie
może być również zorganizowane w sposób uniemożliwiający czynne uczestnictwo w życiu domowym. Gospodarz musi
umiejętnie połączyć potrzeby i pragnienia gości i domowników.

Dlatego polityka migracyjna powinna
ograniczać powstawanie enklaw, odizolowanych od kontaktów ze społeczeństwem przyjmującym. Powinna również
kreować taki ruch imigrantów, który będzie uzupełniać różnice regionalne zamiast je pogłębiać.

2 Rasizm niskich oczekiwań jest pojęciem używanym w przypadku stosowania niższych standardów ochrony praw i swobód człowieka w stosunku do niektórych grup
społecznych. Z takim rodzajem rasizmu mamy do czynienia na przykład w sytuacji, gdy akceptujemy przemoc wobec kobiet lub małżeństwa nieletnich w jednej
grupie społecznej, bo nie oczekujemy od nich, że będą w stanie sprostać wyższym wymaganiom.
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OBOWIĄZKI GOŚCI
Tak jak obowiązki gospodarzy łączą
się ściśle z prawami gości, tak obowiązki gości łączą się z przywilejami gospodarzy. Będąc zapraszani przez innych,
nie zachowujemy się przecież w obcym
domu tak, jakby był nasz, lecz respektujemy panujące tam zasady, wyrażając
tym samym szacunek wobec gospodarzy.
Zarówno goście, jak i gospodarze powinni traktować obowiązki jako punkt wyjścia
wzajemnych relacji. Gospodarze mogą
zatem stawiać gościom jasno określone
wymagania.
Obowiązki gości można podzielić na
podstawowe i rozszerzone. Obowiązki
podstawowe to takie, które muszą być
przestrzegane przez wszystkich gości,
niezależnie od ich charakterystyki (pochodzenia, czasu pobytu, celu przyjazdu itd.).
Podstawowe obowiązki wyznaczają granice gościnności – ich złamanie powinno skutkować karą, z wydaleniem z Polski
włącznie. Obowiązki rozszerzone dotyczą
tych, którzy pragną zamieszkać w naszym
domu na stałe. Tacy goście muszą wykazać się większym zaangażowaniem niż ci,

Obowiązki podstawowe
Obejmują wszystkich gości, niezależnie od tego,
na jak długo przyjeżdżają do Polski. Polskie prawo
i normy społeczne tworzą granicę gościnności.

Obowiązki rozszerzone
Dotyczą tych imigrantów, którzy chcą zamieszkać
w Polsce na stałe. To uzupełnienie obowiązków
podstawowych o konieczność nauki języka,
zaangażowanie w życie społeczne i patriotyczną
postawę.

którzy przyjechali do Polski na kilka miesięcy czy lat.
Większość zasad, których powinni przestrzegać imigranci, wpisana jest
w polskie prawodawstwo. Kolejne wynikają z norm niepisanych i z polskiej tradycji. Dlatego tak ważne jest, żeby gospodarze znali te zasady i umieli je sformułować.
Z racji tego, że żyjemy otoczeni ludźmi
wychowanymi w tej samej kulturze i tym
samym systemie norm, często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak odmienne są
zasady obowiązujące w innych kręgach
cywilizacyjnych. Te różnice stają się jaskrawo widoczne w momencie konfrontacji z inną kulturą, np. w momencie, kiedy
mężczyzna odmawia podania ręki kobiecie. Żeby uniknąć takich sytuacji, domownicy powinni znać zasady, umieć je wyjaśnić gościom i piętnować ich łamanie.
Podstawowe obowiązki imigrantów
są obowiązkami obywatelskimi i dotyczą
w równym stopniu wszystkich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej.
Należą do nich:
konieczność przestrzegania prawa;
przestrzeganie zasad pracy;
przestrzeganie zasad społecznych
(szacunek do człowieka, relacje
osobowe, rodzina, dzieci);
przestrzeganie regulacji dot. życia
religijnego;
przestrzeganie regulacji dot. innych
wolności w sferze publicznej.

PRZESTRZEGANIE PRAWA
Gospodarze
Muszą znać zasady życia społecznego
i główne przepisy prawa w takim stopniu,
żeby móc wytłumaczyć je przyjezdnym.

Imigranci przebywający na terytorium
Polski zobowiązani są do przestrzegania
obowiązującego u nas prawa, które stanowi ramy normujące życie społeczne.
Muszą też być świadomi, że łamanie przepisów wiąże się z karą. Gość musi je poznać
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i uznać za nienaruszalne, nawet jeśli są one
sprzeczne z jego kulturą. Nieznajomość
prawa nie zwalnia z jego przestrzegania.

Gość powinien przed przyjazdem upewnić się, że rozumie podstawowe zasady
i zgodzić się na ich przestrzeganie. Wiąże
się to z koniecznością rezygnacji z niektórych praktyk prawnie i społecznie
akceptowalnych w kulturach, z których
pochodzą goście, takich jak np. małżeństwa nieletnich, wielożeństwo, zemsta
rodowa czy samosądy. W Polsce nie ma
przyzwolenia na działania pozaprawne.
Imigranci, tak jak obywatele, mają obowiązek informować o łamaniu prawa odpowiednie służby oraz rozstrzygać spory
na drodze sądowej.

ZASADY PRACY
W przeważającym stopniu imigranci
przybywają do Polski z powodu pracy. Ich
stosunek do pracy musi zatem opierać na
takich samych zasadach, jakie obowiązują
Polaków. Wśród tych zasad najważniejsze
to: odpowiedzialność, punktualność, sumienność i uczciwość. W naszej kulturze
ważna jest otwartość i jasne komunikowanie problemów przełożonym. W polskich
przedsiębiorstwach istnieje hierarchia, jednak nie jest ona tak wyraźna, jak na przykład w kulturze Chin. Pracownik może
wchodzić w polemikę z przełożonym, jednak publiczne podważanie jego autorytetu
nie jest już dobrze widziane.
Stosunek do czasu jest elementem silnie różnicującym społeczeństwa świata.
W kulturze zachodniej czas ma wartość,
mówi się wręcz, że „czas to pieniądz”. Dla
Polaków dużą wartością jest czas wolny,
który mogą spędzić z rodziną lub przyjaciółmi. Dlatego marnotrawienie cudzego
czasu jest traktowane jako duża nieuprzejmość lub wręcz przejaw pogardy.

Stosunek do czasu odzwierciedla się
silnie w środowisku pracy – ważne
jest zachowanie terminów, terminowe

płatności i wcześniejsze informowanie
o opóźnieniach. Z postrzegania czasu
wynika również pewna systematyczność i strategiczne planowanie; pracodawcy wyznaczają pracownikom długoterminowe cele, prowadzą okresową
ewaluację pracy. Nie jest to oczywiste
dla wszystkich kręgów cywilizacyjnych,
dlatego warto rozmawiać z imigrantami
o tym, jakich zachowań się od nich oczekuje w pracy.

Niewiedza
Nieznajomość
prawa nie zwalnia
z jego przestrzegania. Dotyczy
to zarówno
imigrantów, jak
i Polaków.

Przed rozpoczęciem pracy, żeby poznać swoje prawa i obowiązki, imigrant
powinien zapoznać się z głównymi regulacjami związanymi z prawem pracy.
Po rozpoczęciu pracy w nowym miejscu
imigrant powinien dowiedzieć się, jakie są
przyjęte normy zachowań, jak budować
relacje z przełożonym i pracownikami.
W niektórych przedsiębiorstwach kwestie
procesów, komunikacji czy odpowiedzialności są jasno sformułowane i zapisane,
w innych taką wiedzę można uzyskać od
przełożonych i współpracowników.
W relacjach z pracownikami należy
unikać nadmiernego spoufalania się i poruszania spraw prywatnych.

PRZESTRZEGANIE ZASAD
ŻYCIA SPOŁECZNEGO
Poszanowanie godności innych ludzi. W Polsce bardzo ważną kwestią jest
przestrzeganie praw człowieka, które
przynależą każdemu i wynikają z przyrodzonej i niezbywalnej godności ludzkiej.
Prawa człowieka dotyczą każdego, niezależnie od wieku, płci, wyznawanej religii
czy poglądów politycznych.

Prawa człowieka obejmują zwłaszcza
tych, których postrzegamy jako słabszych oraz tych, którzy sami nie potrafią
domagać się respektowania tych praw.
W polskiej kulturze takie osoby obejmuje
się specjalną opieką i obdarza specjalnymi przywilejami. Od imigrantów goszczących w Polsce wymaga się szacunku wo-
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bec wszystkich ludzi, a szczególnie osób
starszych, niepełnosprawnych i dzieci.

Goście nie powinni poniżać, wyśmiewać słabszych od siebie ani stosować wobec nich przemocy. Jest to szczególnie
ważne w kontekście dzieci, których bicie
jest niezgodne z prawem i karane grzywną lub ograniczeniem wolności.

Absolutnie nieakceptowalna jest wszelka
przemoc wobec kobiet – obejmuje to nie
tylko przemoc fizyczną, ale też słowną.
Niedopuszczalne są kontakty seksualne
i inne czynności seksualne (dotykanie,
całowanie) bez wyraźnej i wypowiedzianej zgody kobiety. Dotyczy to nie tylko
przestrzeni publicznej, ale też relacji
w związkach, a więc sytuacji mających
miejsce w domu.

SZACUNEK WOBEC KOBIET
 Specjalne miejsce w społeczeństwie polskim zajmują kobiety.
W przeciwieństwie do innych kultur (islamskiej, chińskiej czy części kultur afrykańskich), w Polsce kobiety nie są
traktowane jako gorsze, podległe mężczyznom czy niemające własnego zdania.
Są pełnoprawnymi uczestnikami życia
społecznego, mają prawo do samostanowienia i niezależności, wyrażania własnych opinii itd.

Pozycja kobiet w Polsce jest też inna niż
w krajach zachodnich. Polacy nie starają się sztucznie zacierać różnic między kobietami a mężczyznami, na siłę
zrównywać płci. Polki są pewne siebie,
zaradne i pracowite. Równość kobiet
i mężczyzn nie równa się z identycznością – zdajemy sobie sprawę z różnic między płciami. Nie staramy się na
siłę zrównywać płci, to jest wprowadzać parytetów, przekonywać kobiet
do pracy w miejscach, w których się
nie odnajdują. Równość oznacza równe
szanse, nie zaś przejmowanie męskich
cech przez kobiety, a kobiecych przez
mężczyzn.

Bardzo ważnym elementem naszej
kultury jest wyjątkowe traktowanie kobiet przez mężczyzn, to znaczy opieka
i szczególna uprzejmość. To, na co mężczyzna pozwala sobie wobec innych mężczyzn nie jest akceptowalne w kontaktach
z kobietami.

Przemoc psychiczna i przemoc seksualna w związkach jest przestępstwem
i nie podlega to dyskusji. Dotyczy to także
kobiet-imigrantek, które przyjechały do
Polski ze swoimi partnerami. Na terenie
Polski podlegają one polskiemu prawu i są
przez nie chronione. Nawet jeśli zwyczaje
w kraju pochodzenia były inne, to w Polsce nie ma na nie przyzwolenia.
Kobiety są w Polsce bardziej emocjonalne, łatwiej okazują uczucia, co jest ich
sposobem komunikowania się z otoczeniem. Mężczyźni są w tym znacznie bardziej powściągliwi. Odczytywanie kobiecych emocji bardzo ułatwia nawiązywanie
relacji i tych osobistych, i tych ﬁrmowych.

Goście powinni być świadomi polskiego
podejścia do kobiet i odnosić się do nich
przede wszystkim z szacunkiem. Nieakceptowalne jest przedmiotowe traktowanie kobiet, nagabywanie, nachalność
czy nawiązywanie kontaktu fizycznego
bez ich wyraźnej i jednoznacznej zgody.
Cudzoziemcy powinni starać się traktować kobiety z elegancją i galanterią, podobnie jak starają się to robić Polacy.

ŻYCIE RODZINNE
 Kobieta jako partnerka,
związki z Polkami.
Część imigrantów, przybywających do
Polski i pragnących zostać u nas dłużej lub
na stałe, wchodzi w bliższe relacje z Polakami. Szczególnie dotyczy to mężczyzn-
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-obcokrajowców wiążących się z Polkami.
Powinni oni znać zasady normujące życie
społeczne, w tym prawodawstwo rodzinne oraz zwyczaje i wielowiekowe tradycje, stanowiące niepisany kodeks postępowania. Potrzeby Polek odnośnie relacji
damsko-męskich są bardzo różne. Część
kobiet wybiera klasyczny model rodziny, w którym rolą kobiety jest opieka nad
domem i dziećmi, część pragnie bardziej
partnerskich relacji lub modelu mieszanego. Jest to temat, na który warto z partnerką rozmawiać, żeby nie okazało się, że
strony w związku mają zupełnie odmienne oczekiwania.
Istnieje cały zestaw dobrych praktyk,
które są uniwersalne i pomagają budować
związki z Polkami, niezależnie od modelu
rodziny. Najbardziej podstawową zasadą
jest to, że związek jest zawsze nawiązywany z chęci i za zgodą obu stron. Niedopuszczalne jest zmuszanie którejkolwiek
strony do małżeństwa, w polskim społeczeństwie nie istnieją aranżowane związki
(decyzję o wejściu w związek podejmują
obie strony niezależnie i bez przymusu).

W związku mężczyzna powinien stanowić dla kobiety oparcie w wymiarze psychicznym (interpretować i reagować na
kobiece emocje), fizycznym (pomagać
w gospodarstwie domowych) i materialnym (prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego oznacza współodpowiedzialność za wydatki domowe).

Wiele Polek jest aktywnych zawodowo, co powoduje, że domowe obowiązki
stanowią dla kobiety „drugą pracę”. Zaradność mężczyzn w pracach domowych
jest bardzo ceniona przez Polki. Mężczyzna, który umie zrobić rozsądne codzienne zakupy, ugotować obiad, zrobić pranie czy uprasować ubrania jest znacznie
lepiej postrzegany od mężczyzny, który
unika prac domowych. Jeżeli zarówno
kobieta jak i mężczyzna pracują, to przyjętym jest ustalenie między partnerami,

jak dzielą się obowiązkami domowymi.
Ten podział nie zawsze jest równy, ale powinien być wynikiem kompromisu, wyrazem wzajemnej miłości i dbałości o drugą
osobę.
Część kobiet chce, żeby ich partner podejmował część decyzji za nie, np. wybierał, gdzie pojechać na wakacje, jaki telewizor kupić, czy gdzie zjeść romantyczną
kolację. Zazwyczaj jednak takie decyzje są
podejmowane wspólnie lub w pewnych
zakresach przez kobietę, a w innych przez
mężczyznę.
 Rodzina
Rodzina stanowi szczególną wartość
dla Polaków, a podtrzymywanie relacji z członkami rodziny jest standardem.
Nie oznacza to jednak klanowości – nepotyzm, czyli obsadzanie stanowisk
członkami rodziny, jest karalny. Rodzina interesuje się sprawami swoich członków, udziela wsparcia psychicznego, jest
miejscem wymiany doświadczeń i polem
ścierania się poglądów. Przyjętym jest także wsparcie materialne ze strony rodziny.
Rodzina, a szczególnie dziadkowie, pomagają w opiece nad dziećmi, niekiedy
przejmując część obowiązków rodziców.

Mężczyźni angażują się w wychowanie
potomstwa, choć to zazwyczaj kobiety opiekują się dzieckiem po urodzeniu
(i biorą urlop w pracy z tego tytułu). Mężczyźnie powinno zależeć na tym, żeby
partnerka po urodzeniu dziecka nie czuła
się opuszczona i samotna, a tym bardziej
pozostawiona bez pomocy. Opieka nad
dzieckiem to praca 24 godziny na dobę,
dlatego mężczyźni w Polsce starają się
przejąć część obowiązków wychowawczych i odciążyć partnerki.
 Dzieci
Wychowując dzieci nie należy stosować przemocy – ani ﬁzycznej, ani
psychicznej. Bicie dzieci, popychanie
ich i potrząsanie są niezgodne zarówno
z obyczajowością, jak i z polskim pra-
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wem. Nie ma przyzwolenia na maltretowanie psychiczne dzieci, także nie należy
na dzieci krzyczeć, obrażać ich i poniżać,
czy nękać nadmiernym strofowaniem.
Pod pojęciem przemocy kryje się również
groźba, celowe zadawanie bólu, przezywanie i ośmieszanie (np. nazywanie „idiotą”, „gówniarzem”) czy obniżanie poczucia
wartości dziecka (stwierdzenia takie jak
„do niczego się nie nadaje”, „za głupi, żeby
zrozumieć”).

O dzieci należy dbać, wpierać w rozwoju,
budować w nich poczucie własnej wartości i pomagać w nauce. To obowiązek
obojga rodziców, zaniedbywanie dziecka
(np. brak kontroli nad tym, czy chodzi do
szkoły) może skutkować nadzorem kuratora, a w szczególnych przypadkach
odebraniem praw rodzicielskich.

Absolutnie niedopuszczalna jest
przemoc seksualna w rodzinie, wobec
wszystkich jej członków. Kontakty seksualne między dorosłymi wymagają ich jasno wyrażonej zgody, natomiast wobec
dzieci są zakazane i niedopuszczalne. Pod
pojęciem przemocy seksualnej mieści się
nie tylko gwałt i kontakt ﬁzyczny, ale też
zmuszanie do oglądania materiałów pornograﬁcznych, podglądanie i publiczny
ekshibicjonizm (obnażanie się).

Związki krewniacze są w Polsce niedopuszczalne w przypadku pokrewieństwa
w linii prostej (osoby pochodzące z jednej linii, tj.: dziadkowie, rodzice, dzieci)
i pokrewieństwa drugiego stopnia w linii
bocznej (czyli rodzeństwa). Katolików
w tej kwestii obejmuje kodeks kanoniczny, który wyklucza możliwość ślubu do
czwartego stopnia pokrewieństwa.

 Prywatność i kontakt ﬁzyczny
Nawet prozaiczne kwestie, takie jak
„bańka prywatności”, czyli odległość od

rozmówcy, potraﬁą być źródłem konﬂiktów. Goście powinni uważać na kontakt
ﬁzyczny – obejmowanie przez nieznajomego, przytulanie, a niekiedy w ogóle
dotyk może wywołać w Polaku oburzenie
i niezadowolenie. Szczególnie dotyczy to
kobiet.
W przestrzeni publicznej okazywanie
sobie czułości nie jest w Polsce źle widziane, o ile nie jest nachalne. Trzymanie się
za ręce, objęcie partnera czy delikatny pocałunek nie będzie nikogo gorszyć, jednak
obłapianie partnera i namiętne pocałunki
nie są mile widziane.

Polacy cenią sobie prywatność. Często narzekamy i dość otwarcie mówimy
o sprawach prywatnych, jednak nie należy o takie sprawy nikogo wypytywać,
o ile rozmówca nie zainicjuje rozmowy.
Nawet jeśli Polak podzieli się prywatną
informacją (np. dotyczącą stanu zdrowia czy kłopotów w pracy) absolutnie
nie należy tych informacji przekazywać
kolejnym osobom. Podobnie jest z dochowywaniem tajemnic. Czytanie cudzej
korespondencji, nawet w pracy, jest nieakceptowane.

Poza gronem rodziny i najbliższych
przyjaciół niezapowiedziane odwiedziny są źle postrzegane. Należy zawsze
informować zapraszającego, że chce
się przyjść z osobami towarzyszącymi.
Będąc u kogoś w gościnie należy uszanować jego prywatność – zaglądanie
do zamkniętych pokoi czy szafek jest źle
widziane.

REGULACJE DOTYCZĄCE
ŻYCIA RELIGIJNEGO
Polska nie jest państwem wyznaniowym, choć dominuje u nas katolicyzm.
W związku z tym prawo stanowione jest
ważniejsze niż zasady określane przez
religię. W Polsce nie ma przyzwolenia na
to, aby prawo religijne uczynić prawem
państwowym, co dla niektórych kultur
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jest zupełnie niezrozumiałe. W tym kontekście niedopuszczalne są także wszelkie
formy ograniczania wolności religijnej czy
dyskryminacji wynikającej z konwersji religijnej czy apostazji, co jest szeroko rozpowszechnione w kulturze islamu. Goście
powinni z szacunkiem odnosić się do Polaków i niezależnie od ich wyznania nie
powinni utrudniać im kultywowania swojej religii.

W ramach swoich praktyk religijnych
imigranci muszą poruszać się w obszarze
wyznaczonym przez polskie prawo. Niedopuszczalne są więc poligamia i małżeństwa z osobami nieletnimi. W Polsce
nie ma również przyzwolenia na aranżowanie małżeństw czy obrzezanie kobiet.
Zabronione są również inne praktyki wiążące się z przymusem lub przemocą wobec innych.

Jeżeli imigrant wyznaje religię, która
narzuca na niego pewne ograniczenia (np.
odnośnie spożywanych pokarmów, ubioru, dni wolnych, itp.) o zasadach tych powinien poinformować zainteresowanych
i poprosić o ich uszanowanie. Nie może
jednak wymagać od innych stosowania
się do tych praw.

PRZESTRZEGANIE INNYCH NORM
W SFERZE PUBLICZNEJ
 Troska o otoczenie
Obowiązek troski o przestrzeń, w której żyjemy, spada nie tylko na gospodarzy, ale również na przyjezdnych. Dlatego imigranci zobowiązani są nie tylko
do poszanowania istniejącego ładu,
ale również aktywnego udziału w jego
umacnianiu. To jest elementarny wyraz
szacunku i stanowi podstawę nawiązania poprawnej relacji z gospodarzami.
W praktyce oznacza to takie prozaiczne
czynności, jak: nieśmiecenie, zakaz picia
w miejscach publicznych, niehałasowanie
w określonych porach dnia.

Oddzielną kwestią jest również poszanowanie mienia. Nie ma przyzwolenia
na wandalizm w przestrzeni publicznej.
Zasada ta dotyczy zarówno mienia (budynków, obiektów „małej architektury”,
takich jak ławki czy przystanki autobusowe), jak i zieleni miejskiej.

 Szacunek dla gospodarzy
Większość Polaków postrzega siebie jako
patriotów i choć patriotyzm deﬁniowany
jest odmiennie przez różne grupy społeczne, ojczyzna i związane z nią symbole są dla
nas bardzo ważne. Goście mają obowiązek
okazywania szacunku wobec polskich
symboli narodowych, ich znieważenie
stanowi wykroczenie. Okazywanie patriotyzmu jest dla nas bardzo ważne; świadczą
o tym popularność obchodów świąt narodowych i rosnąca rola symboli związanych
z historią w przestrzeni publicznej.
Historia jest dla nas równie istotna. Polacy mocno ucierpieli w wyniku II wojny
światowej i działań późniejszej komunistycznych władz, a rany te wciąż są świeże. Cudzoziemcy powinni ostrożnie
wchodzić w dyskusje dotyczące historii
Polski, szczególnie tej najnowszej.

Polacy mają ograniczone zaufanie w stosunku do sąsiednich państw, co jest konsekwencją historycznych zaszłości. Dla
wielu cudzoziemców niezrozumiała jest
na przykład ostrożność Polski w relacjach
z Rosją i poczucie zagrożenia ze wschodu,
czego nie da się wytłumaczyć bez wyjaśnienia zawiłości naszej historii. Poznanie
polskiego punktu widzenia relacji międzynarodowych jest wręcz niemożliwe
bez poznania historycznych uwarunkowań i emocjonalnego stosunku Polaków
do dwudziestowiecznej historii.
 Postrzeganie wolności
i wolności słowa
Polacy są narodem, w którym potrzeba wolności jest bardzo wyraźna.
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Burzliwa historia i wieloletnie okupacje wykształciły w Polakach potrzebę
samostanowienia i niezależności, ale
także sprzeciwu wobec nadmiernej
regulacji życia prywatnego i kontroli
państwowej. Umiłowanie wolności przejawia się przede wszystkim niezgodą na
ograniczenie suwerenności narodu przez
inne państwa i instytucje międzynarodowe. Jednak oddziałuje również na relacje
między obywatelami a władzami polskimi, przez co Polacy niechętnie odnoszą
się do tych regulacji, które ograniczają
szeroko pojętą wolność. Zdarza się nam
obchodzić przepisy i reguły, o ile nie
krzywdzi to innych. Taka „zaradność” jest
przez Polaków postrzegana pozytywnie
jedynie u Polaków, wśród obcokrajowców jest uważana za przejaw lekceważenia naszego prawa.
Również wolność słowa jest w Polsce
rozumiana inaczej niż w krajach Europy
Zachodniej, ale też inaczej niż na przykład
w USA. Zamiast poprawności politycznej
wolimy szczerze wyrażać własne opinie,
choć staramy się przy tym nie przekraczać
granic dobrego smaku. Wielu Polaków dosadnie wyraża swoje poglądy i artykułuje
potrzeby, przez co niektórzy obcokrajow-

cy uważają nas za nieuprzejmych lub zbyt
bezpośrednich.

Granice wolności słowa nie są tak daleko
posunięte jak w USA. Głoszenie poglądów
rasistowskich, nazistowskich, faszystowskich, komunistycznych, antysemickich
czy ksenofobicznych jest karalne. Podobnie jak propagowanie innych ustrojów totalitarnych czy nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym,
rasowym lub wyznaniowym.
 Cechy narodowe
Żeby lepiej rozumieć Polaków, cudzoziemcy powinni poznać charakterystyczne dla nas cechy, które pojawiają się często wśród obywateli. Do pozytywnych
cech, często spotykanych u Polaków,
należą: zaradność i łatwość improwizacji w trudnych sytuacjach, kreatywność,
ambicja i łatwość przyswajania nowości.
To również gościnność, hojność wobec
potrzebujących, odwaga i bohaterstwo,
prawdomówność, szczerość i pryncypialność. Z negatywnych cech warto wyróżnić brawurę, skłonność do narzekania,
cwaniactwo i słomiany zapał.

Te, jakże dla nas proste zasady życia społecznego,
tworzą przestrzeń, w której mogą odnaleźć się zarówno
pojedynczy przedstawiciele, jak i większe społeczności
odmienne kulturowo, czy wręcz cywilizacyjnie.
Zasady te dotyczą zarówno gości, którzy zamierzają
zamieszkać w domu na stałe, jak i tych,
którzy zamieszkują wśród nas tymczasowo.

DODATKOWE OBOWIĄZKI GOŚCI
Relacje międzyludzkie wyrażają się
przede wszystkim słowami. Znajomość
języka polskiego nie jest niezbędna
w przypadku przybycia do obcego domu

na krótki czas. Jednak gość, jeśli tylko
chce zatrzymać się na dłużej, aby móc
nawiązać relacje z domownikami, powinien z własnej inicjatywy rozpocząć
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naukę języka polskiego. Dzięki temu
uniknie niepożądanej izolacji, która prowadzi do konﬂiktów i wzajemnego niezrozumienia. Człowiek jako istota społeczna musi pozostawać w żywej relacji
z ludźmi, a ta może się zawiązać jedynie
w wyniku wspólnego dialogu.
Od imigrantów chcących zamieszkać
w Polsce na stałe wymaga się przede
wszystkim chęci integracji z Polakami.
Oznacza to konieczność poznania i zrozumienia polskiej kultury oraz historii,
a także tradycji i wartości z nich wynikających.

Obcokrajowiec, który chce zostać Polakiem, musi nie tylko znać i rozumieć
system wartości, ale też uznawać go i się
do niego stosować. Musi uznać Polskę za
swoją nową ojczyznę, poczuć się częścią
narodu polskiego, prezentować swoim
działaniem patriotyczną postawę.

Aby stać się obywatelem Polski trzeba również włączyć się w życie społeczne i dbać o utrzymywanie dobrych relacji
z sąsiadami.

PODSUMOWANIE
Podstawowym regulatorem wzajemnych relacji jest zasada wzajemności.
Tym, co należy absolutnie odrzucić, jest
postawa roszczeniowa. Goście muszą
wiedzieć i być pewni, że wszelkie prawa
i własne zwyczaje będą chronione i będą
miały swobodę egzystowania w polskim

domu, o ile będą przestrzegane powyżej
wymienione wartości. Etyka powinności
mówi bowiem, że wszelkie prawa wypływają z obowiązków, a nie odwrotnie. Imigranci muszą, jako goście, zatroszczyć się
najpierw o właściwą postawę, dać coś od
siebie, aby otrzymać coś w zamian.
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JAK DOTRZEĆ DO IMIGRANTÓW?
Niezbędnym elementem każdej udanej
polityki imigracyjnej powinny być świadome, zaplanowane i rozłożone w czasie
działania. Powinny mieć na celu uzyskanie
i podtrzymywanie zrozumienia, zaufania
i dialogu między obywatelami oraz instytucjami państwa przyjmującego z jednej
strony, a ludnością napływową z drugiej.
Od powodzenia tych wysiłków będzie zależeć nie tylko społeczna kondycja imigrantów, ale bardziej długofalowo – sytuacja w urzędach, szkołach i na ulicach
miast, gdzie znajdują się liczniejsze społeczności imigranckie.

Takie działania mogą być prowadzone
przez instytucje rządowe i samorządy, ale mogą być też realizowane przez
obywateli, pracodawców i przedstawicieli biznesu, uczelnie i szkoły, a także
przez organizacje pozarządowe. Spójna
komunikacja wszystkich zaangażowanych podmiotów buduje i wzmacnia siłę
przekazu.

Chcąc zrealizować projekt integracyjny, skierowany do cudzoziemców, trzeba

na początku ustalić grupę docelową, którą w ramach projektu będziemy wspierać, oraz sposób komunikacji z tą grupą.
Analiza stanu wyjściowego to konieczny
element realizacji jakichkolwiek działań
integracyjnych. Projekt musi opierać się
na rozpoznanym problemie, uwzględniać potrzeby imigrantów, społeczeństwa i państwa. Musi być dostosowany
do mentalności i cech charakterystycznych grypy imigrantów oraz ich społeczno-ekonomicznej sytuacji. Komunikacja
w projekcie powinna uwzględniać kwestie
wizerunkowe (zarówno Polaków wśród
imigrantów, jak i imigrantów wśród Polaków) w taki sposób, żeby obalać szkodliwe
stereotypy i zachęcać do integrowania się
ze społeczeństwem.

Skuteczna
komunikacja
pozwala
zmniejszać poczucie obcości w nowym
otoczeniu i unikać izolacji w zamkniętej
etnicznie wspólności. Komunikacja jest
też kluczem do przekazywania informacji, w tym do uświadamiania cudzoziemców w zakresie ich praw i obowiązków,
a przede wszystkim – oczekiwanych
postaw.

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU I KOMUNIKACJA
ANALIZA GRUPY DOCELOWEJ
 Baza danych
Zarówno przygotowując projekt, jak
i opracowując strategię komunikacyjną
punktem wyjścia jest zdobycie możliwie
dużej ilości informacji o cudzoziemcach
i ich obecności w Polsce. Najważniejsze
jest pozyskanie danych demograﬁcznych,
wskazujących na pochodzenie imigrantów, ich uporządkowanie i analiza. Inaczej
będziemy komunikować się z imigrantami
z zachodniej Ukrainy, a inaczej z Sudanu
Południowego; również różne rodzaje

projektów będą skutecznie wspierać ich
integrację. Odmienny komunikat dotrze
do młodych mężczyzn bez wykształcenia,
absolwentek uczelni wyższych w średnim wieku, a inny traﬁ do dzieci na etapie
edukacji wczesnoszkolnej. Co więcej –
nie tylko treść przekazu będzie inna, inne
będą jego formy i kanał, którym ten przekaz się przesyła.
 Dynamika
Na społeczności imigranckie należy
patrzeć jak na ﬁlm – nie statycznie, lecz
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dynamicznie. Czynniki wpływające na
integrację, takie jak struktura demograﬁczna imigrantów, ich mentalność i nastawienie, są zmienne w czasie. Również
nastawienie do społeczności przyjmującej
może się zmienić na przestrzeni stosunkowo krótkiego czasu i tym samym wpływać
na potencjał integracyjny. Liderzy społeczności imigranckich również przychodzą
i odchodzą, zyskują i tracą popularność.
Pojawiają się i znikają tytuły prasowe czy
serwisy internetowe czytane przez ludność
napływową. Dotychczasowe organizacje
popadają w inercję, podczas gdy prężnie
rozwijają się grupy i fanpage’e w mediach
społecznościowych. Tym samym trzeba
stale monitorować cudzoziemców i na
bieżąco aktualizować zebrane dane. Trzeba też szukać nowych dróg komunikacji
i uaktualniać bazy kontaktów.
 Różnorodność
Należy też pamiętać o tym, że nawet
w ramach jednej grupy etnicznej nigdy nie mówimy o społeczności zupełnie homogenicznej (jednolitej). Uleganie
takiemu złudzeniu może prowadzić do
przesadnie szerokiego deﬁniowania grupy
docelowej, a tym samym – do niepowodzenia działań projektowych i komunikacyjnych. Aby tego uniknąć należy spośród
szeroko zdeﬁniowanej grupy docelowej
wyodrębnić w miarę jednorodne podgrupy. Na przykład spośród szerokiej kategorii „Ukraińcy w Polsce” warto wyodrębnić
grupę „pochodzący z Ukrainy mężczyźni
między 20. a 35. rokiem życia, wykonujący prace manualne” albo „dzieci do lat
15 z obszaru wschodniej Ukrainy, objętej
działaniami wojennymi, aktualnie przebywające w Polsce” i do tak sprecyzowanych
odbiorców kierować dostosowane do ich
potrzeb komunikaty i działania.
 Kod kulturowy i stereotypy
Konstruując komunikat skierowany do
imigrantów należy wykazać się wrażliwością językową. Słowa i symbole mają
odmienne znaczenia dla osób, dla których
język jest ojczystym, które mają odmienne

doświadczenia życiowe albo niższą zdolność posługiwania się określonym kodem
kulturowym. W komunikacji należy więc
zwracać uwagę na aspekty takie jak: długość zdań, stopień skomplikowania gramatycznego, specjalizacja słownictwa czy
związki frazeologiczne. Problematyczne
mogą być też odwołania do kultury, np.
ﬁlmów i literatury, zwyczajów i tradycji
historycznych, a także sformułowania ironiczne i sarkastyczne. Im większe różnice
kulturowe między cudzoziemcami a obywatelami państwa przyjmującego, tym
uważniej należy konstruować przekaz.
W realizacji projektu i jego późniejszej
komunikacji należy też unikać generalizacji – stereotypy częściej zaciemniają rzeczywistość niż ją objaśniają. Oparcie się
na stereotypach na etapie przygotowania
projektu może doprowadzić do problemów z późniejszą jego realizacją. Dostarczają one mylnych informacji, w oparciu
o które nie da się skonstruować skutecznego przekazu. Można natomiast urazić
i wyalienować tych, których usiłujemy dla
naszej narracji pozyskać i pomóc im się
zintegrować.

Walka ze stereotypami dotyczącymi cudzoziemców, funkcjonującymi w społeczeństwie polskim, powinna być jednym
z zadań prowadzonych przez organizacje
pozarządowe. Podobnie jak walka ze stereotypami na temat Polaków, funkcjonującymi w społeczeństwach imigranckich,
powinna być celem takich organizacji
działających zarówno w kraju, jak i poza
jego granicami.

PRZYKŁAD IMIGRANTÓW
Z uwagi na fakt, że największą grupę wśród imigrantów w Polsce stanowią
wspomniani już Ukraińcy, przyjęliśmy tę
grupę narodowościową za przykładowy
podmiot działań integracyjnych. Podejmując się jej analizy skupimy się w pierwszej kolejności na podstawowych danych
demograﬁcznych.
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DANE DEMOGRAFICZNE

DANE O CHARAKTERZE „MIĘKKIM”

Oto najważniejsze dane dotyczące
imigrantów z Ukrainy (według NBP)3:

Ukraińcy to osoby wychowane w kulturze stosunkowo nam bliskiej. Eliminuje
to szereg problemów związanych z objaśnieniem im kwestii związanych na przykład z pozycją kobiety w społeczeństwie,
relacjami między państwem a wspólnotami wyznaniowymi czy swobodami obywatelskimi. Owa bliskość sprzyja także
zawieraniu mieszanych małżeństw, które
stanowią najlepszą formę integracji.
Wedle ustaleń prof. Piotra Szukalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego zazwyczaj
w ciągu od 2 do 4 lat po dużym napływie
imigrantów zauważa się istotny wzrost
liczby małżeństw dwuetnicznych. W przypadku sformalizowanych związków polsko-ukraińskich zaobserwowano przyrost
o 250% między rokiem 2014 a 20174.
Mimo bliskości kulturowej istnieją
oczywiście różne obszary, na których się
różnimy. Są to między innymi kwestie
związane ze stylem życia i problematyką
społeczno-polityczną.
Przyglądając się danej społeczności
należy, poza liczbowymi danymi demograﬁcznymi, zdiagnozować także czynniki
trudniej kwantyﬁkowalne, takie jak:

język: ich pierwszym językiem jest
rosyjski, rzadziej ukraiński;
religia: większość z nich jest wyznania prawosławnego;
struktura płciowa: wśród nowoprzybyłych imigrantów przeważają mężczyźni – 57,9% wobec 42,1% kobiet;
struktura wiekowa: dominują osoby młode – średni wiek to 32 lata;
zatrudnienie: ponad 70% wykonuje
proste prace ﬁzyczne, niewymagające kierunkowego wykształcenia;
powtarzalność migracji: przeciętny ukraiński imigrant, przebywający
obecnie na terytorium Polski, był już
wcześniej w naszym kraju;
jedynie 46% z nich ma dzieci;
studia: chętnie decydują się podejmowanie studiów wyższych na polskich uczelniach – obecnie status
studenta ma około 40 tysięcy obywateli Ukrainy w Polsce.
Już tych kilka informacji na temat demograﬁi nakreśla pierwszy obraz Ukraińców w Polsce jako grupy docelowej projektu i pozwala określić wstępnie sposób
komunikacji. Uszczegółowienie powinno
umożliwić doprecyzowanie tej grupy. Na
przykład duża liczba studentów jest obiecującą grupą docelową działań. Warto
więc dowiedzieć się, na których uczelniach jest ich najwięcej, jakie kierunki studiów preferują, czy kontynuują naukę na II
stopniu studiów (poziom magisterski), itd.

wyznawany system wartości i wynikające z niego obszary potencjalnych konﬂiktów kulturowych;
postrzeganie danej nacji przez obywateli kraju przyjmującego;
świadomość praw obywatelskich
i pracowniczych;
charakter i intensywność kontaktów
z krajem ojczystym, częstotliwość
odwiedzin, sezonowość wyjazdów
czy perspektywy powrotu;
możliwość wystąpienia konﬂiktu
lojalności, wywołanego np. spora-

3 I. Chmielewska, G. Dobroczek, J. Puzynkiewicz, Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania, Departament Statystyki NBP, Warszawa 2016, zob.:
https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2016/20161212_obywatele_ukrainy_pracujacy_w_polsce_%E2%80%93_raport_z_badania.pdf (07.11.2018).
4 P. Szukalski, Małżeństwa polsko-ukraińskie, „Demograﬁa i Gerontologia Społeczna” 8/2017, zob.: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/23818/2017-08%20Ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwa%20polsko-ukrai%C5%84skie.pdf?sequence=1&isAllowed=y (07.11.2018).
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Komunikat
Skuteczność integracji w dużej mierze zależy od
komunikacji; wszystkie podmioty zaangażowane
w prowadzenie polityki imigracyjnej powinny
stosować jednolity komunikat.

mi w relacjach między państwem
przyjmującym a państwem, z którego przyjeżdżają cudzoziemcy;
postrzeganie Polaków przez daną
grupę imigrancką, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych;
wyznanie i sposób przeżywania ceremonii religijnych przez migrantów.
Ukraińcy pracujący w Polsce przybyli
tu głównie ze wschodniej części swojego
kraju. Jest to obszar, na którym postawy
antypolskie są niewspółmiernie słabsze niż
na zachodzie. Część z nich to osoby, które
zdecydowały się porzucić terytoria objęte
działaniami wojennymi i de facto rosyjską
okupacją na rzecz państwa należącego do
politycznych i wojskowych struktur świata zachodniego. Można zatem domniemywać, że w przypadku większości z tych
imigrantów będziemy mówić o postawie
ideowej i oglądzie politycznym zbieżnymi
z interesami polskimi.
Niemniej – choć jest to ludność, która rozumie przewagi demokratycznego
państwa prawa, trzeba pamiętać o tym,
że ukształtował ją system polityczny dotknięty rozlicznymi patologiami, takimi jak
oligarchizacja życia publicznego czy po-

wszechna korupcja. Wielu Ukraińców dopiero w Polsce przekonało się, że można
załatwić sprawę w urzędzie lub dostać się
do lekarza bez wręczania łapówki.

Wszystkie te dane – demograficzne,
kulturowe i socjologiczno-psychologiczne – należy uwzględniać definiując
grupę docelową, do której zamierzamy
dotrzeć. Krótko- i długoterminowe cele
naszych działań, sposoby ich realizacji
i pomiar ich skuteczności, ramy czasowe
i budżetowe będą zależeć od charakterystyki imigrantów. Należy przy tym pamiętać o konieczności określenia ryzyka,
jakie może wystąpić podczas realizacji
projektu, i ustalenia trybu radzenia sobie
z sytuacjami kryzysowymi.

Trzeba też zadbać o ujednolicenie komunikatu przez powiązane z nami osoby
i instytucje. Retoryka powinna być spójna
również z innymi podmiotami zaangażowanymi w działania integracyjne. Na przykład
jeżeli przedstawiciele samorządu w gminie
wypowiadają się negatywnie o zjawisku
imigracji, osłabi to przekaz i zmniejszy wiarygodność organizacji prowadzącej projekt integracyjny na terenie tej gminy. Konstruując
komunikat skierowany do imigrantów należy posługiwać się prostym językiem i prostą
składnią – tak, aby przekaz był wyraźny i łatwy do zrozumienia. Należy unikać wszelkich
generalizacji i stereotypów – nie dość, że nie
oddają one rzeczywistości, to jeszcze są prostą drogą do urażenia odbiorcy.

SPOSOBY DOCIERANIA
DO SPOŁECZNOŚCI IMIGRANCKICH
ROZPOZNANIE STRUKTUR
ORGANIZACYJNYCH
Uczestnicząc w życiu publicznym, zabiegając o swoje interesy i szukając oparcia w szerszej wspólnocie, mniejszości

etniczne często tworzą własne instytucje. Aby zobrazować to przykładem, możemy odwołać się do społeczności, którą
już omawialiśmy – Ukraińców przebywających w Polsce.
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Przebywająca w Polsce ludność pochodzenia ukraińskiego nie dzieli się wyraźnie
na dawną diasporę oraz nowoprzybyłych
imigrantów zarobkowych. Nie odtworzył
się tu, obecny w wielu społecznościach
imigranckich, niepożądany model „migracyjnej hierarchii”, gdzie ludzie urodzeni w kraju przyjmującym, posiadający
już ustabilizowaną sytuację życiową oraz
własne instytucje wspólnotowe, traktują
z niechęcią czy wyższością swoich rodaków będących migrantami ekonomicznymi. Organizacje ukraińskie w Polsce,
choć tworzone przez diasporę, pozostają
otwarte na osoby, które przybyły do nas
niedawno. Nie oznacza to jednak, że społeczność ukraińska w Polsce jest zupełnie
jednorodna.
Starą diasporę różni od nowej migracji
choćby znajomość języka polskiego oraz
tutejszego kontekstu kulturowego. Odmienne są też ich zainteresowania, a tym
samym inne będą ich oczekiwania wobec
organizacji pozarządowych.

Dla mniejszości ukraińskiej urodzonej
w Polsce duże znaczenie mają kwestie
historyczne i tożsamościowe. Migranci
zarobkowi przykładają do nich znacznie mniejszą wagę, nie postrzegają Polski przez pryzmat trudnej przeszłości,
a koncentrują się na codziennych problemach.

Oznacza to, że spotkanie poświęcone
sytuacji Ukraińców w II Rzeczypospolitej
lub dziedzictwu akcji „Wisła” przyciągnie
raczej osoby należące do dawnej diaspory, podczas gdy spotkanie dotyczące polskiego prawa pracy albo aktualnej sytuacji
Ukraińców w Polsce mogą zainteresować
osoby młodsze, przybyłe do kraju w ciągu ostatnich kilku lat. Ryzykując pewne
uproszczenie można więc powiedzieć, że
dla organizacji powoływanych w latach
90. celem nadrzędnym pozostaje utrwalanie tożsamości obywateli RP o korzeniach ukraińskich oraz prowadzenie dia-

logu kulturowego i historycznego. Z kolei
dla struktur powstałych w ostatnich latach
ważniejsze będą działania dotyczące skutecznej integracji i odnalezienia się na polskim rynku pracy.
Na przykład Związek Ukraińców
w Polsce działa od 1990 roku i jest największą organizacją skupiająca osoby tej
narodowości w naszym kraju. Powstał
w celu wsparcia mniejszości ukraińskiej
w Polsce, choć z jego działań korzystają
również imigranci ekonomiczni, którzy do
Polski przyjechali niedawno. Organizacja
działa przez Zarząd Główny oraz podległe mu dziesięć oddziałów regionalnych
i skupione w nich koła terenowe.
Związek realizuje swoją misję, m.in.:
zapewniając rodakom mieszkającym w Polsce dostęp do ukraińskojęzycznych mediów (pismo „Nasze Słowo”, programy telewizyjne
i radiowe, itd.) oraz kultury (działalność wydawnicza, organizacja
koncertów i innych wydarzeń kulturalnych);
wspierając ukraińskie szkolnictwo
na terenie Polski oraz organizując
ośrodki nauki języka ukraińskiego
dla osób w każdym wieku;
współpracując z polskimi władzami
oraz społeczeństwem obywatelskim
w celu propagowania dialogu i wzajemnego zrozumienia między Polakami a Ukraińcami, np. poprzez organizację konferencji i seminariów;
prowadząc działalność charytatywną i samopomocową wśród społeczności ukraińskiej.
Za przykład organizacji ukraińskiej
skierowanej do nowo przyjezdnych możemy uznać Fundację Ukraina, powołaną
w 2013 roku. Jest to inicjatywa o charakterze lokalnym, a jej aktywność zamyka
się w granicach Dolnego Śląska. Statut
organizacji określa następujące cele fun-
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dacji: wspieranie osobowego, społecznego i zawodowego rozwoju migrantów
ukraińskich przebywających w Polsce oraz
ułatwianie im integracji z polskim społeczeństwem. Fundacja realizuje te zadania
poprzez działania takie, jak:
prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla Ukraińców, którzy niedawno zamieszkali
we Wrocławiu, oferującego porady
prawne, pomoc w wypełnianiu dokumentów, itp.;
organizowanie klubów (Polish Speaking Club, Ukrainian Speaking Club)
i tandemów nauki języka polskiego,
wspieranych merytorycznie i programowo przez fundację; w ramach
tych działań Polacy uczą Ukraińców
swojego języka i odwrotnie – jest to
również efektywne narzędzie integracji i budowa więzi interpersonalnych;
oferowanie wakacyjnych kursów
integracyjnych dla dzieci, obejmujących naukę języka polskiego oraz
zajęcia przybliżające polski kontekst
kulturowy;
prowadzenie doradztwa zawodowego dla migrantów (przy współpracy z przedsiębiorcami oraz samorządami).
Istnieją również bardziej wyspecjalizowane stowarzyszenia tworzone przez
środowiska zawodowe, religijne czy hobbystyczne. Są to między innymi:
Klub Ukraińskich Prawników;
Organizacja Młodzieży Ukraińskiej
PŁAST;

Stowarzyszenie Ukraińców Więźniów
Politycznych Okresu Stalinowskiego;
Ukraińskie Towarzystwo Lekarskie;

Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie;
Ukraińskie Towarzystwo Historyczne;
Związek Ukrainek;
Związek Ukraińców Podlasia;
Towarzystwo Miłośników Skansenu
Kultury Materialnej Chełmszczyzny
i Podlasia w Holi;
Związek Ukraińskiej Młodzieży Niezależnej;
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ukraińskich
w Polsce.
Nie należy zapominać przy tym o grupach o charakterze nieformalnym, takich
jak np. Klub Ukraińskich Kobiet, funkcjonujący przy Domu Ukraińskim w Warszawie. Tego rodzaju zjednoczenia tworzą się
samorzutnie wszędzie tam, gdzie istnieją
liczniejsze społeczności ukraińskie – przy
paraﬁach prawosławnych, na uczelniach
wyższych, a nawet wśród bywalców restauracji czy księgarń, których właścicielami są Ukraińcy.
Jak poszukiwać kontaktu z organizacjami ukraińskimi lub na rzecz Ukraińców działającymi?
W przypadku organizacji działających w sposób formalny będziemy
zazwyczaj dysponować stronami
internetowymi, na których omówiony będzie ich statut, cele działalności, osoby wchodzące w skład
ich władz, aktualne wydarzenia oraz
dane kontaktowe.
Gdy mowa o zrzeszeniach nieformalnych, częściej trzeba będzie polegać na mediach społecznościowych (fanpage lub grupa) lub na
bezpośrednim kontakcie z liderami tychże społeczności.
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LIDERZY SPOŁECZNOŚCI
Tzw. community leaders to osoby, które, z racji zaufania jakim darzy ich
wspólnota, mogą w przekonujący sposób
występować jako rzecznicy i reprezentanci danej mniejszości, mimo że nie mają
formalnego mandatu z racji piastowania
jakiejkolwiek funkcji publicznej. Dysponują jednak realnym kapitałem społecznym,
którego nie należy lekceważyć.

Wyszukiwanie liderów społeczności nie
jest zadaniem zbyt trudnym, gdyż to właśnie ich widoczność i śmiałość do występowania publicznie czyni z nich liderów.
Są to zatem osoby, które będą pracować
przy organizacji wydarzeń kulturalnych,
zabierać głos jako aktywiści czy udzielać
się na blogach i portalach.

Jednym z zadań, stojących przed społeczeństwem przyjmującym i jego władzami, będzie „selekcja” community
leaders. Nie każdy, kto chce być rzecznikiem danej społeczności, powinien być
popierany przez organizacje oﬁcjalne.
Więcej – nie każdy, kto cieszy się poparciem współziomków, musi mieć ułatwiony dostęp do mediów czy urzędów.
Doświadczenie brytyjskie wskazuje na
przykład na problem przeszacowania roli
duchownych bądź „zawodowych muzułmanów” wśród liderów tamtejszych
społeczności arabskich czy pakistańskich.
Państwo i media chętnie zasięgały opinii
przywódców oraz stowarzyszeń religijnych, często samozwańczych i pozbawionych szerszego oparcia w społeczności,
które rzekomo mieli reprezentować. Ludzie
ci wykorzystywali oﬁarowane im wpływy
aby przemycać do debaty publicznej poglądy skrajne i postawy antyintegracyjne.
Dawało to wrażenie, że większość muzułmanów w Zjednoczonym Królestwie ma
takie nastawienie, co wiodło do alienacji
osób i środowisk umiarkowanych oraz
tworzyło negatywny obraz wyznawców
islamu wśród „rdzennych” Brytyjczyków.

Liderzy społeczności
Nieformalni przywódcy społeczności imigranckich są ważną grupą w realizacji projektów
integracyjnych. To osoby, które reprezentują daną
mniejszość i aktywnie działają na jej rzecz.

Znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby
wyszukanie wśród aktywnych obywateli, zaangażowanych w sprawy publiczne,
osób sprzyjających integracji, a następnie
promowanie ich działalności.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Zarówno z punktu widzenia realizacji
projektów integracyjnych, jaki i strategii
komunikacyjnej organizacji pozarządowych, media społecznościowe są bardzo
ważnym kanałem komunikacyjnym. Ich
rola stale rośnie, przez co ich wpływ jest
porównywalny – jeśli nie wyższy – z działaniem mediów tradycyjnych. Social media
mają bowiem szereg przewag, z których
należy korzystać do promocji tworzonych
treści, budowy zaangażowania i docierania do grupy docelowej projektów.
Zalety mediów społecznościowych:
brak potrzeby zabiegania o „czas antenowy” czy „wierszówkę” – każdy
ma równy dostęp do mediów społecznościowych;
social media bazują na dialogu – ich
użytkownik nie jest jedynie biernym odbiorcą treści, ale uczestnikiem dyskusji – to sprawia, że natychmiast otrzymujemy odpowiedź
zwrotną zawierającą oceną naszych
działań i sugestie odnośnie przyszłych inicjatywy;
dają możliwość nawiązywania kontaktów i dotarcia do osób, z którymi
chcemy nawiązać współpracę;
wiele osób nie czyta gazet, nie ma
czasu na śledzenie tradycyjnych
mediów, szczególnie w obcym kraju; media społecznościowe stają się
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naturalnym środowiskiem konwersacji dla cudzoziemców, a szczególnie młodych imigrantów.
Przydatność social media potwierdza
duże zaangażowanie przybywających
w Polsce Ukraińców na grupach oraz fanpage’ach, przede wszystkim na Facebooku:
fanpage „Ukraińcy w Polsce”, najpopularniejszy w swojej kategorii,
obserwuje 27 746 osób; zaangażowanie w publikowane treści – liczone w polubieniach, komentarzach
i udostępnianiach – waha się od kilku do kilkuset interakcji – zauważalne jest, że największe zainteresowanie budzą wpisy dotyczące rynku
pracy oraz opisujące sukcesy odnoszone przez Ukraińców w Polsce;
facebookowe grupy lokalne, skoncentrowane na ogłoszeniach o pracę i innych sprawach zawodowych,
w mniejszym stopniu podejmujące tematykę lokalną oraz wieści
z Ukrainy; na przykład „Ukraińcy we
Wrocławiu” to grupa licząca 15 388
członków, „Ukraińska Warszawa”
to blisko 10 000 osób;
istnieją też grupy dotyczące stricte
szukania pracy: największa z nich,
„Praca w Polsce”, liczy blisko 48 tys.
członków. Takie grupy również często są odwiedzane przez obcokrajowców.
Promowanie działań i informowanie
o projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe na grupach w mediach społecznościowych jest dobrą
taktyką. Pozwala to szybko dotrzeć do

Media społecznościowe
Można wykorzystać do dotarcia do grupy
docelowej, komunikowania się z nimi
i promocji realizowanych projektów.

możliwie dużej grupy użytkowników. Aby
uczynić to samo z pomocą popularnych
fanpage’y należy skontaktować się z ich
administratorami i przekonać ich do popularyzacji przekazanych im treści.
Media społecznościowe nie są jednak
tablicami ogłoszeniowymi – ich istotą jest dialog. Oznacza to, że na wszelkie
komentarze, które znajdą się pod postami, należy jak najszybciej i możliwie jak
najbardziej wyczerpująco odpowiedzieć.
Warto angażować się też w marketing
czasu rzeczywistego: kiedy dany temat
staje się popularny wśród grupy docelowej, warto komentować wpisy na grupach
i fanpage’ach, kierując gromadzącą się tam
publikę na swoją stronę internetową lub
fanpage. Takie działania są najskuteczniejsze, kiedy stoją za nimi wysokojakościowe
treści, takie jak napisany przystępnym językiem i wyczerpujący temat wpis na blogu.
Załóżmy, że na jednej z grup pada pytanie o miejsca, gdzie można za darmo
uczyć się języka polskiego w województwie małopolskim. W odpowiedzi idealnie
byłoby odesłać do realizowanego przez
swoją organizację pozarządową projektu
lub wkleić wpis na stronie, na której znajduje się lista takich miejsc w całej Polsce.
Taka aktywność spotka się z pewnością
z pozytywnym odbiorem ze strony pytających i zachęci do obserwowania źródła
w przyszłości. Podobny efekt można próbować osiągnąć poprzez reklamę promującą treści wśród określonej grupy docelowej odpłatnie. Na przykład na Facebooku
sponsorowane posty pozwalają zawęzić
grono odbiorców do osób w określonym
wieku lub lokalizacji. Nie należy też zapominać o wbudowanym w właściwie każdą
platformę social media czacie, umożliwiającym wymianę bezpośrednich wiadomości.
Wsparciem cenionym przez społeczności imigranckie może być również interweniowanie w przypadku napotkania
na przejawy ksenofobii w sieci, np. poprzez poinformowanie o zdarzeniu stosownych ciał po stronie platformy social
mediowej.
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WSPÓLNOTY RELIGIJNE
Z punktu widzenia polityki imigracyjnej
i działań komunikacyjnych ukierunkowanych na migrantów istotne są wspólnoty
wyznaniowe – głównie z uwagi na ich
wysoką wartość społeczną. Świątynie to
miejsca regularnych spotkań, a kapłani
to naturalni liderzy społeczności.
W przypadku Ukraińców przebywających w Polsce większość stanowią osoby
wyzwania prawosławnego (Ukraina centralna i wschodnia) oraz grekokatolickiego
(zachodnia). Zarówno jedni, jak i drudzy
mogą liczyć na wsparcie cerkwi oraz kościołów w sprawach społecznych. Wyraża
się ono między innymi w udostępnianiu
sal, gdzie mogą się spotykać i rozmawiać
o ważnych dla społeczności sprawach, zezwalaniu na wywieszanie ogłoszeń na tablicach paraﬁalnych (związanych z pracą,
z działalnością organizacji pozarządowych
działających na rzecz społeczności, itd.).

Oprócz działalności stricte duszpasterskiej oraz społecznej, duchowni i ich parafianie angażują się często w życie kulturalne, organizując np. koncerty muzyki
sakralnej, wystawy czy debaty. Partnerstwo z nimi przy okazji takich wydarzeń
jest dobrym sposobem na docieranie do
społeczności imigranckich.

Cotygodniowe nabożeństwa są też
okazją do rekrutowania wolontariuszy
mających działać na rzecz organizacji pozarządowych – wystarczy często wywieszenie stosownego ogłoszenia na tablicy
lub słowo duchownego na koniec nabożeństwa.
W przypadku wspólnot religijnych należy pamiętać o ich kapitale społecznym
i władzy symbolicznej. Za dobry przykład
efektywności działań popartych tego rodzaju kapitałem może służyć aktywność
Paraﬁi Grekokatolickiej w Lublinie oraz
powiązanej z nią Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza. Obie instytucje, kierowane przez ks. Stefana Batrucha, pod-

Wspólnoty religijne
Są dobrym partnerem do inicjatyw integrujących imigrantów: spotkań i debat o potrzebach
społeczności, promowania pozytywnego wizerunku, organizacji wspólnych wydarzeń i wymian
uczniowskich i studenckich.

jęły szereg inicjatyw zmierzających do
zbliżenia polsko-ukraińskiego, m.in.:
ekumeniczne modlitwy za pamięć
ukraińskich i polskich oﬁar wojny
światowej, którym towarzyszyły gesty przebaczenia i pojednania;
spotkania polsko-ukraińskie w Korczminie, w trakcie których miały miejsce wspólne procesje, modły, spotkania przedstawicieli lokalnych
władz czy jarmarki twórczości pogranicznej;
organizowanie wymian młodzieży
w formie siedmiodniowych wyjazdów, w trakcie których młodzi ludzie poznawali kulturę, język, historię i codzienność drugiego kraju;
adresowane do studentów „Akademie Wolontariatu”, nastawione na
rozwój ich kompetencji w zakresie
zarządzania projektami przy współpracy praktyków; absolwenci Akademii zorganizowali m.in. wieczór
poezji ukraińskiej w Lublinie oraz
pomagali chętnym pisać wnioski do
Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany
Młodzieży.

WSPÓŁPRACA Z LIDERAMI
Organizacje pozarządowe, realizujące projekty integracyjne, powinny w jak
najszerszej mierze współpracować z liderami społeczności. Ich wkład w politykę wzmacniania community leadership
i może polegać m.in. na:
organizacji spotkań z community
leaders, na których dyskutowane są
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potrzeby społeczności przyjmującej
i imigrantów;

doradztwo zawodowe i pomoc
w szukaniu pracy;

organizacji spotkań z community
leaders, zmierzających do tworzenia korzystnego wizerunku ludności
napływowej, np. poprzez celebrację
ich kultury (koncerty, spektakle, wystawy, wernisaże);

doradztwo prawne;

organizacji spotkań popularyzujących wiedzę o polskiej kulturze i historii;
uczestnictwie w spotkaniach i debatach umacniających dialog, na
które będą zapraszani liderzy społeczności jako przedstawiciele społeczeństwa napływowego;
prowadzenie działalności dobroczynnej wśród imigrantów, przy
wsparciu liderów społeczności,
w tym przypadku społeczników poświęcających swój czas, aby nieść
pomoc potrzebującym w ich środowisku.

wspieranie aktywności kulturalnej
wśród migrantów, pomagającej
im obcować z polską kulturą (ﬁlmy
z napisami, prelekcje, zajęcia dla
dzieci);
organizacja imprez, od kulturalnych
po sportowe;
wsparcie w prowadzeniu mediacji
i rozwiązywaniu sporów;
nauka języka polskiego i pomoc
w nauce dla dzieci.

Przy braku zasobów własnych (lokalowych, ludzkich, technicznych, finansowych),
organizacje
pozarządowe
powinny próbować sięgać po zasoby
zewnętrzne, będące w dyspozycji m.in.
domów kultury, bibliotek, publicznych
parków, szkół czy uczelni.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI
Posiadając mapę instytucji oraz osób reprezentujących daną społeczność etniczną
i działających na jej rzecz, można wchodzić z nimi w działalność partnerską. Jednak warto pamiętać, że nie zawsze będzie
to możliwe. Tam, gdzie dana społeczność
nie ma jeszcze wyraźnych liderów ani silnej organizacji, trzeba tworzyć takie „pasy
transmisyjne” bez nich. Jeśli nie ma centrum integracji w okolicy, siedziba każdej
organizacji pozarządowej może aspirować
do tego, aby takim centrum zostać.
Przykładowe zadania centrum integracji:
prowadzenie cyklicznych spotkań
na tematy interesujące migrantów;
budowanie wiedzy na temat obyczajów i norm panujących w polskim społeczeństwie;

W przypadku konieczności zebrania
większych środków warto rozważyć crowdfunding. Polega on na zbiórce pieniędzy
od sympatyków z wykorzystaniem stron
internetowych oraz dedykowanych aplikacji mobilnych. Więcej informacji o tym,
jak prowadzić zbiórki społeczne znajdziecie w rozdziale Finansowanie społecznościowe.
Jest to też sposób na to, aby koordynować działania i znajdować aktywnych liderów społeczności. Organizacje pozarządowe mogą organizować konkursy, w których
swoje pomysły prezentują imigranci. Wybór pomysłu do realizacji należy pozostawić imigrantom i lokalnej społeczności – to
oni, przez głosowanie nad dopuszczonymi
do konkursu projektami, wybiorą te z nich,
których potrzebują. Autorzy najlepszych
propozycji w naturalny sposób stają się li-
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derami projektów, a niekiedy liderami społeczności. Dodatkowo jest to dobre „laboratorium demokracji” dla osób przybyłych
z krajów, gdzie życie obywatelskie nie jest
jeszcze w pełni rozwinięte. Jeden człowiek
zgłasza na specjalnej platformie internetowej pomysł, np. zbiórki pieniędzy na remont cerkwi; inny – organizacji zawodów
sportowych. Obydwaj muszą opisać swój
cel, określić środki niezbędne do jego realizacji, określić budżet, itp. Głosujący przeglądają projekty i wybierają najlepsze. Kto
zbuduje wokół pomysłu szerszą koalicję
i zdobędzie większe poparcie, uzyska możliwość wdrożenia swojego projektu.
Szansą na stworzenie partnerstwa z innymi organizacjami jest również ﬁnansowanie z grantów państwowych, prywatnych,
a przede wszystkim międzynarodowych. Takie projekty są, co do zasady, lepiej oceniane
przez instytucje, które je przyznają. Dzieje się
tak dlatego, ponieważ współpraca z organizacjami pozarządowymi zwiększa ich kompetencje, zasięg oddziaływania i umożliwia
przeprowadzenie projektu skuteczniej i na
większą skalę. Organizacja może również
występować w roli „organizacji parasolowej”, która jest koordynatorem działań
innych fundacji, stowarzyszeń i grup nieformalnych, zapewniając przepływ informacji,
doradzając i zachęcając do podejmowania
wspólnych działań.
Organizacja parasolowa:
ułatwiają i intensyﬁkują kontakty
między różnymi grupami;
dostarcza wiedzę i materiały służące promocji (np. druk ulotek, które
rozsyła organizacjom partnerskim
albo tworzy infograﬁki łatwe do
udostępniania w mediach społecznościowych);
reprezentuje inicjatywy w kontaktach z władzami.

Organizacja parasolowa bazuje na rozległych kontaktach i wiedzy. Jest to

Organizacja parasolowa
To organizacja, która koordynuje działania
innych organizacji, zapewnia przepływ
informacji, dzieli się wiedzą praktyczną
i zachęca i pomaga w realizacji projektów.

również forma wsparcia integracji, którą warto polecić jedynie organizacjom
o dużych kompetencjach, szerokich
kontaktach i wypracowanych metodach
działania.

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI
Pracodawcy masowo zatrudniający
osoby pochodzące z zagranicy mogą być
ważnymi sojusznikami organizacji pozarządowych w zakresie realizacji działań integracyjnych. Przedsiębiorstwa rywalizują
ze sobą o pracowników przybywających
do Polski z Ukrainy, a opinia ﬁrmy przyjaznej i wspierającej społeczność ukraińską
może być tu ważnym atutem. Podobnie
jak posiadanie w pakiecie ﬁrmowych beneﬁtów, np. nieodpłatnych lub współﬁnansowanych lekcji języka polskiego, będzie stanowić wartość czy wręcz element
unikalnej propozycji wartości pracodawcy.

Należy też pamiętać, że same przedsiębiorstwa zyskują na tym, że pozyskany
pracownik szybciej się integruje z firmą i zespołem, zna język i obyczaje panujące w kraju oraz wiąże z nim swoją
przyszłość. Wszystko to przekłada się na
wyższą efektywność pracy, retencję pracowników oraz perspektywę dalszego
ich rozwoju w strukturach organizacji.

Nauka języka czy pogłębianie świadomości kulturowej nie jest naturalnym
obszarem kompetencyjnym ﬁrm budowlanych, sklepów wielkopowierzchniowych
czy ﬁrm zajmujących się outsourcingiem
prostych usług (sprzątanie, gastronomia,
itp.). A warto pamiętać, że większość imigrantów ekonomicznych to osoby pra-
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cujące (przynajmniej początkowo) na
niższych stanowiskach. Przedsiębiorcy
muszą więc pozyskać kompetencje z zewnątrz. Tutaj z pomocą mogą przyjść im
organizacje pozarządowe, które zorganizują warsztaty, przeprowadzą szkolenia
i tworzą propozycje innych aktywności integracyjnych. Firma może potraktować to
jako element swojej polityki rekrutacyjnej,
prospołecznej lub po prostu – jako kolejny zestaw szkoleń przewidzianych dla
pracowników. Oznacza to, w kategoriach
praktycznych, że środki na ﬁnansowanie
takich inicjatyw można pozyskać z wielu
różnych budżetów wewnętrznych ﬁrmy.
Ponadto niektóre z przedsiębiorstw,
zabiegając o wizerunek dobrego miejsca
pracy dla imigrantów, wspierają dotacjami fundacje ukraińskie lub proukraińskie.
W zamian za to otrzymują pewne korzyści promocyjne: np. możliwość umieszczenia swojego logo na stronie internetowej danej organizacji czy ﬁrmowego
roll-upu i plakatów podczas organizowanych przez NGO-sy wydarzeń.

Każde wydarzenie lub akcja, które organizuje organizacja pozarządowa, jest
też potencjalnie miejscem, gdzie ﬁrma
może rekrutować pracowników z zagranicy, a przynajmniej korzystnie pozycjonować swoją markę pracodawcy w świadomości potencjalnych kandydatów.
Z perspektywy takiego biznesu obejmowanie patronatów i wchodzenie w partnerstwa z organizacjami, które te formaty
tworzą, może być interesujące. Warto zatem stworzyć różne pakiety sponsorskie,
o narastającej cenie oraz narastającym
zestawie świadczeń zwrotnych, i rozesłać
je do ﬁrm, które zatrudniają pracowników
z Ukrainy.
Warto też apelować do przedstawicieli
biznesu, aby wykorzystywali kanały komunikacji wewnętrznej (mailingi, tablice
w pomieszczeniach socjalnych, itd.) do
informowania o inicjatywach ukierunkowanych na społeczność ukraińską. Taka
forma wsparcie zapewnia niemal natychmiastowe dotarcie do tysięcy ludzi przy
minimalnym koszcie.

JAK FINANSOWAĆ
PROJEKTY IMIGRANCKIE?
Organizacje pozarządowe ﬁnansują
swoje przedsięwzięcia z różnych źródeł
– działalności gospodarczej, sponsoringu,
darowizn, składek członkowskich, zbiórek
publicznych, nawiązek etc.

Cel funduszy
Nadrzędnym celem funduszy jest umożliwienie
organizacjom i instytucjom wprowadzania
pozytywnych zmian w życiu społeczeństwa.

Najczęściej jednak stowarzyszenia
i fundacje poszukują środków w konkursach grantowych.
Wielość funduszy i programów, z których można pozyskać dotację, przyprawia
o zawrót głowy nawet najbardziej doświadczonych specjalistów.
W każdym funduszu obowiązują
odrębne zasady, terminy i procedury.
Jest jednak jedna wspólna cecha łącząca
wszystkie możliwe fundusze i programy.
Ich zadaniem nadrzędnym jest umożliwienie organizacjom wprowadzania pozytywnych zmian w życiu społecznym,
we wszystkich jego obszarach, nierzadko
przy wykorzystaniu metod i narzędzi niedostępnym instytucjom sektora publicznego.
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CZYM SĄ FUNDUSZE?
Fundusze są tworzone przez rządy
państw i instytucje międzynarodowe aby
realizować określone cele z zakresu życia
społecznego. Nie realizują ich bezpośrednio, ale umożliwiają różnym podmiotom
(w tym organizacjom pozarządowym)
prowadzenie określonych działań. Cele
sprecyzowane są przez instytucje udzielające wsparcia w dokumencie programowym lub regulaminie konkursu. Ubiegając
się o doﬁnansowanie projektu musimy jasno wskazać w jaki sposób przyczyni się
on do realizacji konkretnego celu programu, z którego chcemy pozyskać środki.

PRZYKŁADY:
 Fundusz Azylu, Migracji
i Integracji (FAMI)
Fundusz FAMI jest jednym z funduszy Komisji Europejskiej, a jego operatorem w Polsce (instytucją odpowiedzialną
za obsługę funduszu) jest Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem funduszu jest przyczynianie się do
skutecznego zarządzania przepływami
migracyjnymi i do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej, ochrony
czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej, z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.
Jednym z projektów, sﬁnansowanym
ze środków FAMI, był projekt Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji Migrant.
Info – wsparcie imigrantów oraz wprowadzenie ich w społeczeństwo polskie.
W ramach projektu świadczone były
usługi informacyjne, doradcze i edukacyjne kierowane do imigrantów z całego
świata. Beneﬁcjenci projektu mogli skorzystać ze wsparcia zapewniającego im
niezbędną wiedzę i rozwój kompetencji
przydatnych w Polsce. Dzięki temu projektowi mogli aktywnie włączyć się do
życia społecznego w naszym kraju, jednocześnie dzieląc się tym, co w ich kulturze
ważne i piękne.

Istotnym efektem projektu było
utworzenie kilkujęzycznej platformy internetowej www.migrant.info.pl, na której zamieszczano wiele informacji przydatnych osobom przybyłym do Polski.
Znalazły się tam informacje związane
z rynkiem pracy, przepisami dotyczącymi wynajmu mieszkań, systemu edukacji czy ochrony zdrowia. Zamieszczono
także bazę instytucji wspierających imigrantów.
 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
(FIO)
Jeden z najbardziej popularnych
funduszy skierowanych do III sektora.
Jego głównym celem jest szeroko pojęty rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Cele programu sformułowane
zostały w taki sposób, aby możliwe było
wsparcie niemal wszystkich organizacji
planujących działania przyczyniające
się do poprawy jakości życia w Polsce.

Projekt, w którym uczestniczysz,
a którego dotyczy ten podręcznik –
Polski Model Gościnności – ma na celu
wsparcie organizacji pozarządowych
we włączaniu przybyłych do Polski
cudzoziemców w życie społeczności
lokalnych.

Projekt ten współﬁnansowany jest
ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, którego jednym z celów jest
wzmocnienie partycypacji
obywateli w sprawach publicznych. Mamy nadzieję,
że nasze działania pomoOstatni nabór
gą podnieść skuteczność
Funduszu Azylu,
działań organizacji zajMigracji i Integracji
mujących się tematyką
został otwarty
integracji cudzoziemców
w lipcu tego roku.
w Polsce oraz rozszerzyć
Zakończy się
zasięg tych organizacji
pozarządowych.
31 I 2019 r.

26 VII 2018
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CZYM SIĘ RÓŻNIĄ FUNDUSZE?
Większość funduszy stawia różnego
rodzaju wymagania wstępne, które musi
spełnić organizacja ubiegająca się o doﬁnansowanie.
Na co można przeznaczyć środki?
Tylko część funduszy umożliwia
przeznaczenie pozyskanych środków z dotacji na zakupy środków
trwałych. Większość pokrywa tylko wydatki związane bezpośrednio
z projektem.
Bardzo rzadko zdarza się, że fundusz przyznaje dotację na rozwój
instytucji, a tym samym pozwala
przeznaczyć całą kwotę na opłacenie pensji i np. doposażenie biura.

20%

do

to standardowy
wkład własny organizacji w projekt realizowany z funduszu
dotacyjnego

Wkład własny i zabezpieczenie ﬁnansowe

Dodatkowo można znaleźć wymagania dotyczące przedmiotu działalności tych podmiotów leżącego
w „sferze zadań publicznych” (art.
4. wspomnianej ustawy). W obowiązującym aktualnie akcie (w art.
4.) wskazano 39 obszarów działalności.
Partnerzy
Zdarza się, że regulamin konkursu
nakłada warunek realizacji projektu we współpracy z partnerem i/lub
partnerami (czasem z innych krajów). Udokumentowanie nawiązania takiej współpracy jest czasem
weryﬁkowane już na etapie oceny
formalnej, a innym razem – pozyskanie partnera pozwala uzyskać
dodatkowe punkty w ocenie merytorycznej.
Kompetencje personelu

Większość funduszy
narzuca konieczność
pozyskania wkładu
własnego. Standardowo jest to od 10
do 20% wartości doﬁnansowania.

Często w regulaminie pojawia się
zapis, że organizacja musi mieć
zdolność kredytową i być w stanie
sama sﬁnansować projekt w przypadku sytuacji kryzysowej (np.
opóźnień płatności ze strony instytucji ogłaszającej konkurs).
Forma organizacyjna
W dokumentacjach konkursowych
najczęściej spotykamy zapisy mówiące o tym, że do składania wniosków lub ofert uprawnione są podmioty wskazane w art. 3. ustawy
o działalności pożytku publicznego.

Planując realizację działań ﬁnansowanych ze środków publicznych
wnioskodawca (oferent) zobligowany jest do zapewnienia wysokiej
efektywności. Dlatego w niektórych
dokumentacjach
konkursowych
donator określa wymagania dotyczące niezbędnych kompetencji
kluczowych osób, które będą wykonywać niektóre obowiązki.
Wymagania te dotyczą np. doświadczenia osoby odpowiedzialnej za zarządzanie personelem lub
wykształcenia ekspertów wykonujących określone działania merytoryczne. Na przykład organizacja
ubiegająca się o doﬁnansowanie
projektu dotyczącego wpływu architektury miejskiej na społeczeństwo musi udokumentować zatrudnienie do projektu urbanisty
z trzyletnim doświadczeniem.
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Maksymalna kwota doﬁnansowania
Większość konkursów uzależnia
maksymalną kwotę doﬁnansowania od potencjału ﬁnansowego
organizacji składającej wniosek.
W regulaminie konkursu określona jest także maksymalna kwota doﬁnansowania pojedynczego
projektu. Nie zmienia to faktu,
że organizacji, która dotychczas
dysponowała niewielkimi kwotami (np. pochodzącymi ze składek
członkowskich), trudno będzie wykazać doświadczenie w zarządzaniu kwotami znacznie przewyższającymi budżet, którym wcześniej
operowała.
Potencjał ﬁnansowy organizacji często jest analizowany przez pryzmat
przychodów za ostatni rok obrachunkowy. Na przykład organizacja mająca
100 tysięcy zł obrotu nie może wnioskować o kwotę większą niż dwukrotność obrotu, czyli 200 tysięcy zł.
Ograniczenie liczby wniosków
Częstym ograniczeniem jest liczba wniosków składanych w danym
konkursie przez jeden podmiot (np.
jeden wnioskodawca może złożyć
tylko jeden wniosek w danym konkursie lub w danej edycji konkursu).
Takie ograniczenie najczęściej ma
umożliwić uzyskanie wsparcia planowanych projektów jak największej
liczbie organizacji i zachęcić organizacje do tego, aby skoncentrowały
siły na zaplanowaniu jednego zadania, co przyczyni się do podniesienia jakości planów i projektów, które
otrzymają doﬁnansowanie.

POZA TYM ISTNIEJĄ
INNE OBOSTRZENIA:
zakaz składania wniosków przez
podmioty zalegające z należnościa-

Maksymalna kwota dofinansowania
Większość konkursów określa minimalną
i maksymalną kwotę doﬁnansowania
w regulaminie. Częstą praktyką jest ustalenie
górnego limitu na projekt w zależności
od rocznych obrotów organizacji.

mi podatkowymi i ubezpieczeniowymi;
wymóg prowadzenia biura projektu
na terenie objętym działaniami;
doświadczenie w realizacji działań
podobnych do tych, które są przedmiotem danego konkursu. Czasem
mówimy tu o działaniach na rzecz
konkretnej grupy docelowej.
Spełnienie tych wymagań najczęściej
oceniane jest na zasadzie 0/1, dlatego
zawsze przygotowując projekt należy
zapoznać się z nimi bardzo dokładnie,
a w przypadku wątpliwości – zwrócić się
z oﬁcjalna prośbą o wyjaśnienie do instytucji ogłaszającej konkurs.
Dodatkowo wymagana jest przejrzystość wykorzystywania środków publicznych, co nakłada na instytucje wspierające trzeci sektor obowiązek weryﬁkacji
wspieranych organizacji pozarządowych
pod kątem właściwego wykorzystania dotacji i rozliczenia projektu.
 Z perspektywy donatora
Organizacje pozarządowe często zastanawiają się, czemu większość projektów stawia tak wiele wymagań, a jednocześnie nie ﬁnansuje samej organizacji,
tylko dany projekt. Warto na to spojrzeć
z perspektywy donatora.

Podmioty, które dysponują własnymi
zasobami (np. komputery, budynki czy
w końcu pieniądze) i wykorzystają je do
realizacji danego zadania, są lepszym
partnerem do wspólnego osiągnięcia
celu danego programu. Kto zlecając na-
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prawę swojego samochodu chce zapłacić dodatkowo za narzędzia, które warsztat musi zakupić by wykonać zadanie?

Finansujący oczekują, że organizacje
będą miały zarówno potencjał kadrowy,
jak i organizacyjny do realizacji projektu.
Wymienione w regulaminie wymagania
są pierwszym ze stopni weryﬁkacji składanych projektów. Brutalna maksyma
osób zajmujących się doradztwem w za-

kresie ﬁnansowania działalności organizacji pozarządowych brzmi „nie każdy
musi uzyskać dotację”. Ale warto dodać –
„ale każdy może, jeżeli planowany projekt
wpisuje się w cele danego programu”.
To do nas należy decyzja czy i z jakiego
programu będziemy próbowali pozyskać
środki. Warto pamiętać, żeby wybierając
program dotacyjny mieć pewność spełnienia wszystkich wymagań na samym
początku pracy nad dokumentami aplikacyjnymi.

OD CZEGO ZACZĄĆ?
PRZEANALIZUJ MISJĘ
I CELE STATUTOWE
TWOJEJ ORGANIZACJI
Życie organizacji pozarządowej to
dynamiczny proces. Zmieniają się ludzie
zaangażowani w jej działalność i partnerzy; pojawiają się nowe możliwości
i pomysły. Dlatego co pewien czas warto zastanowić się, czy planowane w organizacji projekty są w pełni zgodne
z zapisami statutu i czy nie należałoby
wprowadzić w nim odpowiednich zmian
(zgodnie z określonymi przepisami i procedurami). Pozwoli to rozszerzyć działalność organizacji i zapewnić zgodność
z wymaganiami konkursów dotacyjnych,
w których organizacja w przyszłości bę-

Zmiany statutu
Organizacje pozarządowe muszą działać
w sposób elastyczny i dostosowywać się
do zmieniającej rzeczywistości. Żeby rozszerzyć
zakres działalności zazwyczaj trzeba
zmienić statut.

Zaangażowanie zespołu
Już na etapie planowania projektu należy
włączyć do prac osoby, które będą brać udział
w tym projekcie. Pomogą przygotować dobry
i racjonalny wniosek, co zwiększy szansę
otrzymania doﬁnansowania.

dzie brała udział. Taka analiza, wykonywana co pewien czas (np. podczas dorocznych spotkań członków organizacji),
będzie też motywować zespół do działania i inspirować do tworzenia nowych
projektów, a w efekcie – prowadzić do
rozwoju organizacji.

OKREŚL PROBLEM,
KTÓRY CHCESZ ROZWIĄZAĆ
I SFORMUŁUJ CEL
Projekt nie jest przedstawieniem jednego aktora.
Często pomysłodawca projektu zajmuje się przeprowadzeniem analizy problemów, które zostaną rozwiązane dzięki
projektowi, następnie formułuje cele i planuje działania oraz budżet. Po zakończeniu tych prac przystępuje do opracowania
wniosku o doﬁnansowanie lub oferty. Na
koniec ta sama osoba kieruje pracami całego zespołu projektowego.
Warto pamiętać, że prace realizowane
na poszczególnych etapach cyklu życia projektu wymagają różnorodnych
umiejętności. Dlatego w realizację przedsięwzięcia trzeba zaangażować osoby
o różnych kompetencjach. Zespół powinien być włączony we wszystkie prace –
począwszy od formułowania celów zadania, przez przygotowanie dokumentów
aplikacyjnych i realizację poszczególnych
zadań, aż po ich ewaluację.
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Niezależnie od tematyki projektu potrzebni są specjaliści od zarządzania,
promocji, mediów i komunikacji oraz
księgowości i administracji. Te umiejętności są potrzebne do realizacji praktycznie
każdego działania zespołowego, zwłaszcza
ﬁnansowanego ze środków publicznych.
Jednocześnie niezbędne będą osoby
mające wiedzę i doświadczenie w konkretnych dziedzinach, zgodnie z celami
projektu (w zależności od jego celów –
np. specjaliści w obszarze ochrony środowiska, teatru, nauczania języków, rehabilitacji, psychologii, rynku pracy, itd..).
Pamiętaj:
umożliwienie
członkom
i członkiniom zespołu współdecydowania
o przedsięwzięciu zapewni im możliwość
identyﬁkowania się z przedsięwzięciem –
kluczem do zaangażowania w prace i efektywnego wykorzystania potencjału organizacji i zespołu. Dzięki uwagom i praktycznej
wiedzy zaangażowanych osób łatwiej będzie przygotować projekt i wniosek wolny
od błędów i możliwy do zrealizowania (np.
dopasuje dopasowany do tempa i dynamiki pracy członków zespołu).
Realizacja projektu wymaga korzystania z dorobku i wiedzy członków
organizacji; jeśli te zasoby są niewystarczające, należy podjąć współpracę z partnerami, których cele są zbieżne z naszymi
i którzy zechcą połączyć siły w celu realizacji pomysłu.
Dorobkiem są różne zasoby – może to
być sprzęt, obiekt sportowy, tematyczny
serwis internetowy czy placówka edukacyjna, ale mogą to być także doświadczenia i zaufanie określonej instytucji czy
grupy społecznej.
Często nie zastanawiamy się nad dodatkowymi korzyściami, które możemy
zyskać w trakcie realizacji projektu. Tymczasem to właśnie wartość dodana, wynikająca działań organizacji, znacząco przyczynia się do jej rozwoju.

Dlatego już na etapie planowania należy zadbać o to, aby trwałym efektem
projektu było nie tylko rozwiązanie lub

zniwelowanie konkretnych problemów
wybranej grupy docelowej, ale także
zwiększenie zasobów organizacji i rozwój kompetencji osób zaangażowanych
w projekt.

Dobrym wskaźnikiem realizacji tego
założenia jest to, czy w końcowej fazie
projektu potraﬁmy wskazać, co jeszcze
należy zrobić w obszarze życia społecznego, którego dotyczył, i czy jesteśmy
w stanie odpowiedzieć na zidentyﬁkowane nowe wyzwania oraz zaangażować
do ich podjęcia siły członków organizacji
i partnerów.

POSZUKAJ FUNDUSZY
I ZAPOZNAJ SIĘ Z ICH ZASADAMI;
DOBIERZ TAKI, Z KTÓREGO
MOŻESZ UZYSKAĆ ŚRODKI
Stały monitoring stron internetowych
i korzystanie z newsletterów instytucji ogłaszających konkursy w interesującej nas tematyce pomaga zebrać informacje na temat
interesujących naborów wniosków i ofert.
Dla organizacji chcących pozyskiwać dotacje na swoje projekty powinno takie działania powinny być prowadzone regularnie.
Kiedy już wiemy, co chcemy zmienić
naszym projektem, ustaliliśmy grupę docelową, znamy zależności przyczynowo-skutkowe problemów, które planujemy
rozwiązać, i wiemy jak to należy zrobić –
krótko mówiąc: kiedy mamy przygotowany projekt lub przynajmniej jego dokładny
szkic (zgodnie z zasadami realizacji projektów), przystępujemy do poszukiwania
źródła ﬁnansowania projektu.
Na tym etapie analizujemy planowane
terminy konkursów dotacyjnych i możliwości złożenia wniosku o doﬁnansowanie

Szukanie funduszy
Dla organizacji, które chcą pozyskiwać dotacje
na swoje projekty, ważne jest regularne szukanie
informacji w internecie o prowadzonych konkursach. Warto przygotować listę stron internetowych i zaglądać na nie co pewien czas.
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Terminy
Bardzo ważne jest, żeby wybierać konkursy dające wystarczająco dużo czasu na rzetelną realizację projektu. Po okresie weryﬁkacji wniosków
i wydaniu decyzji trzeba jeszcze poczekać na
sporządzenie umowy i wypłacenie funduszy. To
może zając kilka miesięcy.

lub pozyskanie sponsorów czy organizacji
zbiórki publicznej.
Warto pamiętać, że doﬁnansowanie
można uzyskać z nieoczywistego źródła,
zwłaszcza jeśli potraﬁ się odpowiednio
sporządzić wniosek. Na przykład doﬁnansowanie projektu integracji imigrantów
można próbować uzyskać z programów
dotacyjnych Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jeśli w projekcie zaproponujemy
wspólne wydarzenie sportowe, to połączymy integrację cudzoziemców z promowaniem sportu i zdrowego trybu życia.

PRZYGOTUJ WNIOSEK
RAZEM Z ZESPOŁEM
Najczęściej na etapie przygotowania
wniosku o doﬁnansowanie konieczne jest
przeformułowanie niektórych planów (np.
korekta celów, a tym samym – niektórych
zadań i terminów określonych w harmonogramie lub uwzględnienie w nim dodatkowych aktywności).
Na tym etapie praca włożona w przygotowanie projektu procentuje – ułatwia
sporządzenie wysokiej jakości wniosku.
Praktycznie we wszystkich konkursach
obowiązują formularze uwzględniające te
same lub bardzo podobne elementy, ściśle
związane z metodologią zarządzania projektami. Uwzględnia ona:
dokładnie przeprowadzoną analizę
problemów;

Dobry wniosek
W trakcie realizacji projektu bardzo często sięga
się do wniosku. Jego wysoka jakość bardzo ułatwia późniejszą realizację.

określenie celów projektu (najczęściej w oparciu o zasadę SMART);
szczegółowe zaplanowanie kosztów i harmonogramu działań;
drobiazgową analizę sytuacji mogących utrudnić realizację projektu;
określenie oczekiwanych efektów
(produktów i rezultatów) przedsięwzięcia.
Aby podnieść jakość działań i skuteczność w pozyskiwaniu dotacji z różnych
programów, warto skorzystać ze szkoleń
z zakresu zarządzania projektami i zapoznać się ze związaną z tym literaturą.
Polecamy znakomitą pozycję, łatwą
do znalezienia i bezpłatnego pobrania
z zasobów internetowych: Podręcznik zarządzania projektami miękkim,
w kontekście Europejskiego Funduszu
Społecznego.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI
O KONKURSACH
DLA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH?
Polskie instytucje sektora publicznego
– zarówno na szczeblu centralnym (np.
ministerstwa), jak i lokalnym (samorządy)
– dysponują środkami na realizację różnych celów i te środki są przekazywane
organizacjom pozarządowym, najczęściej
w trybie konkursowym (co ma zapewnić
transparentność procesu).
Każda z instytucji publikuje zaproszenia do składania wniosków/ofert –
bardzo często informacje na ten temat
znajdują się na podstronach z aktualnościami i/lub w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Częstą praktyką jest także prowadzenie na stronie internetowej
urzędu specjalnej zakładki poświęconej
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wiele konkursów ogłaszanych jest
w pierwszym lub ostatnim kwartale roku
kalendarzowego.
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Warto odwiedzać strony następujących instytucji:
Ministerstwo Edukacji Narodowej –
www.men.gov.pl – ﬁnansuje realizację
zadań dotyczące promowania lokalnych
inicjatyw społecznych, inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym czy np. rozwijanie kompetencji
pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania
z cyberprzestrzeni;
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego - www.mkidn.gov.pl – zapewnia wsparcie realizacji szeregu programów tematycznych z zakresu szeroko
pojętego promowania kultury i udziału
w życiu kulturalnym;
Ministerstwo Obrony Narodowej
– www.mon.gov.pl – wspiera działania w zakresie m.in. podtrzymywania
i upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej czy obronności państwa
i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – www.mpips.gov.pl – przekazuje
środki w ramach popularnych programów
dotacyjnych, np. ASOS (Rządowy Program
na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych);
Ministerstwo Sportu i Turystyki –
www.msit.gov.pl – wspiera działania
i inicjatywy w zakresie realizacji zadań
publicznych z obszaru turystyki i sportu,
w tym m.in. szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo, promocję i popularyzację sportów wyczynowych uprawianych
przez osoby niepełnosprawne czy wykorzystanie sportu jako dziedziny wspierającej integrację społeczną;
Ministerstwo Spraw Zagranicznych –
www.msz.gov.pl – wspiera m.in. działania
w obszarze współpracy międzynarodowej
polskich organizacji pozarządowych oraz
pomoc humanitarną;
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji – www.mswia.gov.pl –
wspiera działania organizacji pozarządo-

Biuletyn Informacji Publicznej
Jest źródłem informacji o konkursach
realizowanych przez instytucje sektora
publicznego – ministerstwa
i samorządy każdego szczebla

wych np. w zakresie szkoleń dla ratowników oraz przeciwdziałania zjawiskom
patologicznym wśród dzieci i młodzieży;
Narodowe Centrum Kultury – www.
nck.pl – przyznaje środki m.in. organizacjom działającym w obszarze kultury
w ramach programów takich jak „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, „Kadra kultury”
czy „Kurs na kulturę” (i innych).

KONKURSY
URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH
W przypadku urzędów marszałkowskich konkursy na dany rok najczęściej są
ogłaszane są pod koniec roku poprzedniego (w listopadzie lub grudniu). Zadania, jakie w ich ramach są możliwe do realizacji,
mogą zwykle trwać maksymalnie do końca roku i mają zasięg regionalny. BIP urzędów marszałkowskich warto odwiedzać
również na bieżąco, ponieważ zdarza się,
że określony konkurs ma więcej niż jedną
edycję.

KONKURSY
STAROSTW POWIATOWYCH
Powiatowe konkursy, podobnie jak pozostałe, ogłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego, uruchamiane są najczęściej pod koniec roku.

KONKURSY
URZĘDÓW MIAST I GMIN
Urzędy miast i gmin częściej ogłaszają
konkursy podobnie jak urzędy marszałkowskie czy powiatowe.
Z tego powodu warto zaglądać do
BIP-ów tych urzędów co najmniej dwa
razy do roku. Tutaj środki są zwykle mniejsze niż w przypadku innych urzędów, jednak pozwalają na sﬁnansowanie niewielkich inicjatyw (lub doﬁnansowanie tych
większych) w skali lokalnej.
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Analizując możliwości pozyskiwania środków z jednostek samorządu terytorialnego warto pamiętać, że rejestracja organizacji pozarządowej w określonym mieście
i województwie (siedziba) nie jest sprawą
pierwszorzędną. Jeśli dana organizacja,
zgodnie z zapisami w statucie i KRS, może
działać np. na terenie całego kraju i chce
zrobić coś dla społeczności konkretnej
miejscowości czy województwa, to fakt,
że jest zarejestrowana w innym regionie
nie rodzi żadnej przeszkody. Zasadnicze
kryterium formalnej poprawności wniosku stanowią bowiem odbiorcy zadania.
Ważnym źródłem pozyskiwania środków od jednostek samorządu terytorialnego jest tryb pozakonkursowy (tzw. tryb
art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz. U. 2003 nr
96 poz. 873 z późn.zm.). Nie ma tu określonych terminów przyjmowania ofert, ale
należy zwrócić uwagę, że środki przydzielane są do ich wyczerpania w danym roku
budżetowym.
Dlatego najlepszym okresem na zgłaszanie inicjatyw w trybie pozakonkursowym są pierwsze miesiące roku. Przy
tym trzeba wziąć pod uwagę, że o przyznaniu środków nie decyduje tylko kolejność zgłoszeń, lecz uznanie ich celowości,
a podstawą rozpatrzenia oferty jest jej poprawność formalna.

KRAJOWE ŹRÓDŁA PRYWATNE
Warto zwracać uwagę na fundacje
działające przy bankach i korporacjach,
które oferują doﬁnansowanie projektów
dla innych organizacji pozarządowych:
Narodowy Bank Polski, który w trybie
ciągłym prowadzi nabór wniosków dotyczących projektów edukacyjnych w obszarze ekonomii i ﬁnansów;
Fundacja im. Leopolda Kronenberga,
– www.kronenberg.org.pl/ – przyznająca
doﬁnansowanie na projekty w zakresie
edukacji i rozwoju lokalnego, prowadzi
nabór dwa razy w roku;

Fundacja PZU – www.fundacjapzu.pl
– przyznaje środki w ramach ogłaszanych
konkursów dotyczących pobudzania różnorodnych zainteresowań młodzieży czy
innowacyjnych form wspierania osób
z niepełnosprawnościami;
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej – www.fwpn.org.pl – doﬁnansowująca różnego rodzaju inicjatywy
polsko-niemieckie, w tym wymiany studenckie;
Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego – www.fundacjabgk.pl – organizująca
cykliczny konkurs „Na dobry początek”,
którego celem jest wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci w wieku od 2 do 8 lat
ze środowisk wiejskich i małych miejscowości. Ponadto oferuje możliwość wsparcia ﬁnansowego i pozaﬁnansowego w ramach programów „Młody Obywatel” oraz
„Mała Ojczyzna – wspólna sprawa”;
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży –
www.pcyf.org.pl – oferująca środki w ramach swoich programów, wspierających
aktywność edukacyjną dzieci i młodzieży
z małych miejscowości czy rozwój kompetencji społecznych;
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności – www.pafw.pl – to kolejny podmiot, który oferuje wsparcie organizacjom
pozarządowym;
Europejska Fundacja Młodzieży –
https://www.coe.int/en/web/youth/home
– wspiera działania służące promowaniu
idei pokoju, zrozumienia i współpracy
w duchu poszanowania praw człowieka,
demokracji, tolerancji i solidarności.
Warto zapoznać się także z bogatą ofertą Komisji Europejskiej odwiedzając stronę http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_pl.htm. Można tam
znaleźć wsparcie projektów lub organizacji, które promują interesy UE lub
przyczyniają się do wdrożenia unijnych
programów lub strategii. Zainteresowane strony mogą ubiegać się o środki odpowiadając na zaproszenia do składania
wniosków. Zaproszenia te pojawiają się
cyklicznie.
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PROGRAMY NARODOWEGO
INSTYTUTU WOLNOŚCI
Koniecznie należy odwiedzać stronę
www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl.
Programy, w ramach których instytut dysponuje środkami na wspieranie
aktywności organizacji pozarządowych,
prowadzone przez Narodowy Instytut
Wolności:
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich;
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich;

Narodowy Instytut Wolności
Dysponuje środkami na wspieranie aktywności
organizacji pozarządowej. Rozporządza takimi
funduszami, jak FIO, Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Fundusz Wsparcia Organizacji
Pożytku Publicznego i inne.

Fundusz Norweskie i EOG
To wsparcie ﬁnansowe od Norwegii, Islandii
i Liechtensteinu będące rekompensatą za korzystanie z przywilejów unijnych. Fundusz rozporządza
bardzo dużymi zasobami, a doﬁnansowanie jest
przeznaczane na bardzo różne cele społeczne.

Korpus Solidarności;
Fundusz Wsparcia Organizacji Pożytku Publicznego;
Program wsparcia organizacji harcerskich;
Program wsparcia uniwersytetów
ludowych.

NORWESKI MECHANIZM
FINANSOWY ORAZ MECHANIZM
FINANSOWY EUROPEJSKIEGO
OBSZARU GOSPODARCZEGO –
(CZYLI TZW. FUNDUSZE
NORWESKIE I FUNDUSZE EOG)
Są formą ﬁnansowego wsparcia
przyznanego przez Norwegię, Islandię
i Liechtenstein. W okresie sprawozdawczym 2014-2021 na inwestycje w południowej i wschodniej Europie zostanie
przeznaczone ponad 2,8 mld euro. Polska, z alokacją w wysokości 809,3 mln
euro, podobnie jak w poprzednich latach, pozostanie największym beneﬁcjentem tych środków.
Fundusz krajowy to 30 milionów
euro na dotacje dla organizacji prowadzących działania strażnicze, rzecznicze, antydyskryminacyjne, włączające
obywateli w podejmowanie decyzji dotyczących otaczającej rzeczywistości,
w tym środowiska naturalnego, zwięk-

FAMI
Unijny Fundusz Azylu Migracji i Integracji jest
skierowany od organizacji i instytucji zajmujących się szeroko pojętym prowadzeniem polityki
migracyjnej. Informacji o nim można szukać na
stronie Komisji Europejskiej i MSWiA.

szające
partycypację
obywatelską
i przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu. Operatorem funduszy będzie
najprawdopodobniej konsorcjum trzech
organizacji pozarządowych: Fundacji
Batorego, STOCZNI i Fundacji Akademii
Organizacji Obywatelskich.

FUNDUSZ AZYLU
MIGRACJI I INTEGRACJI
Fundusz FAMI jest jednym z funduszy
Komisji Europejskiej, którego operatorem
w Polsce jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Wspiera projekty dotyczące:
wsparcia lokalnych i regionalnych
sieci integracji;
legalnej
migracji
(realizowane
z państwami trzecimi);
wsparcia oﬁar handlu ludźmi;
opieki nad małoletnimi migrantami,
w tym małoletnimi bez opieki;
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włączenia diaspory w podnoszenie świadomości na temat migracji
i powrotów.
Informacji o konkursach (prowadzonych w trybie otwartym i zamkniętym)

można szukać na stronie MSWiA: http://
fundusze.mswia.gov.pl/ i na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/.
Wnioski do Komisji Europejskiej należy
składać do 31 stycznia 2019 roku.

FINANSOWANIE SPOŁECZNOŚCIOWE
Spośród różnych sposobów ﬁnansowania organizacji pozarządowych i pojedynczych projektów, poza ﬁnansowaniem z grantów i dotacji, warto rozważyć
zbiórki publiczne i pozyskiwanie funduszy
od sympatyków. Tradycyjnie prowadzona zbiórka publiczna polega na zbieraniu
gotówki lub darów rzeczowych w przestrzeni publicznej. Inną opcją jest zbieranie funduszy za pośrednictwem internetu
w formie crowdfundingu lub fundraisingu,
co zyskuje ostatnio coraz większą popularność.
Dywersyﬁkacja źródeł ﬁnansowania
powinna być jednym z priorytetów organizacji pozarządowych. Rzadko kiedy
jedno źródło pozwala na stabilne funkcjonowanie i umożliwia podejmowanie różnorodnych działań. Większa liczba źródeł
dodaje organizacjom elastyczności i pozwala urozmaicić ofertę. Finansowanie
projektowe (na konkretne działania) zazwyczaj nie umożliwia opłacenia pensji
stałych pracowników czy wynajęcia biura.
Dlatego organizacje powinny szukać również takich źródeł, dzięki którym mogą
utrzymać stałą działalność administracyjną i zarządczą oraz rozwijać kompetencje
zespołu.

Wybór odpowiednich źródeł to zawsze
bardzo indywidualna sprawa, zależna od
specyfiki organizacji, np. formy prawnej,
profilu działania, liczby pracowników,
grona odbiorców, doświadczenia, itd.
Jedno jest pewne – największe i najbardziej doświadczone organizacje pozyskują środki z bardzo różnych źródeł,

wkładają w to dużo pracy i bardzo często
zatrudniają do tego profesjonalistów.

Poniżej zaprezentowaliśmy trzy sposoby pozyskiwania funduszy od darczyńców
w formie zbiórek – klasycznej zbiórki publicznej oraz crowdfundingu i fundraisingu. Planując sposób ﬁnansowania warto
jednak pamiętać o innych źródłach, czyli
opisanych wcześniej konkursach grantowych i dotacyjnych oraz o współpracy
z przedsiębiorcami, odpłatnej działalności
gospodarczej, możliwości przekazania 1%
podatku dochodowego od osób ﬁzycznych oraz o loteriach fantowych i wielu
innych. Informacji o dywersyﬁkacji ﬁnansowania i źródłach ﬁnansowania można
szukać w internecie, gdzie organizacje
dzielą się wiedzą tworząc całe podręczniki
o ﬁnansowaniu (również publicznie dostępne w wersji .pdf).

ZBIÓRKI PUBLICZNE
Sposób organizacji zbiórki publicznej
jest szczegółowo opisany w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego oraz komitety społeczne to
jedyne podmioty, które mogą przeprowadzać zbiórki w przestrzeni publicznej. Cel
zbiórki musi należeć do strefy zadań publicznych (określone w art.4, ust. 1 ustawy
o działalności pożytku publicznego), dlatego musi się wiązać ze sprawami takimi
jak: pomoc społeczna, ochrona zdrowia,
pomoc osobom niepełnosprawnym, przeciwdziałanie dyskryminacji, rozwój wspól-
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not lokalnych, upowszechniania kultury,
podtrzymywanie tradycji, wsparcie nauki,
ekologia i tym podobne. Cel zbiórki może
być też religijny.
Zbiórka publiczna, zgodnie z treścią
ustawy, to „zbieranie oﬁar w gotówce
lub w naturze w miejscu publicznym”.
Korzystając z takiej formy wsparcia organizacja uzyskuje pieniądze (w gotówce)
lub dary rzeczowe (np. jedzenie, zabawki
czy książki). Darowizny pieniężne muszą być zbierane do puszek/skarbon/koszy. Rejestracja zbiórki publicznej i jej
późniejsze rozliczenie jest obowiązkiem, ponieważ przekazywane z rąk do
rąk pieniądze lub przedmioty są nie do
wyśledzenia przez administrację skarbową. Rejestrowane formy przekazywania
funduszy (na przykład wpłaty na konto
organizacji) nie wliczają się do zbiórek
publicznej.

jakakolwiek forma sprzedaży, w tym
sprzedaż tak zwanych „cegiełek”.

ORGANIZACJA ZBIÓRKI:
zbiórkę należy zgłosić na portalu zbiorki.gov.pl (za pomocą
formularza elektronicznego) lub
pocztą tradycyjną, wysyłając formularz do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji
(formularz znajduje się na portalu
zbiorki.gov.pl w sekcji „zgłoś lub
rozlicz zbiórkę papierowo”);
trzeba sprawdzić, czy na portalu
pojawiła się informacja o zbiórce (w przypadku zgłoszenia online zajmuje to do 3 dni roboczych,
w przypadku poczty tradycyjnej –
do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia listu);

CO NIE JEST ZBIÓRKĄ PUBLICZNĄ:
zbiórka pieniędzy na terenie kościołów i kaplic na cele religijne;
loterie pieniężne i fantowe;
zbiórka wśród grona osobistych
znajomych;
zbiórka na terenie szkoły (odbywająca się na podstawie pozwolenia
władz szkoły), jeżeli jest prowadzona wśród uczniów i nauczycieli;
zbiórki koleżeńskie w lokalach
urzędu publicznego (za zgodą
jego władz) lub w innych zakładach pracy;
wszystkie zbiórki odbywające się
poza przestrzenią publiczną, np.
w internecie;
SMS-y charytatywne;
apele o wpłaty na konto bankowe
organizacji;

osoby prowadzące zbiórkę muszą
mieć identyﬁkatory zawierające
imię i nazwisko osoby, informacje
o nazwie zbiórki, jej celu, organizatorze oraz numer zbiórki;
po zakończeniu zbiórki należy
sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki do 30 dni po
jej zakończeniu oraz ze sposobu
rozdysponowania zebranych oﬁar
do 3 miesięcy od zakończenia roku
obrotowego organizacji, w którym
zakończono rozdysponowanie funduszy i darów;
jeżeli zbiórka trwa dłużej niż
rok (zbiórka długoterminowa),
to sprawozdanie z jej rezultatów sporządza się co 6 miesięcy,
a z rozdysponowania funduszy
co 12 miesięcy (w sprawozdaniu
umieszcza się jedynie informacje
za dany okres rozliczeniowy). Przykładowo – jeżeli zbiórka trwa dwa
lata, to należy złożyć 4 sprawozdania cząstkowe, w tym pierwsze za
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okres od dnia rozpoczęcia zbiórki).
Na koniec sporządza się sprawozdanie końcowe;
podobnie jak ze zgłoszeniem,
sprawozdania można składać
przez formularz elektroniczny lub
w wersji papierowej do MSWiA.

INNE WAŻNE
INFORMACJE :
organizator może prowadzić więcej niż jedną zbiórkę w tym samym
czasie;
koszty niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki mogą
być pokryte z zebranych oﬁar – organizator sam szacuje koszty organizacji, czyli np. transportu darów,
zakupu skarbon, itp.;
cel zbiórki można zmienić w trakcie jej trwania, jeżeli dotychczasowy cel został osiągnięty lub jeżeli
nie może być – według wiedzy organizatorów – osiągnięty;
osoby prowadzące zbiórkę mogą
rozdawać darczyńcom przedmioty
o znikomej wartości (np. pocztówki, gadżety) jako symbol wdzięczności, ale takie „cegiełki” nie mogą
być sprzedawane;
MSWiA może odmówić zamieszczenia zgłoszenia jeżeli cel zbiórki
nie realizuje zadań publicznych lub
jeżeli sprawozdanie z poprzedniej
zbiórki nie zostało zamieszczone
w terminie na portalu internetowym;
na stronie zbiorki.gov.pl dostępne
są szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków, wymaganych dokumentów i pełnomocnictw, składania sprawozdań
i innych zasad.

Zbiórka publiczna może być jednym ze
sposobów finansowania lub współfinansowania projektów integracyjnych
dla imigrantów. Dlatego najważniejsze
jest takie określenie celu, które umożliwi
przeprowadzenie zbiórki. Może to być na
przykład projekt edukacyjny, promujący
kulturę lub sport, charytatywne wsparcie
określonych osób, ale też działalność na
rzecz mniejszości narodowych i etnicznych czy organizacja spotkania integrującego mieszkańców miejscowości z imigrantami.
Przygotowując się do projektu warto
przejrzeć zbiórki wyszczególnione na
stronie zbiorki.gov.pl i poszukać podobnych projektów. Warto też zastanowić
się, czy mamy wystarczająco dużo osób
i czasu, żeby taką zbiórkę przeprowadzić.
Jeżeli wasza organizacja nie jest rozpoznawalna w miejscu, gdzie prowadzicie
zbiórkę, może być problem ze zdobyciem
wystarczających funduszy.
Osoby prowadzące zbiórkę powinny
nie tylko mieć informatory, ale też dokładnie znać projekt i wiedzieć, w jaki
sposób o nim opowiadać. Temat imigrantów jest dość kontrowersyjny, dlatego warto dobrze przeszkolić wszystkich
przeprowadzających zbiórkę na wypadek
osób agresywnych i starających się wejść
w konfrontację. Powinny to być osoby
elokwentne i uprzejme, ale też asertywne
i radzące sobie ze stresem.
Zbiórki w przestrzeni publicznej raczej nie nadają się do ﬁnansowania stałej
działalności, ale jeśli są mądrze zorganizowane, to umożliwiają realizację projektu.
Mogą być też metodą promowania postaw obywatelskich i samej organizacji.
Umiejętnie rozmawiając z mieszkańcami,
w odpowiednich miejscach i porze dnia,
możemy zebrać nie tylko fundusze, ale też
zdobyć silne grono sympatyków.

CROWDFUNDING
To bardzo prężnie rozwijająca się forma ﬁnansowania projektów. Crowdfun-
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ding (od ang. crowd – tłum i fund – fundusze) polega na zbieraniu niewielkich
kwot od darczyńców na określony
projekt. Finansowanie społecznościowe wykorzystuje zazwyczaj technologie
teleinformatyczne, czyli zbiórka prowadzona jest za pośrednictwem internetu.
Mechanizm crowdfundingu zakłada
jakąś formę świadczenia zwrotnego
dla osób wpłacających na rzecz projektu. Ta forma ﬁnansowania jest bardzo
skuteczna przy ﬁnansowaniu projektów,
których efekty są materialne (np. publikacja) lub są wydarzeniami (np. koncertem).

NAGRODA ZA ZBIÓRKĘ
Wynagrodzenie za udział w zbiórce może być bardzo różne, ale jest elementem stałym crowdfundingu. Rodzaj
nagrody jest zazwyczaj związany z wysokością datku – im wyższa wpłata, tym
atrakcyjniejsze nagrody. Portale internetowe, na których organizowane są
zbiórki crowdfundingowe, często stosują „cegiełki”, czyli umożliwiają wpłaty o określonej wartości. W przypadku
zbiórek charytatywnych (na przykład
na indywidualne leczenie chorej osoby) zdarza się, że portale nie proponują
nagrody, ponieważ podważałoby to gospodarność prowadzącego zbiórkę. Poza
tym pomagając w leczeniu donatorzy
nie czują potrzeby otrzymania gadżetu
czy podziękowań – nagrodą jest satysfakcja z dobrego uczynku.
W przypadku doﬁnansowania działalności gospodarczej nagrodą może być
na udział w zyskach (na zasadach współwłasności). Jest to forma niezbyt użyteczna dla organizacji pozarządowych, choć
w przypadku ﬁnansowania projektów biznesowych, szczególnie tych innowacyjnych, sprawdza się bardzo dobrze.
Z mechanizmu korzystają również
muzycy i inni artyści starający się wydać
i spopularyzować swoje dzieła. W takiej
sytuacji nagrodą jest najczęściej płyta,
książka, album, bilet lub inne dzieło. Z takiego mechanizmu mogą też skorzystać

Prezenty
Crowdfunding zakłada świadczenie zwrotne
dla darczyńców. Może to być publikacja
sﬁnansowana ze zbiórki, podziękowania pisemne,
bilet wstępu na wydarzenie lub gadżet.

organizacje pozarządowe, na przykład
przy projekcie zakładającym wydanie
publikacji książkowej. Wtedy nagrodą
może być książka, e-book lub spotkanie
z autorem.
W przypadku organizowania wydarzeń częstą nagrodą jest bilet wstępu,
dla mniej hojnych darczyńców – gadżet
związany z tematyką wydarzenia. Przy
takich eventach częstą nagrodą dla tych,
którzy najwięcej wpłacili, są podziękowania ze sceny.

Bardzo często formą wynagrodzenia za
mniejsze wpłaty są obiekty o niewielkiej
wartości materialnej, takie jak podziękowania listowne lub mailowe, niedrogi
gadżet związany z organizacją lub przedsięwzięciem (zakładka do książki, breloczek, długopis itp.), bon ze zniżką na zakupy lub umieszczenie listy darczyńców
na stronie internetowej (oczywiście za
ich zgodą).

W ORGANIZACJACH
POZARZĄDOWYCH
Dla organizacji pozarządowych crowdfunding może być skuteczną metodą pozyskania pieniędzy na projekty. Bardzo
dobrze sprawdza się w przypadku zbiórek na organizację wydarzeń, publikację
materiałów lub ﬁlmu edukacyjnego. Może
być również metodą zebrania funduszy
na inwestycje w organizacji, np. wynajem
biura, remont czy utworzenie biblioteki.
Z ﬁnansowania społecznościowego można skorzystać przygotowując dowolne
projekty z zakresu spraw społecznych –
trzeba jednak dotrzeć do osób, które będą
chciały je wesprzeć.

55
PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2018

ROZDZIAŁ 3

Na użytek crowdfundingu powstało wiele platform (portali internetowych), które organizują takie zbiórki. Pośredniczą
one w prowadzeniu zbiórki i ułatwiają jej promocję. Jest to również sposób
bardzo transparentnego zbierania funduszy – zazwyczaj portale zamieszczają
listę donatorów (którzy mogą występować anonimowo lub pod pseudonimem),
do których przypisane są kwoty, a także
sumę wpłat i ich udział w kwocie, jaką
chciano zebrać.

JAK ZORGANIZOWAĆ
CROWDFUNDING?
 Określ cel zbiórki
Pierwszym krokiem jest przygotowanie projektu, jego kosztorysu i harmonogramu. Określając cel zastanów się,
czy nie jest zbyt ogólny. Większą popularnością cieszą się projekty, w których
cel jest precyzyjnie określony. Zamiast
„zbiórka na działalność statutową fundacji i projekty edukacyjne” lepiej zapisać
„zbiórka na przeprowadzenie szkolenia
o stereotypach narodowych w szkole
X w miejscowości Y”. W ten sposób potencjalny darczyńca będzie w stanie wyobrazić sobie projekt i jego efekty; zastanowi się nad tym, czy sam chciałby wziąć
w nim udział.
 Wybierz portal
Wybierając portal trzeba przede
wszystkim bardzo dokładnie zapoznać
się z regulaminem. Część portali prowadzi zbiórki w czasie nieograniczonym, aż
do zebrania całej kwoty. Inne umożliwiają
określenie ram czasowych o różnej długości. Na niektórych portalach organizator
zbiórki otrzymuje całość uzyskanych funduszy, nawet jeśli zebrał mniej niż zakładał (np. 30% kwoty) lub więcej niż zakładał
(np. 120% kwoty). Na innych nieosiągnięcie minimalnego deklarowanego poziomu powoduje automatyczne zwrócenie
funduszy do darczyńców.

Część portali ma charakter specjalistyczny, np. umożliwia tylko nagrody
udziałowe lub publikację tylko projektów
sportowych lub kulturalnych. Wybierając portal warto zobaczyć jak wyglądają
zbiórki innych, czy projekt będzie z nimi
konkurował i czy będzie pasował tematycznie do portalu. Pamiętaj, że cechą
charakterystyczną crowdfundingu jest to,
że ludzie przeznaczają na darowizny małe
kwoty, zazwyczaj do 100 zł. Liczba odwiedzin na portalu może wpłynąć na wysokość pozyskanych funduszy.
Przykładowe portale crowdfundingowe: pomagam.pl, wspieram.to, odpalprojekt.pl, beesfund.com, wspieramkulture.pl,
wspólnicy.pl, polakptraﬁ.pl.
 Zaprezentuj projekt
Żeby zdobyć potencjalnych darczyńców, należy zwrócić ich uwagę na ogłoszenie na portalu crowdfundingowym.
Duża liczba ogłoszeń na najpopularniejszych portalach powoduje, że trzeba włożyć dużo pracy w wygląd i formę zaprezentowania treści.
Przygotowując ogłoszenie najlepiej
opisać cel, na który zbierane są środki w zrozumiały i czytelny sposób. Opis
powinien być skondensowany, zawierać
wszystkie informacje ważne z punktu widzenia darczyńcy. Warto w nim określić:
jaki jest cel projektu, jaki problem rozwiązuje, jak zostanie zrealizowany projekt,
jakich efektów się spodziewasz czy na co
zostaną wykorzystane zebrane pieniądze.
Obejrzyj ogłoszenia innych i zastanów
się, czy zachęcają cię do wpłaty i czego
w nich brakuje lub jest za dużo. Popatrz na
projekty, które odniosły sukces i porównaj
z nieudanymi zbiórkami. Ta wiedza pomoże w stworzeniu interesującego i skutecznego opisu akcji crowdfundingowej.
Bardzo popularnym sposobem prezentacji projektu jest nagranie krótkiego
ﬁlmu, w którym przedstawia się problem
lub projekt. Bardzo często biorą w nim
udział pracownicy organizacji, którzy prezentują nie tylko cel działań, ale też samą
organizację. Wybierając taką formę nale-
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ży zadbać o profesjonalizm, czyli dobrą
jakość dźwięku i obrazu, dynamiczne
ujęcia i interesujące otoczenie. Jednak
przede wszystkim w ﬁlmie powinny wystąpić osoby, które będą mówić w uporządkowany sposób, wyraźnie i z energią.
Czytanie z kartki jest niewskazane.
Ogłoszenie warto uzupełnić zdjęciami
nawet wtedy, kiedy już umieściło się ﬁlm.
Dobre zdjęcia przykuwają uwagę i zachęcają do przeczytania opisu. Na zdjęciach
może być zespół projektowy, beneﬁcjenci
projektu, przygotowania do projektu lub
cokolwiek innego, co się z nim wiąże. Zbierając fundusze na remont można pokazać
stan obecny i zdjęcia z przygotowań do remontu czy pierwszych działań. Bardzo często umieszcza się też zdjęcia z innych, podobnych projektów zrealizowanych przez
organizację, np. poprzednich szkoleń lub
ubiegłorocznej edycji koncertu.
 Promocja zbiórki
Jeśli chcesz, żeby twoja zbiórka zyskała
na popularności, postaraj się wypromować
ją poza portalem. Portal i znajdujące się na
nim ogłoszenie jest narzędziem do organizacji zbiórki, a nie metodą dotarcia do odbiorców. Wypromuj zbiórkę na stronie internetowej swojej organizacji i w mediach
społecznościowych. Poproś sympatyków,
żeby udostępniali dalej informację, w ten
sposób dotrzesz do szerszego grona. Jeżeli organizacja posiada bazę danych, warto
rozesłać informację mailową. Skuteczna
promocja prowadzona różnymi kanałami
ułatwi pozyskanie zakładanej kwoty.
Finasowanie społecznościowe jest łatwo
dostępnym i bezpiecznym sposobem pozyskiwania funduszy, wymaga jednak odpowiedniego rozplanowania i promocji.
W przypadku crowdfundingu na niskobudżetowe projekty nie potrzeba zaangażowania specjalistów, a z pomysłowym
i zaangażowanym zespołem można bez
problemu skutecznie zorganizować zbiórkę.

FUNDRAISING
Dobrym sposobem na pozyskiwanie funduszy na działalność statutową są

Ogłoszenie
Przygotowując ogłoszenie na portal crowdfundingowy warto obejrzeć ogłoszenia innych i zastanowić się, czy wam się podobają, czego w nich
brakuje i co byście zmienili.

To tylko narzędzie
Platforma internetowa to tylko narzędzie do
zbiórki. Jeśli nie wypromujesz swojej zbiórki
wśród sympatyków, na portalach społecznościowych i w mediach, to nie licz na zebranie całej
zakładanej kwoty.

różne formy fundraisingu (od ang. fund
– fundusze, raise – zbierać). Polega on
na proszeniu indywidualnych darczyńców, ﬁrm i innych instytucji o przekazanie funduszy i darowizn rzeczowych
na rzecz organizacji. Istotną cechą jest
charakter fundrisingu, czyli bezpośredniej
prośby o wsparcie. Standardowo prośbę
wysyła się do darczyńców drogą mailową
(znacznie rzadziej papierowym listem),
z wykorzystaniem baz danych dostępnych dla organizacji.

Za pomocą fundraisingu można finansować zarówno pojedyncze projekty, jak
i stałą działalność. Najkorzystniejszą sytuacją jest ustawienie przez poinformowanego mailem darczyńcę stałego przelewu (polecenia zapłaty) na rzecz naszej
organizacji.

Pozyskiwanie funduszy tą drogą jest
dość skomplikowane i często zajmują się
nim (lub doradzają) specjaliści nazywani
fundraiserami. Dlatego jeżeli nie jesteśmy
pewni, czy damy radę wyznaczyć w or-

Nie takie łatwe
Jeśli nie jesteś pewny, czy dasz radę wyznaczyć
lub zatrudnić osobę, która regularnie i konsekwentnie, przez długi czas będzie prowadziła fundraising,
lepiej poszukaj innej formy ﬁnansowania.
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ganizacji osobę, która regularnie i konsekwentnie będzie prowadzić fundraising, to
lepiej poradzić się specjalisty lub poszukać
innych form ﬁnansowania.
Wiele organizacji stara się ﬁnansować
część działalności przez darowizny, dlatego
też konkurencja jest duża. Jeśli ktoś zdecyduje się na stałe wsparcie jednej lub kilku
organizacji, to często nie będzie zainteresowany ﬁnansowaniem kolejnej, szczególnie
jeśli prowadzi podobną działalność do tych
już wspieranych. Dlatego, żeby prowadzić
skuteczną kampanię fundraisingową, należy się do niej odpowiednio przygotować,
poświęcić jej dużo pracy, zaangażować do
niej osoby o odpowiednich kompetencjach
i wiedzy. Przede wszystkim jednak należy
się wyróżnić i zaciekawić potencjalnego
donatora. I być przygotowanym na to, że
przygotowanie organizacji do fundraisingu
wymaga dużo czasu, a efekty (szczególnie
przy zbiórkach na cele statutowe) będą odsunięte w czasie.
Ogromnym atutem fundraisingu jest
możliwość nawiązania i podtrzymania
kontaktu z sympatykami organizacji.
Przypominanie o swoim istnieniu z jednej strony zwiększa szansę na dodatkowe fundusze, z drugiej – umacnia relacje.
Dzięki temu więcej osób pojawi się na organizowanych imprezach i wydarzeniach,
łatwiej uzyskamy wsparcie niematerialne
i mamy szansę na nowych wolontariuszy.
Przy fundraisingu można też korzystać
ze stron internetowych pośredniczących w zbiórkach, takich jak patronite.pl.
Ich ideą jest możliwość cyklicznego wsparcia konkretnej organizacji w zamian za
niewielki prezent, podobnie jak w crowdfundingu. Można przez nie zbierać fundusze na różne elementy stałej działalności
i na konkretne projekty, takie jak publikacje i ﬁlmy edukacyjne.

Newsletter
To forma komunikacji mailowej,
która może służyć do informowania sympatyków
o działalności organizacji i jej planach.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ?
 Prywatność donatorów:
pamiętaj o ochronie danych osobowych (RODO);
wysyłając zbiorowe maile ukryj pozostałych odbiorców – nie powinni
mieć do wglądu pozostałych adresatów, a najlepiej korzystaj z programów do wysyłki newsletterów.
 Newsletter:
warto połączyć prośby o darowiznę
z newsletterem, czyli regularną wiadomością o aktualnościach w organizacji;
newsletter przypomni sympatykom
o zrealizowanych ostatnio projektach i poinformuje o planowanych
działaniach; można w nim zawrzeć
zaproszenie na organizowane wydarzenia itp.;
mailing powinien być prowadzony konsekwentnie i regularnie,
w rozsądnych odstępach czasu, zależnych od aktywności organizacji
(np. raz lub dwa razy w miesiącu
lub raz na dwa miesiące); zbyt intensywny mailing będzie męczący,
zbyt rzadki – mało skuteczny;
terminy wysyłki newslettera powinny być stałe (np. w pierwszy wtorek
miesiąca).
 Treść wiadomości:
treść powinna być skonstruowana tak, żeby potencjalny darczyńca
czuł, że za niewielki datek ma okazję do czynienia dobra;
jeżeli jesteś w stanie, to wysyłaj
spersonalizowane maile, np. korzystając z możliwości pakietu MS Oﬃ-
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ce i Outlooka lub aplikacji do masowej wysyłki maili (np. FreshMail);
w wiadomości należy zawrzeć
cel, na który wpłacają darczyńcy,
a w przypadku prośby o wpłaty na
działalność statutową – cele i wizję
organizacji oraz ﬁnansowane z darowizn projekty;
prośba powinna zawierać konkretne informacje o tym, na co przeznaczone zostaną pieniądze; podając
więcej szczegółów odbiorca będzie
bardziej skłonny wesprzeć projekt;
do wiadomości fundraisingowej
można dodać od czasu do czasu
ankietę/prośbę o podpisanie petycji
– jest to ciekawy pomysł na zaktywizowanie potencjalnych darczyńców i pokazanie im, że ich zdanie
się liczy i że ma wpływ na społeczeństwo;
prośby powinny mieć atrakcyjną
formę – zadbaj o to, żeby przyciągały uwagę i nie zawierały błędów.
 Podziękowania:
za wpłaty należy dziękować, najlepiej w ciągu 24 godzin od jej otrzymania – wtedy darczyńcy poczują
się docenieni;
każdy, nawet najmniejszy datek,
wymaga podziękowań przynajmniej mailowych;

po
wykorzystaniu
funduszy należy poinformować darczyńców o efektach, jakie
dzięki nim uzyskano.
 Sprawy techniczne:

24
godziny
za wpłaty należy
niezwłocznie podziękować, najlepiej
nie później niż
24 godziny
od jej wpłynięcia.

żeby uniknąć wylądowania maili z prośbą
o wsparcie w spamie, warto skorzystać z jednego z programów do zbiorowej wysyłki maili;
posiadają one narzędzia do monitorowania skuteczności mailingów,
a dodatkowo korzystanie z nich podkreśla profesjonalizm organizacji;
krótkie maile (poniżej 1 strony A4 tekstu) mogą być wysyłane w tygodniu,
w czasie pracy lub wieczorem, jeżeli mail jest długi – lepiej wysłać go
w dniu, w którym jego odbiorcy mogą
spędzać więcej czasu on-line (dlatego
warto korzystać z narzędzi do monitorowania wysłanych mailingów).

Decydując się na fundraising trzeba
przede wszystkim pamiętać, że jego
efekty są odsunięte w czasie, a realizacja
wymaga dużej systematyczności i stosunkowo dużo czasu. Udana kampania
fundraisingowa przynosi organizacji nie
tylko pieniądze, ale też stabilność finansową (jeśli uda się przekonać darczyńców
do stałego zlecenia przelewu) i umocnienia więzi z sympatykami.

DOBRE PRAKTYKI
Warto szukać inspiracji w inicjatywach
zrealizowanych przez inne podmioty – nie
tylko organizacje pozarządowe, lecz także
samorządy, przedsiębiorców, harcerstwo,
związki wyznaniowe, itd. Przegląd projektów
jest przydatny na każdym etapie przygoto-

wania działań. W tej części podręcznika pokazujemy ścieżkę, którą należy przebyć, aby
zrealizować swoje działania. Prezentujemy
też kilka przykładowych inicjatyw, żeby pokazać, na jak wiele różnych sposobów można realizować działania integracyjne.
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PRZYGOTOWANIE
PROJEKTU INTEGRACYJNEGO
ETAP I – PRZYGOTOWANIA
DO WYZNACZENIA
CELÓW PROJEKTU
Pierwszym krokiem do zrealizowania
projektu jest analiza celów organizacji, jej
statutu i przedyskutowanie wizji rozwoju organizacji. Należy zastanowić się nad
mocnymi stronami zespołu, kompetencjami i możliwościami organizacyjnymi.
Następnie należy odpowiedzieć na pytania
takie jak: „czy chcę zrealizować inicjatywę
na rzecz imigrantów?”, „czy jest to zgodne
z misją organizacji i jej statutem?”, „na jak
duży projekt mogę sobie pozwolić operując posiadanymi zasobami i zespołem?”.

Czerpiąc inspirację z innych działań,
możemy oszacować, jak dużo zasobów
wykorzystamy do realizacji projektu, ile
czasu to zajmuje i jakie elementy są ważne. Organizacje część informacji prezentują na swoich stronach, można też
poszukać kampanii crowdfundingowych
na portalach pośredniczących. Również
na stronach funduszy i ich operatorów
można często znaleźć opisy z projektów
lub sprawozdania. Podobnie jest na stronie zbiorki.gov.pl.

Kolejnym krokiem powinno być zebranie informacji dotyczących istniejących problemów i grup docelowych na
obszarze, na którym planujesz realizację
działań. Warto skorzystać ze wskazówek
z rozdziału Przygotowanie projektu i komunikacja. Zebranie takich informacji

Mądry cel
Konstruując cel warto skorzystać
z analizy SMART, czyli ustalić, czy jest on
konkretny, mierzalny, osiągalny, istotny
i określony w czasie.

powinno zostać zakończone w momencie określenia problemu, grupy docelowej oraz uzasadnienia potrzeby realizacji
zadania. Warto się zastanowić czy zdiagnozowany problem da się rozwiązać
lub ograniczyć jego zasięg i co może zyskać grupa docelowa.

ETAP II – CEL GŁÓWNY
Po określeniu grupy docelowej, problemu i jego istotności oraz korzyści płynących z minimalizacji problemu, wskaż
jego cel. Określenie celu wcale nie jest
prostą sprawą, ponieważ często to, co
uważamy za końcowy efekt inicjatywy,
wcale nie jest równoznaczne z celem, do
którego będziemy dążyć.
Na przykład cel „kształtowanie postawy
otwartości wobec imigrantów oraz chęci prowadzenia dialogu wśród młodzieży
szkolnej” wcale nie jest ostatecznym celem projektu. Będzie nim zmniejszenie
napięć społecznych, ograniczenie liczby
przejawów dyskryminacji wśród dzieci
i nastolatków, wzrost kontaktów między
społeczeństwem przyjmującym a imigrantami, poprawa wizerunku imigrantów
w oczach Polaków i Polaków w oczach
imigrantów. Jak widać, cel bezpośredni
inicjatywy wcale nie jest etapem końcowym, projekt żyje dalej.
Konstruując cel, można skorzystać
z analizy SMART; zastanów się, czy sformułowany cel jest :
konkretny (ang. specific) – jasno
sformułowany, zrozumiały i jednoznaczny;
mierzalny (ang. measurable) – da się
zmierzyć jego efekt i stopień realizacji;
osiągalny (ang. achievable) – możliwy do realizacji, bez przesadnej
ambicji;
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istotny (ang. relevant) – ważny dla
beneﬁcjentów (odbiorców) projektu;

Rezultaty projektu
Mogą być materialne (np. wydanie publikacji,
przeprowadzenie szkolenia) lub niematerialne
(wzrost wiedzy, wypracowanie modelu
współpracy).

określony w czasie (ang. time-bound) – ma określony, rozsądny czas
realizacji.

ETAP III – OKREŚLENIE
ELEMENTÓW
SKŁADOWYCH PROJEKTU
Po określeniu celu głównego należy zastanowić się, jakie działania będą konieczne do jego osiągnięcia. Ustalenie programu lub planu działania jest niezbędne
do przygotowania harmonogramu i budżetu. W prace na tym etapie koniecznie
należy zaangażować osoby, które później
będą pracować przy projekcie. Warto włączyć do pracy partnerów i przedstawicieli społeczności imigranckich. Ich wiedza
praktyczna pomoże przekuć pomysły
w realne plany.
Im bardziej skomplikowany projekt, tym
więcej zadań cząstkowych trzeba będzie
zorganizować i więcej czasu i zasobów
ludzkich na niego poświęcić. Ułatwieniem
będzie stosowanie do wskazówek z rozdziału Od czego zacząć? Najlepiej opisać każde zadanie krok po kroku, wraz z osobami
zaangażowanymi, czasem potrzebnym na
realizację i potencjalnymi kosztami. W ten
sposób jednocześnie można wyznaczyć
wstępną wersję budżetu i harmonogramu.
W tym miejscu koniecznie należy ustalić sposób ﬁnansowania. Wskazówki odnośnie ﬁnansowania z różnych funduszy

i grantów znajdziesz w rozdziale Czym są
fundusze? i Od czego zacząć, a odnośnie
zbiórek wśród sympatyków – w rozdziale
Finansowanie społecznościowe.

ETAP IV – SZCZEGÓŁOWY
PLAN DZIAŁANIA
Ten etap będzie zależał od tego, w jaki
sposób planowane jest pozyskanie funduszy. Im lepsze przygotowanie do projektu,
tym sprawniej będzie wyglądała jego realizacja. Po sporządzeniu pierwszej wersji
planu działania (harmonogramu i budżetu), zoptymalizuj koszty – zastanów się,
czy poszczególne działania można zrealizować szybciej, taniej lub efektywniej.
Działania warto uzupełnić o wskaźniki
realizacji. Na ich podstawie będzie można w trakcie realizacji i po zakończeniu
inicjatywy ocenić jej rezultaty. Rezultaty
powinny być sformułowane na tyle szczegółowo, żeby można było je ocenić. Zbyt
ogólny cel, taki jak „integracja społeczności lokalnej” nie będzie użyteczny.
Pamiętaj o stworzeniu planu komunikacji i promocji projektu wśród grupy docelowej, sympatyków i ogółu społeczeństwa. Warto skorzystać z rad zawartych
w rozdziale Przygotowanie projektu i komunikacja.

PRZYKŁADOWE
PROJEKTY INTEGRACYJNE
DORADZTWO I SZKOLENIA
– KONTYNENTY WROCŁAWIA
Bardzo częstym sposobem wsparcia
imigrantów jest doradztwo i doskonalenie umiejętności na warsztatach i szkoleniach. Zazwyczaj dotyczą one prawa

pracy, kultury i postaw obywatelskich, języka polskiego i załatwiania spraw urzędowych. Wrocławskie Centrum Integracji od 2014 roku prowadzi tego rodzaju
działania we współpracy z samorządem
gminnym. Ofertę szkoleniową uzupełnia
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punkt doradczy, w którym pracownicy
udzielają indywidualnych porad.
 Idea projektu
Celem projektu było wzmocnienie
potencjału zawodowego oraz zdolności
adaptacyjnych obywateli państw trzecich
w społeczeństwie kraju przyjmującego
poprzez szkolenia, warsztaty, doradztwo
i wydarzenia o charakterze integracyjno-poznawczym. Działania tego rodzaju ułatwiają dostęp do rynku pracy, uczą języka,
ułatwiają zapoznanie się z polską obyczajowością i prawem. Budują również pozytywny wizerunek migranta-pracownika
wśród społeczeństwa przyjmującego.
 Opis projektu
„Kontynenty Wrocławia. Kompleksowy program wsparcia obywateli państw
trzecich zamieszkałych we Wrocławiu”
oraz „Kontynenty Wrocławia – twój bilet
na rynek pracy” zrealizowało Wrocławskie
Centrum Integracji w imieniu Gminy Wrocław, we współpracy z tą gminą. Przedsięwzięcie było ﬁnansowane ze środków
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Do
realizacji inicjatywy włączono organizacje
pozarządowe i organizacje przedsiębiorców, którzy prowadzili szkolenia w udostępnionych przez Centrum salach.
Działania na rzecz obywateli państw
trzecich były prowadzone w formie szkoleń, warsztatów, wsparcia doradczego
i wydarzeń o charakterze integracyjno-poznawczym. Ich celem było ułatwienie
obcokrajowcom zapoznania się z polską
kulturą i obyczajowością oraz zrozumienie ich. Realizowane działania wyposażyły
cudzoziemców w wiedzę, umiejętności
i kompetencje niezbędne do aktywnego
włączenia się w życie środowisk lokalnych. W ramach projektu dostępne były:
szkolenia stacjonarne (język polski, kurs komputerowy, trening
kompetencji społeczno-zawodowych i umiejętności obywatelskich,
warsztaty pod hasłem „Oswajanie
kultur”),

szkolenia e-learningowe (kurs „Poznaj swoje prawa” oraz „Abecadło
przedsiębiorczości”),
wsparcie doradcze w Punkcie
wsparcia doradczego i tłumaczeń
(indywidualne porady prawnika,
tłumacz oraz doradca ds. rozwoju
kompetencji).
W projekcie przewidziano również
realizację szeregu działań edukacyjno-informacyjnych wśród społeczeństwa
polskiego oraz budujących więź między
obywatelami państw trzecich a polskim
społeczeństwem. Odbyły się m.in. szkolenia antydyskryminacyjne dla dzieci,
spotkania o kulturze i konferencję upowszechniającą wypracowane metody.
W ramach wsparcia doradczego przeprowadzono kilka tysięcy godzin indywidualnych spotkań (z prawnikiem: 700 godzin, z doradcą zawodowym: prawie 500
godzin, z psychologiem: ponad 80 godzin
itd.). W szkoleniach wzięło udział kilkuset
imigrantów, w tym blisko 150 osób uczestniczyło w kursach językowych.
W ramach projektu powołany został Klub
integracji społeczno-zawodowej INTEGRA-CIS. Ideą Klubu było prowadzenie działań
związanych z integracją uczestników ze
społeczeństwem przyjmującym, inicjowanie nieformalnych spotkań w obszarze rynku pracy oraz wzmocnienie mechanizmów
samopomocowych uczestników.
W ramach przedsięwzięcia, poza zadaniami aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników, zaplanowano działania
mające na celu stworzenie płaszczyzny
do międzykulturowego dialogu oraz
zapobieżenie dyskryminacji obywateli
państw trzecich, m.in. konsultacje indywidulane i grupowe w zakładach pracy,
wypracowanie „Wrocławskiego Modelu
Multiintegracji – w stronę rynku pracy”.
Służyły temu cykliczne organizowane spotkania panelowe, które poruszały tematykę integracji, ze szczególnym
uwzględnieniem udziału cudzoziemców
w polskim rynku pracy.
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WSPÓLNE ŚWIĘTA I WYDARZENIA
– WIGILIA POLSKO-UKRAIŃSKA
Dobrym przykładem inicjatywy integracyjnej, realizowanej przez polską organizację pozarządową, ukierunkowaną na
imigrantów z Ukrainy, jest łódzka „Wigilia
polsko-ukraińska”. Wspólne obchodzenie
świąt to częsty sposób integracji, w którym prowadzi się dialog międzykulturowy
i buduje relacje międzyludzkie w przyjaznej i świątecznej atmosferze.
 Idea projektu
Wigilia Bożego Narodzenia, choć nie
jest świętem w rozumieniu liturgii katolickiej, w polskiej tradycji jest dniem świątecznym. Wspólne obchodzenie świąt
pozwala zapoznać imigrantów z polską
kulturą i zwyczajami. Stwarza też domową
atmosferę, zachęcającą do szczerych rozmów i ułatwia budowanie relacji z mieszkańcami. Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli władz lokalnych, administracji,
uczelni i pracodawców pozwala na szersze omówienie problemów imigrantów
i społeczeństwa przyjmującego oraz na
znalezienie wspólnych rozwiązań.
 Opis projektu
Począwszy od 2016 roku łódzkie środowisko skupione wokół fundacji Ambitna
Polska, we współpracy z organizacjami
ukraińskimi, zdecydowało się odwołać do
symboliki wigilijnej by stworzyć cykliczne wydarzenie mające sprzyjać integracji
społeczności ukraińskiej. Pierwsze z tych
spotkań odbyło się w sali udostępnionej przez Sejmik Województwa Łódzkiego. Wzięło w nim udział około 30 osób,
m.in. przedstawiciele Związku Ukraińców
w Polsce, ale także napływowi studenci, przedsiębiorcy oraz pracownicy osiadli w Łodzi. Stronę polską reprezentowali
działacze Ambitnej Polski, przedstawiciele
samorządu terytorialnego, lokalnego biznesu oraz łódzkich uczelni. Wstęp na wydarzenie był wolny.
W promocję inicjatywy zaangażowały się środowiska akademickie, samorząd
przedsiębiorców, lokalne organizacje poza-

rządowe (fundacja Ambitna Polska, stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków),
Koło Łódzkie Związku Ukraińców w Polsce,
a także miejscowa cerkiew prawosławna.
„Instytucjonalni” goście otrzymywali zaproszenia imienne, pozostali mogli dowiedzieć się o wydarzeniu poprzez wywieszane (m.in. na uczelniach, w siedzibach
samorządu pracodawców, itd.) plakaty.
Sama uroczystość rozpoczęła się od
wystąpień przedstawicieli Sejmiku, Politechniki Łódzkiej oraz Związku Ukraińców.
Następnie miały miejsce krótkie pogadanki traktujące o zwyczajach świątecznych
w Polsce oraz na Ukrainie. Prezentacje te
zwracały uwagę na podobieństwa, stanowiące wspólny kontekst odwołań kulturowych, jednocześnie podkreślając różnice,
które budziły naturalną ciekawość.
Głównym punktem programu była
wspólna wieczerza połączona z kolędowaniem i dzieleniem się opłatkiem. W czasie
rozmów Ukraińcy mogli podzielić się swoimi odczuciami związanymi z codziennym
życiem w Łodzi. Takie rozmowy, w atmosferze nieformalnej, niemal rodzinnej, sprzyjały pogłębianiu wzajemnego zrozumienia
oraz nawiązywaniu relacji. Rozmowy dotyczyły na przykład legalizacji pobytu i związanych z tym formalności, nauki języka
polskiego i zaangażowania w życie społeczeństwa (udział ukraińskich wolontariuszy
w zbiórkach żywności).
Istnieją podobne inicjatywy, które wykorzystują święta jako pretekst do dialogu
międzykulturowego i budowania relacji.
„Wigilia bez granic”, organizowana przez
Instytut Myśli Schumana, zachęca Polaków do zaproszenia cudzoziemców do
wigilijnego stołu we własnym domu. Do
podejmowania takich działań zachęcała
też Cartitas Polska.

INTEGRACJA PRZEZ PRACĘ
– KUCHNIA KONFLIKTU
Najskuteczniejszą metodą integracji
jest praca. Pracując, imigrant poznaje Polaków, uczy się języka, zwyczajów i norm
społecznych. Jest to szczególnie ważna
ścieżka w przypadku uchodźców i azy-
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lantów, przez co w działania promujące
integrację przez pracę włączyła się także
Komisja Europejska. Jedną z polskich inicjatyw integrujących uchodźców i imigrantów przez rynek pracy jest Kuchnia
Konﬂiktu – warszawska restauracja.
 Idea projektu
Część
imigrantów
(szczególnie
uchodźcy) ma problem ze znalezieniem
pracy, bez której nie mają jak się utrzymać i normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Celem inicjatyw integrujących przez pracę jest wprowadzenie
imigranta na rynek pracy oraz zwiększenie jego kompetencji zawodowych i językowych. Jednocześnie takie działania
mają charakter antydyskryminacyjny
i pozwalają obalać stereotypy, takie jak
„uchodźcy żyją ze wsparcia socjalnego”,
„uchodźcy nie chcą pracować” itp. Bardzo często wsparciem obejmowani są
uchodźcy mieszkający w ośrodkach dla
uchodźców.
 Opis projektu
Kuchnia konﬂiktu to restauracja, która
zatrudnia imigrantów i uchodźców, dając
im bezpieczny start na rynku pracy i ułatwiając zrozumienie polskiego społeczeństwa. Umożliwia nawiązywanie dialogu
i nowych znajomości oraz przyjaźni. Praca w restauracji ma charakter tymczasowy
i prowadzi do późniejszego usamodzielnienia się imigranta. Restauracja współpracuje z organizacjami pozarządowymi,
które zgłaszają propozycje osób, które potrzebują wsparcia.
Imigranci zachęcani są do przygotowywania swoich rodzimych dań, przez
co goście restauracji mogą poznać autentyczną, zagraniczną kuchnię. Osoby przybyłe do Polski pracują również z klientami
jako kelnerzy i kelnerki, a także przy sprzątaniu, co buduje ich pozytywny wizerunek
w oczach gości restauracji. Z pracownikami restauracji można swobodnie rozmawiać na tematy związane z sytuacją w ich
państwach, motywami przyjazdu czy
o planach na przyszłość.

Restauracja część środków pozyskiwała przez platformę crowdfungingową
(odpalprojekt.pl) i podczas aukcji dzieł
sztuki, a promocję działań prowadzono
we współpracy z gazetami (np. „Gazetą
Wyborczą”), telewizją (TVP 1) i portalami
internetowymi (np. Noizz.pl).

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
– PARTNERSHIP FOR PARKS
Przykładem zagranicznego projektu integracyjnego może być inicjatywa Partnership
for Parks. W tym projekcie wolontariusze,
przedstawiciele organizacji pozarządowych,
wraz z imigrantami i cudzoziemcami zrzeszonymi w inicjatywach imigranckich wspólnie odnawiają zieleń miejską i obiekty małej
architektury w parkach.
 Idea projektu
Włączanie imigrantów w działania na
rzecz społeczności lokalnej buduje zaangażowanie społeczne, wzmacnia relacje
z mieszkańcami i daje satysfakcję z poprawy stanu otoczenia. Daje imigrantom
możliwość poznania lokalnych liderów
i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Spotkania są polem wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych
i organizacji imigranckich.
 Opis projektu
Ciekawym i nieszablonowym przykładem działań integracyjnych jest nowojorska inicjatywa Partnership for Parks. Zrzesza ona organizacje pozarządowe oraz
stowarzyszenia imigranckie, koncentrując ich wysiłki na upiększaniu i czynieniu
bardziej atrakcyjnymi miejskich parków,
co pozwala zmieniać je w miejsca spotkań. Od 1995 roku Partnership for Parks
objęło swoimi działaniami połowę z 1700
parków w Nowym Jorku. W pojedynczym
spotkaniu uczestniczy od 50 do 100 osób.
Poszczególne organizacje wnoszą własny,
unikalny wkład w działanie organizacji:
fundacja powołana do życia przez
imigrantów z Meksyku zaprasza na
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mecze piłkarskie do parku, jednocześnie popularyzując ten sport
wśród Amerykanów;
stowarzyszenia z Azji opowiadają
o swojej sztuce ogrodnictwa, jednocześnie sadzą egzotyczne i ciekawe rośliny ze swojej części świata;
w czasie tzw. polówek ludzie gromadzą się w parku, żeby oglądać
wyświetlane z projektora ﬁlmy
z różnych części świata, co łączy się
z dyskusją z przedstawicielami kraju, z którego dany obraz pochodzi;
podczas obchodów świąt Bożego
Narodzenia przedstawiciele wszystkich religii i kultur wspólne przyozdabiają park światełkami, ubierają
choinki, itd.

Ważną częścią tej inicjatywy jest angażowania w nią najmłodszych. Dzieci, które bawią się z rówieśnikami o innym pochodzeniu
etnicznym, kształtują w sobie postawy większej otwartości i zrozumienia. W toku takich
spotkań naturalnie wyłaniają się też liderzy
społeczności. Często pomagają oni zrozumieć swoim rodakom, że zaangażowanie
obywatelskie jest w nowym kraju cenione,
a przestrzeń publiczna nie jest wyłączną domeną władz państwowych. Ludność miejscowa, widząc, że imigranci angażują się we
wspólne dobro i dbają o to, co publiczne,
również zaczyna lepiej ich odbierać i widzieć
korzyści z ich obecności. Oprócz działań
stricte społecznikowskich, „grupy parkowe”
wykorzystują zieloną przestrzeń do bardziej
obywatelskiego zaangażowania. Ustawiają
np. tablice, na których można wypisać postulaty lub pomysły na rozwój nie tylko parku, lecz także całego miasta.
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JAK PROWADZIĆ SZKOLENIE?
Podstawową i sprawdzoną metodą
prowadzenia warsztatów i szkoleń jest
Cykl Kolba, który w ramach tego podręcznika proponujemy jako najwygodniejsze
i dające najlepsze rezultaty podejście. Ten

rozdział przyda się przede wszystkim osobom, które nie mają dużego doświadczenia w prowadzeniu warsztatów lub do tej
pory korzystały z innych założeń metodologicznych.

CYKL KOLBA
To metoda opracowana jeszcze w latach 70. XX wieku przez doktora Davida
A. Kolba i Rona Fry’a. Początkowa nazwa:
Experiential Learning Model nie przyjęła
się i obecnie metoda ta funkcjonuje jako
Cykl Kolba.

Jej głównym założeniem jest wykorzystanie doświadczeń uczestników do
nauki nowych rzeczy, a na bazie nowej
wiedzy – budowanie nowych zachowań
i kreowanie nowych postaw.

Konstrukcja Cyklu Kolba zakłada, że
osoby uczone przechodzą przez 4 zamknięte w pętli etapy:
Doświadczenie – najlepiej samodzielne doświadczenie zagadnienia;
Reﬂeksje – wyciąganie wniosków
z przeżyć i doświadczeń;
Teorię – nadbudowanie na wypracowane wnioski ogólnych prawd;

etapu Reﬂeksji oraz Praktyki, ponieważ
grupy szkoleniowe nie posiadają często
wystarczającej wiedzy. Zalecane jest więc
rozpoczęcie od etapu Doświadczenia,
w którym uczestnicy rozpoczną pracę bazując na swojej dotychczasowej wiedzy
i przeżyciach. Do tego przydatne mogą
być gry symulacyjne, dramy, odgrywanie
ról oraz aktywizujące zadania grupowe.
Opcjonalnie można rozpocząć od
przedstawienia Teorii i z tego miejsca eksplorować kolejne elementy modelu razem
z uczestnikami szkolenia, niemniej nie jest
to zalecane, ponieważ obniża zaangażowanie uczestników szkolenia na początkowym etapie procesu grupowego. Typowym szkoleniem zaczynającym się od
Teorii jest takie, które na wstępie ma wykład, co może być dobrym rozwiązaniem
w przypadku bardzo ograniczonego czasu.
Wykorzystanie ciekawego doświadczenia na początku dnia szkoleniowego
pozwoli w naturalny sposób zaangażować
grupę, usunąć możliwy opór uczestników
i zapewnić wysoki poziom motywacji na
resztę dnia.

DOŚWIADCZENIE
Praktykę – próbę wykorzystania nowej wiedzy i umiejętności w praktyce.
 Od którego etapu zacząć warsztat?
Teoretycznie można zacząć od każdego etapu Cyklu, ale najlepiej i najskuteczniej zacząć od Doświadczenia. Cykl Kolba nie posiada zdeﬁniowanego początku.
Jednak bardzo ciężko jest rozpocząć od

Etap doświadczenia opiera się na
daniu uczestnikom szkolenia możliwości wykonania czynności samodzielnie.

Rozpoczęcie szkolenia
Szkolenie realizowane w Cyklu Kolba
najlepiej zacząć od etapu Doświadczenia.
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Dzięki temu wszyscy na sali szkoleniowej
mają możliwość sprawdzenia w praktyce
wycinka wiedzy, którego dotyczy szkolenie. Oczywiście ograniczenia warsztatu
nie pozwolą na przykład wyjść z grupą
na miasto by doświadczać, ale nie jest to
też niezbędne. Z pomocą przychodzą tutaj ćwiczenia, symulacje i gry szkoleniowe. To bardzo ważne, żeby uczestnicy
szkolenia wiedzieli, że mogą popełniać
błędy na tym etapie. Co więcej – błędy
są pożądane, bo popełnienie błędu na
szkoleniu nie powinno wiązać się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.
Uczymy się na błędach i naszych doświadczeniach. Ten etap jest „pożywką”,
na której budujemy dalszy ciąg warsztatu. Podstawowymi zadaniami trenera na
tym etapie jest stworzenie sprzyjających
warunków dla uczestników i nie przeszkadzanie im w rozwijaniu kompetencji.
 Sprzyjające warunki
Żeby dobrze przeprowadzić element
doświadczenia polecamy:
wybrać ćwiczenia pasujące do grupy i tematu;
zagwarantować uczestnikom komfortowe warunki, w których dokładnie rozumieją cele przed nimi postawione;
prowadzić zajęcia w dostosowanych do tego miejscach, dzięki czemu uczestnicy będą mogli
się skupić na temacie treningu (na
przykład nie będą rozpraszani przez
wchodzące osoby albo telefony)
i poczują się bezpiecznie.

bliskość tego doświadczenia dla nich.
Znacznie łatwiej jest pracować z grupą,
która samodzielnie wykonała zadanie,
a nie była w nim wyręczana. Również popełnianie błędów jest korzystne, ponieważ
w kolejnej fazie będzie można z nich wyciągnąć wnioski, które uchronią uczestników przed popełnieniem błędu w praktycznych działaniach.
Nie ratuj uczestników przed błędami,
omów je. „Nieobecność” trenera jest elementem budującym zadowolenie z samodzielnie podjętych decyzji, zwiększa
zaangażowanie i akceptację swojego zachowania.
Jednak nieprzeszkadzanie i nieobecność nie oznacza bierności. Czas, w którym uczestnicy doświadczają, jest również świetnym momentem dla trenera na
zbieranie informacji o osobach, przebiegu
treningu oraz dynamice grupy. Wszystkie
obserwacje będą bardzo przydatne podczas kolejnej fazy – Reﬂeksji.

REFLEKSJE
Reﬂeksje są tym etapem szkolenia,
w którym uczestnicy rozmawiają o wcześniejszej wymianie doświadczeń. Dzięki
reﬂeksji mają możliwość przedyskutowania wcześniejszych doświadczeń i wyciągnięcia z nich wniosków.
Pierwszym krokiem, jaki należy zrobić
w tej części, jest wyraźne zakończenie
etapu Doświadczenia i wyprowadzenie
z niego uczestników. Zwłaszcza przy użyciu bardzo angażujących form, takich jak
gry symulacyjne i dramy, uczestnicy będą
mieli tendencję do niewychodzenia z ról.

Ważnym elementem może być dobrze
skonstruowany kontrakt szkoleniowy oraz
przełamanie wstępnej nieśmiałości grupy
za pomocą lodołamacza.

By w pełni świadomie wyciągnąć wnioski, uczestnicy muszą nabrać do swoich
przeżyć dystansu. Czasem mówi się, że
muszą spojrzeć na swoje zachowanie
z „lotu ptaka”, „wyższego poziomu” albo
„metapoziomu”.

 Nie przeszkadzać
Im mniejszy wpływ trenera na doświadczenie uczestników, tym większa

Podstawowym zadaniem, jakie stoi
przed trenerem, jest przepracowanie
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doświadczenia z uczestnikami. Sugerowaną formą będzie tutaj moderowana
dyskusja, w której trener posiada kontrolę nad poruszanymi kwestiami i kierunkiem dyskusji. Dzięki temu łatwiej
będzie zwrócić uwagę uczestników
szkolenia na ważne aspekty Doświadczenia. Dyskusje na tym etapie często
mają podobny przebieg; wykorzystuje
się kilka standardowych pytań, które pomagają rozpocząć dyskusję lub skierować ją na inny tor:
jak Wam się podobało zadanie?;
czy zadanie było trudne?;
w jaki sposób poradziliście sobie
z nim?;
co pomogło podjąć dobre decyzje?;
czy jesteście zadowoleni z rezultatów?;
co byście zmienili w swoim zachowaniu, wiedząc jak wam poszło?

towana jak zło konieczne. Możliwe, że
bardziej niż wykład pasować będzie
jakieś ćwiczenie lub zadanie grupowe.
Często wiedza, którą chcemy przekazać, jest już dostępna uczestnikom
i niekiedy potrzebują jedyne jej usystematyzowania.
Ten etap będzie momentem, w którym
przekazywane będą moduły wiedzowe.
Znajdziesz je w scenariuszach.

PRAKTYKA
Ostatnim elementem układanki Cyklu
Kolba jest przeniesienie doświadczeń
i teorii na możliwe aplikacje w życiu codziennym. Jest to moment, w którym
uczestnicy łączą ze sobą fakty i dopasowują idee, istniejące do tej pory w abstrakcyjnej przestrzeni, do otaczającej
ich rzeczywistość. To właśnie w tym
momencie uczestnicy będą kreatywnie
tworzyli projekty, usprawniali obecnie
funkcjonujące rozwiązania i dodawali
nowe. Dobrymi narzędziami w tej części
są formy takie jak praca w grupach albo
moderowana dyskusja. Warto poruszyć
z uczestnikami takie tematy, jak:

TEORIA

co da wam nowa umiejętność/wiedza?;

Etap teorii to czas, w którym w trakcie
szkolenia pojawia się nowa wiedza lub
nowe spojrzenie na znaną sprawę. W tej
części uczestnicy od indywidualnych
i grupowych doświadczeń dochodzą do
ogólnych prawd i umieszczają je w kontekście.

jak można ją zastosować w praktyce?;

Gdy grupa przeanalizuje swoje zachowanie w trakcie ćwiczenia, zrozumie jego kluczowe elementy, można
przejść do przekazywania teorii albo
jeszcze lepiej – odkrywania jej przez
uczestników. Do tego etapu pasuje wykład, ale należy pamiętać, że ta forma
charakteryzuje się bardzo niską energią, demotywuje grupę do uczestnictwa i w sytuacji warsztatowej jest trak-

jak nowa wiedza może pomóc innym?

Na koniec koniecznie trzeba zaznaczyć, że Cykl Kolba nie posiada końca. Moment, w którym „kończy” się
Cykl, może być świetnym punktem
wyjścia do kolejnego Doświadczenia,
które rozpocznie następny cykl rozwojowy. Warto się zastanowić w którą
stronę należy iść dalej z grupą. Może
na koniec szkolenia sami uczestnicy
chętnie opowiedzą, czego się dowiedzieli, a czego jeszcze pragną się dowiedzieć?
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KONTRAKT SZKOLENIOWY
Kontrakt szkoleniowy to jedno z podstawowych narzędzi pracy każdego trenera. Kontrakt jest spisem zasad, które
będą obowiązywać uczestników szkolenia. Spisanie kontraktu na początku szkolenia nie jest koniecznością, ale w wielu
przypadkach pomaga zapanować nad
grupą poprzez wprowadzenie jasnych
zasad współpracy na sali szkoleniowej.
Zwłaszcza gdy tematyka szkolenia może
wywołać kontrowersje albo grupa jest
wewnętrznie skonﬂiktowana.
 Zasady dobrego zakontraktowania
Najważniejszym założeniem kontraktu
jest jego współtworzenie z uczestnikami
szkolenia. Dobry kontrakt to taki, z którym
grupa czuje więź – który jest ich. Jeżeli
uczestnicy biorą czynny udział w tworzeniu zasad obowiązujących na szkoleniu, to
lepiej się z nimi identyﬁkują i mocniej ich
przestrzegają. Dzięki temu trener może lepiej poznać grupę, dowiedzieć się więcej
o oczekiwaniach i nastawieniu jej członków. Dobrą praktyką jest potwierdzanie
każdego punktu z grupą. W przypadku
wątpliwości należy rozwiązać je na forum.
Kolejnym ważnym założeniem jest
spisywanie postanowień językiem pozytywnym. W miarę możliwości należy
zastępować sformułowania zawierające
słowo „nie”. Na przykład zamiast „nie przerywamy sobie nawzajem” lepiej jest napisać „pozwalamy każdemu swobodnie się
wypowiadać”.
Mimo że każdy kontrakt jest trochę inny,
to w dobrym kontrakcie powinny znaleźć
się zasady techniczne i organizacyjne.
Na przykład będą one dotyczyć wychodzenia na przerwy w umówionym czasie
mówienia pojedynczo, powstrzymywania

się od używania telefonów komórkowych
czy sposobu udzielania głosu (na przykład
poprzez przekazywanie totemu). Dobrym
pomysłem mogą być zasady zapewniające poczucie bezpieczeństwa, czyli na
przykład powstrzymanie się od oceniania
innych albo zachowanie prawa do posiadania własnego, odmiennego zdania.
Te ostatnie mogą przydać się zwłaszcza
w sytuacjach konﬂiktowych.
 Kiedy i jak podpisujemy kontrakt?
Spisanie kontraktu może być wykorzystane do integracja grupy. Zawsze
warto spisywać kontrakt na początku
spotkania. Uczestnicy szkolenia wspólnie
tworzą przepisy, które obowiązywać będą
na szkoleniu. To sprawi, że zaczną czuć się
współodpowiedzialni za panującą atmosferę. Od ciebie zależy jaką formę przybierze ten etap. Może to być wspólna dyskusja, może to być zadanie dla grup. Można
również przygotować przed warsztatem gotowe zdania i poprosić uczestników o wybranie swojego zestawu zasad.
Ostatnia metoda sprawdzi się zwłaszcza
w mniej pewnych siebie grupach albo
w pracy z młodszymi uczestnikami.

Podpisanie się uczestników i prowadzących pod kontraktem jest działaniem
„magicznym”, które w sposób symboliczny podporządkowuje uczestników
szkolenia. Dobrą praktyką jest trzymanie
kontraktu w widocznym miejscu przez
wszystkie dni trwania szkolenia. W ten
sposób, w przypadku problematycznych
uczestników, łatwo można odwołać się
do zasad, które zapewniają efektywne
szkolenie, a na które już wcześniej wyrazili zgodę.

Kontrakt szkoleniowy
Dzięki spisaniu kontraktu szkoleniowego wszyscy
uczestnicy kursu będą znali zasady. W przypadku
konﬂiktu w grupie dobry kontrakt stanowi dużą
pomoc w opanowaniu sytuacji.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, w czasie
szkolenia można zmienić albo dodać zasady do kontraktu (przy zgodzie wszystkich uczestników).
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SYTUACJE KRYZYSOWE
Dość rzadko zdarza się, żeby podczas
warsztatów dochodziło do trudnych sytuacji, które wymagają specjalnej uwagi.
Niemniej jeżeli zobaczysz, że sprawy idą
w złym kierunku – reaguj. Nierozwiązanie
tych problemów może mieć złe konsekwencje dla całego procesu edukacyjnego

SPÓŹNIALSCY I WYCHODZĄCY
Jeżeli warsztat jest prowadzony w warunkach szkolnych, to spóźnialscy są raczej
wyjątkami, a nie regułą. Natomiast realizując warsztaty z dorosłymi przygotuj się
na 10-15 minut poślizgu z rozpoczęciem
warsztatu. Jeżeli spóźnienie będzie większe i grupa rozpocznie już pracę, to jest kilka dobrych praktyk, które warto znać:
Skup się na całej grupie. Wprowadzanie dodatkowej osoby w trakcie
ćwiczenia może mieć gorszy efekt.
Najczęściej osoba, która się spóźniła, wejdzie najpierw w rolę obserwatora, żeby upewnić się jakie
zasady panują na szkoleniu. Niezależny obserwator będzie miał punkt
widzenia inny, niż osoby zaangażowane w zadania.
Spisany kontrakt, który wisi na ścianie lub jest umieszczony w innym
widocznym miejscu, bardzo pomaga spóźnionym zrozumieć zasady
w grupie.
Na przerwie wytłumacz spóźnialskim zasady warsztatu i upewnij się,
że je akceptują.
Oddzielną sprawą są osoby, które wychodzą w trakcie szkolenia. Na początku szkolenia warto przedstawić agendę,
z której jasno wynikają godziny trwania
warsztatu, i dodać, że pod koniec szkolenia będą bardzo ważne elementy, z których lepiej nie rezygnować. To powinno
uaktywnić osoby, które planują wyjść
wcześniej. Jest to ważna informacja, po-

nieważ część ćwiczeń wymaga określonej
liczby osób. Spadek frekwencji może wymusić zmianę programu lub ćwiczeń.

UJAWNIAJĄ SIĘ KONFLIKTY
GRUPOWE, KTÓRE ZAGRAŻAJĄ
UCZESTNIKOM WARSZTATU
Konﬂikt w grupie to trudna sytuacja,
a jego rozwiązanie należy uznać za priorytet.
Dobrą praktyką jest wprowadzenie „stop klatki” w szkoleniu w przypadku konﬂiktu zagrażającego uczestnikom. Konﬂikt w grupie jest
w stanie zniszczyć całe szkolenie i zmniejsza
motywację do wspólnych działań. Jeśli jesteś trenerem pracującym z grupą szkolną,
możesz skonsultować tę sytuację z wychowawcą klasy. Ważne jest, żeby nie wracać do
etapu doświadczenia póki kryzysowa sytuacja nie zostanie rozwiązana. Jeżeli konﬂikt
się ujawnił – nie należy go bagatelizować.
Porozmawiaj z grupą o tym, czym jest
konﬂikt, jakie są jego pozytywne i negatywne strony, jak można sobie z nim
radzić. Ważne jest to, aby zadbać o danie
przestrzeni stronom konﬂiktu do wypowiedzenia swoich racji i przedstawienia
swojego punktu widzenia. Dobrym pomysłem jest również odwołanie się do kontraktu, jeżeli został spisany. Można wtedy
wprowadzić do niego dodatkowe punkty,
które zabezpieczą sytuację i pozwolą kontynuować warsztat. Jest to sytuacja wyjątkowa, którą trzeba się zająć w pierwszej
kolejności, nawet kosztem przekazywanego materiału. Po zażegnaniu konﬂiktu
ogłoś przerwę.

CZŁONKOWIE GRUPY
WYKLUCZAJĄ JEDNĄ OSOBĘ
ZE WSPÓLNYCH AKTYWNOŚCI
Takie zachowanie będzie częściej
obserwowane w grupie młodzieżowej
albo gdy grupa nie może zaakceptować
uczestnika ze względu na różnicę w poglądach. Jest to kolejna sytuacja, która
wymaga rozwiązania w pierwszej kolejności. Należy wtedy zatrzymać realizację
programu szkolenia.
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Możesz zastosować podobne rozwiązanie jak w przypadku ujawnionego konﬂiktu grupowego. W takiej sytuacji podczas „stop klatki” pomocny jest kontrakt,
na który uczestnicy się zgodzili, a który
powinien zapewniać możliwość uczestnictwa i swobodnego wypowiadania się

każdemu uczestnikowi. Innym sposobem jest odwołanie się do celu szkolenia
i rozpoczęcie dyskusji na temat zasad, na
których opiera się nasze społeczeństwo.
Jeżeli to nie pomaga, należy ogłosić przerwę w szkoleniu i wziąć na stronę osoby
sprawiające problem.

JAK PRZYGOTOWAĆ SZKOLENIE
MIEJSCE, CZAS
I SPRAWY TECHNICZNE
W zależności od potrzeb szkoleniowych i planowanego warsztatu, miejsce
będzie miało różne zastosowanie i różne wymagania. Na pewno przestrzeń
szkoleniowa powinna być wydzielona
i zamknięta dla osób postronnych. Przypadkowi ludzie, którzy wchodzą na salę
szkoleniową, będą bardzo przeszkadzać
uczestnikom w skupieniu się na merytorycznej rozmowie.

Sala powinna być wyposażona w krzesła,
zapewniać dużą ilość wolnego miejsca
i mieć dobrą cyrkulację powietrza. Brak
świeżego powietrza jest gwarancją śpiącej i nieaktywnej grupy. Staraj się unikać „szkolnego” układu z uczestnikami
siedzącymi w ławkach. Nie jest to ustawienie, które sprzyja wymianie doświadczeń. Dodatkowo niepotrzebnie zmienia
strukturę dyskusji oraz uruchamia szkolne skrypty poznawcze.

śniej sprawdzić kompatybilność sprzętu.
Większość proponowanych metod i technik szkoleniowych nie będzie wymagała zastosowania rzutnika, jednak może
on być pomocny w czasie wykładu oraz
przez cały czas szkolenia wyświetlać kontrakt lub plan szkolenia.
Kolejną sprawą są przybory szkoleniowe. Dobrą praktyką jest posiadanie walizki
szkoleniowej, w której znajdzie się: taśma
klejąca, taśma malarska, markery do ﬂipcharta, pisaki, sznurek, piłka tenisowa, tasiemka, identyﬁkatory i memo sticks. Każdego z tych elementów można w ciekawy
sposób użyć podczas warsztatów jako
wsparcia przy pracy w grupach. To jakie
przybory będą potrzebne zależy od dobranych ćwiczeń – część z nich wymaga
konkretnych elementów, bez których nie
uda się zrealizować ćwiczenia.
Warto również pamiętać o odpowiednim zaplanowaniu czasu szkoleniowego,
z przerwami i przestrzenią na swobodne
kontakty uczestników szkolenia. Informacje o tworzeniu tzw. „czasówki”, czyli programu szkoleniowego rozbitego na minuty, znajdziesz w kolejnym rozdziale.

Ilość miejsca w sali powinna być również dostosowana do ćwiczeń, jakie planuje się zastosować. Część z nich wymaga większej przestrzeni, jak chociażby
ćwiczenia, w których uczestniczy stoją lub
siedzą w kole.
W zależności od twoich preferencji
warto zatroszczyć się o rzutnik i upewnić
się, że na sali jest dobre miejsce, w którym
może stanąć ekran lub ściana, na której
można wyświetlić obraz. Warto też wcze-
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BIBLIOTEKA NARZĘDZI SZKOLENIOWYCH
Każdy trener buduje sobie bibliotekę narzędzi, które może wykorzystywać
na różnych warsztatach tematycznych.
Dzięki temu tworzenie nowego programu
szkolenia przypomina układankę z klocków, którymi są ćwiczenia, lodołamacze
i energizery. Poniżej znajduje się zbiór
narzędzi szkoleniowych wykorzystanych
w opisanych na końcu scenariuszach.

 Czym są lodołamacze i energizery?
Są to proste i krótkie ćwiczenia, których
celem jest przełamanie lodów i zapoznanie się grupy (lodołamacze) oraz podniesienie poziomu energii grupy, kiedy wydaje się być rozkojarzona, zmęczona albo
wróciła z dłuższej przerwy (energizery).

LODOŁAMACZE
PRZEDSTAWIENIE PARTNERA
(10-15 MINUT)
Przygotowanie: brak.
Wykonanie: poproś uczestników o to,
żeby porozmawiali z osobą z prawej strony. Muszą się od niej dowiedzieć tak dużo,
jak to tylko możliwe. Możesz zasugerować
pytania dotyczące pracy zawodowej, zainteresowań albo tematów związanych
bezpośrednio z przedmiotem szkolenia.
Na przykład „jakie masz doświadczenia
w pracy z cudzoziemcami?”. Po minucie
poproś, żeby role się odwróciły i osoba,
która prowadziła wywiad, będzie teraz odpowiadać przez minutę o sobie.
Po upływie minuty poproś, żeby uczestnicy przedstawili swoich rozmówców, bazując na wiedzy, którą przed chwilą zdobyli. Jest to dość szybki lodołamacz, ale
im więcej uczestników jest na szkoleniu,
tym dłużej będzie trwał. Można zakładać,
że dla 12 osób lodołamacz będzie trwał
około 10 minut, a dla 20 – około 15 minut.

SIEĆ (10-15 MINUT)
Przygotowanie: potrzebujesz samoprzylepnych karteczek/taśmy malarskiej,
ﬂamastrów/markerów, kłębka sznurka.
Wykonanie: poproś uczestników, żeby
stanęli albo usiedli w kręgu. Następnie rozdaj im samoprzylepne karteczki i markery.
Zadaniem uczestników będzie napisanie
na etykietach swoich imion i skojarzeń
związanych z polską gościnnością, które

zaczynają się na pierwszą literę ich imienia. Kiedy wszyscy uczestnicy wykonają
swoje zadanie, wręcz jednej z nich kłębek
sznurka. Teraz zadaniem uczestników będzie powiedzenie swojego imienia razem
z dodatkowym słowem, które nawiązuje
do tematu warsztatu, przyklejenie sobie
kartki z imieniem i podanie kłębka do dowolnej osoby. Każda osoba musi trzymać
sznurek. Gdy wszyscy przykleją sobie karteczki z imionami, poproś o rzucanie kłębka do osoby, która ich zdaniem ma najlepsze skojarzenie. W ten sposób powinna
powstać sieć połączeń między uczestnikami. Po 4 minutach skończ ćwiczenie.
Na tym etapie możesz rozpocząć rozmowę z uczestnikami o tym, jak rozumieją polską gościnność.

TROSKLIWY TRENER
(PRZYMIOTNIKI-IMIONA;
5-10 MINUT)
Przygotowanie: brak.
Wykonanie: siedząc w okręgu razem
z uczestnikami wytłumacz zasady gry, a następnie rozpocznij zabawę od siebie. Zadanie polega na wymyśleniu przymiotnika,
który zaczyna się na tę samą literę, co twoje
imię, na przykład „ambitna Anna”. Kolejna
osoba musi powiedzieć wszystkie wcześniejsze imiona i przymiotniki. Na końcu powtórz wszystkie imiona i przymiotniki. Jeżeli
ktoś ma w grupie problem z wymyśleniem
przymiotnika, pomóż tej osobie.
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Jest to dobre ćwiczenie, które pozwoli zapamiętać imiona wszystkich na sali,
rozluźni atmosferę (zwłaszcza gdy przymiotniki będą śmieszne) i przełamie lody.
Jednak przy grupie większej niż 15 osób
ćwiczenie może trwać za długo i nudzić
uczestników. Jeżeli masz podejrzenia, że
grupa ma niskie kompetencje poznawcze
i może mieć problem z zapamiętaniem
imion i wymyśleniem swojego przymiotnika, to wybierz inne ćwiczenie.

rzymy powiązania z poprzednią opowieścią; czy skupiamy się na sobie, czy na
innych; czy interesują nas aktywności
i doświadczenia; czy liczą się dla nas opinie i fakty, itp.
Przykładowe zdanie początkowe:
Poranki są dla mnie bardzo trudne, ponieważ nie mogę się dobudzić i, poza 3
budzikami ustawionymi co 15 minut, obowiązkową częścią porannego rytuału jest
kubek kawy, bez której nie zaczynam dnia.

W NAWIĄZANIU DO…
(OKOŁO 15 MINUT)

PRAWDA, KŁAMSTWO (10 MINUT)

Przygotowanie: potrzebujesz piłki tenisowej.
Wykonanie: poproś uczestników, aby
stanęli w kręgu. Ich zadaniem będzie
uważne słuchanie osób wypowiadających
się i dodanie od siebie kolejnej informacji.
Zaczyna trener, mówiąc na wybrany temat,
następnie podaje piłkę do kolejnej osoby.
Kolejna osoba musi nawiązać do tego, co
powiedział przedmówca, i dodać kolejny
fragment opowieści. Ćwiczenie kontynuujemy póki każdy z uczestników się nie
wypowie. Następnie możemy przeanalizować to, jak się komunikujemy.
Z ćwiczenia dowiadujemy się jakie
informacje o sobie zdradzamy, jak two-

Przygotowanie: brak.
Wykonanie: usiądźcie albo stańcie
w kręgu. Zadaniem każdego uczestnika
będzie przedstawienie się i podanie trzech
informacje o sobie:
1. jakie zwierzę albo roślinę lubi;
2. jakie marki lubi (ubrania, samochody,
zabawki, itp.);
3. co lubi w swojej społeczności/sąsiedztwie.
Dwie informacje muszą być prawdziwe i zadaniem pozostałych uczestników
jest odgadnięcie, która jest nieprawdą. Na
te pytania powinien odpowiedzieć każdy
uczestnik szkolenia.
Pytania można zmieniać i dostosowywać do grupy.

ENERGIZERY
WRÓŻKA (10 MINUT)
Przygotowanie: karteczki, długopisy.
Wykonanie: to zadanie można wykonać na różne sposoby, w zależności od rodzaju grupy szkoleniowej. Poniżej podane
są trzy przykładowe zadania, które można
wykorzystać podczas tego ćwiczenia. Wybierz jedno z nich.
Rozdaj uczestnikom kartki i długopisy.
Każdy z uczestników ma napisać na kartce:
a) coś dla siebie charakterystycznego
(cecha charakteru);
b) postać z ﬁlmu/książki, która najlepiej
ich charakteryzuje;

c) zwierzę, które najlepiej ich charakteryzuje.
Następnie zbierz kartki, wymieszaj je
i daj uczestnikom do wylosowania. Następnie uczestnicy muszą zgadnąć czyją
kartkę wylosowali.
Uwaga: zabawa sprawdza się w grupach, w których uczestnicy się znają.

WSZYSCY, KTÓRZY… (5 MINUT)
Przygotowanie: ustaw krzesła w okręg.
Krzeseł musi być o jedno mniej niż uczestników.
Wykonanie: wszyscy uczestnicy stoją
za krzesłami, poza okręgiem. Uczestników
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jest więcej niż krzeseł. Wytłumacz zasady
gry, a potem zacznij dając jeden z warunków, który każdy uczestnik spełnia (na
przykład „niech wstaną wszyscy, którzy
mają na nogach buty”. Następnie kontynuuj kilka rund, według uznania.
Zasady: Osoba w środku wymyśla warunek „niech wstaną wszyscy, którzy...”.
Każda osoba siedząca, która spełnia warunek, musi wstać i znaleźć sobie nowe
miejsce do siedzenia. Nie można siadać
na miejscu obok. Osoba w środku również
szuka dla siebie miejsca. Kolejna osoba,
która nie znalazła dla siebie miejsca, wymyśla swój warunek.
Warto zaznaczyć, że zabawa „rusza” nie
tylko młodych ludzi, ale i osoby poważne
i dbające o to, jak są postrzegane. „Walka
o stołek” czasem jest ostra i może się zdarzyć, że ktoś wyląduje na ziemi, ale jest
sporo frajdy. Warto mieć dużo miejsca do
tej zabawy.

bach, o dylemacie wspólnego pastwiska,
o odpowiedzialności za wspólne dobro,
ponieważ im więcej bierzesz, tym więcej
musisz dać od siebie.

LUDZKA MASZYNA (10 MINUT)

Przygotowanie: brak.
Wykonanie: poproś, żeby wszyscy
uczestnicy wstali i stanęli w szeregu. Następnie wytłumacz uczestnikom zadanie. Uczestnicy mają 2 minuty na zmianę
ustawienia tak, żeby w szeregu wszyscy
byli ustawieni w kolejności urodzin (brane
są pod uwagę dzień i miesiąc). Uczestnicy muszą zrobić to bez używania słów. Po
tym, jak ustawią się w szeregu, sprawdź,
jak im poszło, a następnie pozwól im ustawić się poprawnie.
Jest to dobre ćwiczenie by rozpocząć
rozmowę o komunikacji interpersonalnej
i o tym, jak trudno jest się porozumieć
w sytuacji bariery językowej. Ćwiczenie
pozwala również podzielić i wymieszać
uczestników.

Przygotowanie: brak.
Wykonanie: podziel uczestników na
grupy. Grupy muszą być minimum trzyosobowe, ale nie muszą być równe. Każda grupa musi stworzyć ze swoich ciał
instytucję (ﬁrmę, miejsce, organizację),
która będzie wpływała na życie ludzi
w ich okolicy. Zadaniem pozostałych grup
będzie odgadnięcie co zostało pokazane
oraz jaką częścią instytucji był każdy z jej
członków. Każda z grup samodzielnie wybiera instytucję, którą musi najpierw przekazać trenerowi. Instytucje nie powinny
się powtarzać.

PAPIER TOALETOWY (5-15 MINUT)
Przygotowanie: potrzebujesz całej rolki papieru toaletowego.
Wykonanie: Puść w obieg rolkę i poproś, żeby każdy z uczestników wziął tyle,
ile chce. Gdy wszyscy uczestnicy będą
mieli papier, poproś ich, żeby każdy powiedział o sobie tyle informacji, ile wziął
listków.
Ta zabawa jest dobrym punktem wyjścia do rozmowy o ograniczonych zaso-

ILE TRWA MINUTA (5 MINUT)
Przygotowanie: stoper, telefon ze
stoperem.
Wykonanie: poproś uczestników, żeby
stanęli albo usiedli w kręgu. Ważne jest by
zachowali ciszę. Na twoją komendę wszyscy zamykają oczy i w myślach odmierzają jedną minutę. Kiedy ktoś uzna, że minęła minuta otwiera oczy. Twoim zadaniem
jest kontrolowanie czasu i wskazanie osoby, która była najbliżej. Zabawa kończy się,
gdy ostatni uczestnik otworzy oczy.
Ćwiczenie może być pretekstem do
dyskusji o odmiennym postrzeganiu świata albo o różnicach między ludźmi.

KTO W MAJU URODZONY
(5 MINUT)

WIEŻA (5-20 MINUT)
Przygotowanie: potrzebujesz starych
gazet lub kartek papieru i taśmy klejącej/
kleju.
Wykonanie: podziel uczestników na
grupy po 3-5 osób. Każda grupa otrzymuje identyczną ilość przygotowanych
wcześniej materiałów. Zadaniem grup jest
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stworzenie jak najwyższej wieży w określonym czasie. Najczęściej zadanie zajmuje około 10-15 minut.

KOT MINISTRA JEST … (5 MINUT)
Przygotowanie: brak.
Wykonanie: zadaniem uczestników jest
dokończyć zdanie „Kot ministra jest...” przymiotnikiem zaczynającym się na pierwszą literę ich imienia. Osoba, która powie
pierwsza, wskazuje na kolejną osobę, która musi dokończyć zdanie. Jest to dobry
energizer dla grup, które nie chcą wchodzić w kontakt ﬁzyczny z innymi osobami.

WĘZEŁ (10 MINUT)
Przygotowanie: opcjonalnie potrzebujesz przepasek dla każdego uczestnika.
Wykonanie: poproś uczestników
o ustawienie się w kręgu na środku sali,
twarzą do środka. Następnie niech zamkną oczy i ruszą do środka okręgu
z wyciągniętymi dłońmi, dopóki nie złapią czyjejś ręki. Gdy wszystkie ręce zostaną połączone, poproś uczestników
o otwarcie oczu i rozplątanie węzła, bez
puszczania rąk. Jeżeli graczom nie uda
się rozplątać w 5 minut należy ćwiczenie
zakończyć.

ĆWICZENIA
GOSPODARZE I GOŚCIE
(HOME & AWAY 45-60 MINUT)
Przygotowanie: opcjonalnie potrzebujesz ﬂipcharta, kartek, ﬂamastrów, taśmy klejącej (malarskiej) i nożyczek. Dobrą praktyką jest prowadzenie tej zabawy
przez 2 osoby.
Wykonanie: zacznij od wstępu fabularnego – zaproś graczy na wycieczkę zagraniczną. W tym kontekście podziel graczy na dwie grupy – gości i gospodarzy.
Gospodarze są mieszkańcami kraju, do
którego przyjeżdżają goście. Gospodarze
zostają w sali, goście wychodzą na zewnątrz.
 Instrukcja dla gospodarzy
Ważne, żeby przypomnieć gospodarzom, że są w swoim własnym kraju,
posiadają własny język i zwyczaje. Znają
język polski biernie, czyli są go w stanie
zrozumieć, ale jest to trudny język i jedyne, co mogą powiedzieć, to „tak” oraz „nie”.
Gospodarze to mili i przyjacielscy ludzie,
dlatego też kultura nakazuje im poszukiwać miłych, harmonijnych relacji. W grze
wszystkie odpowiedzi na pytania udzielane są jedynie na podstawie miny rozmówcy. Jeżeli rozmówca się uśmiecha, gospodarze muszą odpowiedzieć „tak”, jeżeli jest
zły – odpowiadają „nie”. Jeżeli mina jest

neutralna – mają pokazać, że nie wiedzą
albo odpowiedzieć „nie”.
Po wprowadzeniu tej zasady upewnij
się, że uczestnicy umieją ją zastosować.
Zadaj neutralne pytania kontrolne („jaką
mamy dziś pogodę?”).
Kiedy upewnisz się, że gospodarze rozumieją tę zasadę, dodaj kolejną. Jeżeli
obca kobieta zainicjuje kontakt z mężczyzną, to mężczyzna powinien poczuć się
urażony i unikać kontaktu. Najlepiej jeżeli
gospodarz w takiej sytuacji odwróci się
plecami albo odejdzie. Wyjątkiem od tej
reguły jest sytuacja, w której kobieta-gospodarz przedstawi mężczyźnie kobietę-gościa. W tej sytuacji gospodarze mogą
porozumiewać się po polsku.
 Instrukcja dla gości
Przypomnij uczestnikom, że znajdują się w sytuacji wyjazdu poza granicę
kraju. Fabularnie niech to będzie wyjazd
wakacyjny, podczas którego, poza wypoczynkiem, planują poznać kulturę oraz
wybadać możliwość znalezienia pracy
i osiedlenia się w nowym kraju. Dlatego
też goście powinni nawiązać jak najwięcej kontaktów gospodarzami. Gospodarze
będą rozumieli wszystko co powiecie, ale,
ze względu na dużą barierę językową, odpowiedzą tylko „tak”, albo „nie”.
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 Wyjazd za granicę
Symulacja rozpoczyna się od zaproszenia gości na salę. Rola trenera ogranicza
się od tej pory do obserwacji postępów
i sposobu komunikacji między uczestnikami. Normalny przebieg symulacji zakłada,
że po 10-20 minutach aktywność na sali
znacznie wyhamuje. Będzie to dobry moment żeby poprosić gości, aby „wrócili do
domu”. Możesz zasymulować to komunikatem z lotniska, w którym wzywasz gości
do podejścia do bramki.
 Podsumowanie
Zacznij od tego, żeby wyprowadzić
graczy z symulacji i przypomnieć im, że
znowu znajdujemy się w sali szkoleniowej i chcemy teraz podsumować to doświadczenie. Podsumowanie możesz
prowadzić w formie pracy grupowej z ﬂipchartami albo moderowanej rozmowy.
Jeżeli na szkoleniu masz kilka osób, które
nie zabierają głosu w dyskusjach, to praca
w grupach będzie dla nich łatwiejszą formą wypowiedzi. W takiej sytuacji rozdaj
ﬂipcharty i pisaki.
Niezależnie od wybranej formuły poproś graczy, żeby nie dzielili się swoimi instrukcjami. Ważne są odpowiedzi na dwa
pytania:
jak się czuliście na początku i na
końcu symulacji?;
na podstawie symulacji opowiedz
jacy są goście/gospodarze?
Na podsumowanie swoich doświadczeń daj grupom około 10-15 minut. Dopiero po opowiedzeniu o swoich przeżyciach i o tym, jak odbierana była druga
strona, poproś uczestników o odkrycie
zasad symulacji.
Jest to ćwiczenie, które będzie dobrym
punktem wyjścia do modułu wiedzy poświęconemu obowiązkom gospodarzy
i gości w Polskim Modelu Gościnności.
Można przedstawić obowiązki w formie miniwykładu i przedyskutować je
z uczestnikami.

MAPA PRZYSZŁOŚCI
(10 – 20 MINUT)
Przygotowanie: potrzebujesz dużych
stołów lub ﬂipcharta, kartek, ﬂamastrów,
taśmy klejącej (malarskiej) i nożyczek.
Wykonanie: poproś uczestników, żeby
narysowali swoją okolicę za 5 lub 10 lat od
teraz i przedstawili wyniki innym uczestnikom. Niech zastanowią się na tym, jakie
nowe elementy krajobrazu pojawią się na
mapie, a jakie znikną. Mapa nie powinna
ograniczać się tylko do kwestii infrastrukturalnych. Można na niej umieścić ciekawe i potrzebne lokalnie działania, inicjatywy czy wspólne przedsięwzięcia.
To zadanie grupowe pozwoli im przeanalizować dokładnie sytuację lokalną
i świetnie sprawdzi się w sytuacji, w której
uczestnicy mają trudność, żeby spojrzeć
na kwestie z szerszej perspektywy i udzielić informacji zwrotnej na temat całej gry.

CHIŃSKI PORTRET (15 MINUT)
Przygotowanie: potrzebujesz ﬂipchartów i markerów.
Wykonanie: podziel uczestników na
grupy. Poproś ich, aby narysowali (albo
opisali słowami, ale efekt będzie gorszy)
ich okolicę jako osobę. Powinni przedstawić zarówno jej wygląd, jak i cechy
charakteru. Następnie można rozpocząć
dyskusję o możliwych kierunkach rozwoju miejscowości. Docelową formą będzie
tu moderowana dyskusja albo burza mózgów.

DEFINIOWANIE POLSKIEGO
MODELU GOŚCINNOŚCI
(10-40 MINUT)
Przygotowanie: potrzebujesz ﬂipchartów i markerów.
Wykonanie: podziel uczestników na
grupy. Ich zadaniem będzie próba stworzenia własnego modelu przyjmowania
gości. Ćwiczenie podzielone jest na 4 etapy:
1. Stereotyp Polaków – poproś uczestników, żeby przedstawili stereotypowe
cechy Polaków. Najprawdopodobniej
pierwszym odruchem będzie podanie
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negatywnych cech, które z czasem będą
równoważone superlatywami.
2. Prezentacja stereotypu – grupy po
kolei prezentują swoje cechy. Spodziewaj
się, że większość z nich będzie się powtarzać.
3. Uwspólnienie – kolejnym zadaniem
będzie wybranie 10 najistotniejszych cech
Polaków. Można ten krok połączyć z prezentacją i zapisywać tylko te cechy, które
się powtarzają na każdym ﬂipcharcie. Jeżeli grupa sama nie wybierze gościnności,
to należy dodać tę cechę.
4. Obowiązki gościa i gospodarza –
każda z grup odpowiada na zadane pytanie. Dla ułatwienia poproś uczestników,
żeby koncentrowali się na sytuacjach relacji towarzyskich.
 Grupa 1: jesteście gospodarzami. Jakie są wasze obowiązki wobec gości, których zaprosiliście do domu?
 Grupa 2: jesteście gośćmi zaproszonymi do cudzego domu. Jakie są wasze
obowiązki wynikające z tej sytuacji?
5. Prezentacja wyników
Ćwiczenie ma na celu pobudzić
uczestników do próby samodzielnego odtworzenia obowiązków gości i gospodarzy. Efektem pracy grup będzie stworzenie
własnej listy, którą można będzie skonfrontować z materiałem przygotowanym
w podręczniku.

WORLD CAFE (30+ MINUT)
Jest to bardzo wygodna, szybka i łatwo
skalowalna metoda uwspólniania wiedzy
na dany temat, wymiany i generowania
pomysłów, poznawania potrzeb i oczekiwań. Jest bardzo skuteczna, jeżeli duża
grupa musi przedyskutować wieloaspektowe zagadnienia.
Przygotowanie: minimalne wymagania do przeprowadzenia tego ćwiczenia to posiadanie trzech stołów
i odpowiedniej liczby krzeseł, kartek formatu A2 lub ﬂipcharta oraz minimum 12
uczestników. Dobrze jest zadbać o swobodną, kawiarnianą atmosferę. Bazgroły
na serwetkach, memo sticksach są mile
widziane. Słuchanie i dokładanie swo-

ich pomysłów do dyskusji jest cenne,
podobnie jak słuchanie cudzych. Stołów i krzeseł powinno być więcej jeżeli
mamy większą grupę. World Cafe jest
możliwe do wykonania nawet z grupą
większą niż 50 osób.
Wykonanie: podziel uczestników na
kilkuosobowe grupy, które będą dyskutowały przy stolikach na określony temat. W każdej grupie wyznacz gospodarza stolika. Każda grupa będzie mogła
dyskutować na dany temat przez jakiś
czas. Po upływie czasu wszyscy poza
gospodarzem przenoszą się do kolejnego stolika. W ten sposób cała grupa rotuje się przy stolikach, zmieniając
w trakcie ćwiczenia tematy kolejnych
dyskusji. Gospodarze stolika mają za zadanie streścić przebieg dyskusji i wnioski, jakie z niej płynęły kolejnej grupie
i poprosić nowo przybyłych o dodanie
swojego głosu do dyskusji. Rotacje należy powtarzać do momentu, w którym
każda grupa przedyskutuje każde zagadnienie ze stolików. Na koniec każdy
z gospodarzy stolików prezentuje wnioski z dyskusji i rozpoczyna się wspólna
sesja, podczas której podsumowuje się
wszystkie przedstawione myśli razem
z uczestnikami.

BURZA MÓZGÓW (30-60 MINUT)
Pojęcie burzy mózgów jest dość powszechnie używanym zwrotem, mającym na celu opisanie zbiorowego generowania pomysłów. Niestety skuteczne
wykorzystanie tej techniki nie jest znane
wszystkim i sprawia, że efektywność tego
podejścia jest mocno ograniczona.
Przygotowanie: papier i długopisy.
Wykonanie: prawidłowy przebieg burzy mózgów podzielony jest na 2 etapy:
generowanie pomysłów oraz ich ocenę.
Generowanie pomysłów powinno dawać każdemu uczestnikowi
możliwość podania dowolnej liczby pomysłów, które nie podlegają ocenie na tym etapie. Pomysły
można modyﬁkować, rozbudowy-
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wać i łączyć ze sobą. To, co liczy
się podczas tego etapu, to liczba,
a nie jakość pomysłów, stąd nawet
te szalone i niedorzeczne powinny
być zapisane bez krytyki. Czas na
generowanie pomysłów powinien
być nie dłuższy niż 15 minut. Koniec etapu wyznacza trener w momencie, w którym uzna, że grupa wygenerowała wystarczająco
dużo materiału do dalszej pracy
albo kiedy wyraźnie spadnie dynamika pracy.

Ocena pomysłów, według oryginalnej metody, powinna być dokonana
przez grupę ekspertów. Jej efektem
powinno być wyłonienie najlepszych pomysłów.
W warunkach szkolenia albo należy
stworzyć dwie grupy i dać im możliwość
konfrontacji pomysłów we wspólnej dyskusji, albo samodzielnie włączyć się do
dyskusji o najlepszych rozwiązaniach.

PROGRAMY SZKOLENIA
Konstruując program szkolenia trzeba
zawsze mieć świadomość dostępnego
czasu. W Bibliotece narzędzi szkoleniowych znajdziesz dużo przydatnych ćwiczeń i energizerów, ale z drugiej strony
dobrze jest umieć skonstruować szkolenie
samodzielnie. By ułatwić to zadanie prezentujemy trzy przykładowe programy
szkolenia, z których każdy dedykowany
jest innej grupie uczestników.

SCENARIUSZ I
SZYBKA AKCJA W LICEUM
(100 MINUT)
Szkoląc uczniów należy pamiętać
o narzuconych warunkach, w jakich odbędzie się szkolenie. Po pierwsze – warto nastawić się na bardzo krótki format,
dostosowany do modelu funkcjonowania szkoły. Stąd też zajęcia zaplanowane
będą na 2 moduły po 45 minut z dziesięciominutową przerwą. Drugą ważną
sprawą jest wysoka homogeniczność
grupy – ten sam wiek, podobny etap
rozwoju, wspólne doświadczenia i grupa
odniesienia. Ma to sporo pozytywów, ale
należy uważać na potencjalny nieujawniony konﬂikt w grupie.

Energizer (papier toaletowy) – 15
minut.
Jakie mamy potrzeby jako uczniowie szkoły, mieszkańcy miasta, Polacy
(praca w grupach) – 15 minut.
Przerwa – 10 minut.
Krótki energizer (ile trwa minuta) – 5
minut.
Dyskusja o wspólnych zasobach,
współdzieleniu przestrzeni i stosunku
młodych do imigrantów – 15 minut.
Deﬁniowanie polskiego modelu gościnności – tworzenie kodeksu postępowania (praca w grupach) – 10 minut.
Omówienie Modelu – propozycja
Fundacji Republikańskiej [Część I – Idea]
– 5 minut.
Szukanie zastosowań (moderowana
dyskusja) – 10 minut.
Podsumowanie szkolenia, podziękowanie, pożegnanie – 5 minut.

Przywitanie – 5 minut.
Kontrakt szkoleniowy – 10 minut.
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SCENARIUSZ II
4 GODZINY Z SYMULACJĄ
(240 MINUT)
Ten scenariusz jest dostosowany zarówno do potrzeb i możliwości poznawczych
młodzieży, jak i osób starszych. Układ czterogodzinny jest często docelowy dla osób
czynnych zawodowo, które nie są w stanie
poświęcić całego dnia na szkolenie. W pracy z młodzieżą jest modelem, który można
realizować w szkole w ramach całodziennych warsztatów. Scenariusz pozwala na
przeprowadzenie podstawowej diagnozy
potrzeb lokalnych, przekazanie w formie
aktywnej podstaw Modelu oraz wypracowanie możliwych działań z gośćmi i dobrych praktyk.
Przywitanie – 5 minut.
Kontrakt szkoleniowy – 10 minut.
Lodołamacz (przedstawienie partnera) – 15 minut.
Podziel uczestników na grupy 3-4
osobowe – 5 minut.

Przerwa 10 minut.
Giełda pomysłów i dobrych praktyk
(World Cafe, burza mózgów w grupach)– 50 minut.
Kilka tematów, które można poruszyć:
 propozycje działań z gośćmi;
 projekty, które się udały/nie udały.
Podsumowanie szkolenia, podziękowanie, pożegnanie – 15 minut.

SCENARIUSZ III
CAŁODZIENNY WARSZTAT
(420 MINUT)
Program całodziennego scenariusza
warsztatów jest przygotowany z myślą
o szkoleniu przyszłych koordynatorów
działań opartych na Polskim Modelu Gościnności. Szkolenie można realizować
w wersji podstawowej, czyli siedmiogodzinnej, albo dłuższej. Ten program można skutecznie realizować na dwudniowych warsztatach.
Przywitanie – 5 minut.

Praca w grupach, ﬂipcharty (odpowiedzi na pytania) – 30 minut:
 jakie mamy potrzeby – miasto, region, kraj;
 jakie potrzeby mają goście, którzy
przyjeżdżają do Polski (dlaczego
przyjeżdżają do nas?);
 sytuacje problemowe, które wynikły
z kontaktu z obcokrajowcami;
 podsumowanie – moderowana dyskusja.
Przerwa 10 minut.
Gospodarze i goście – 50 minut.
Miniwykład o obowiązkach gospodarzy i gości [Część I – Idea] – 10
minutach.
Moderowana dyskusja/praca w grupach – 30 minut.

Kontrakt szkoleniowy – 10 minut.
Lodołamacz (w nawiązaniu do…) –
15 minut.
Jakie są nasze oczekiwania (każdy
przypina na ﬂipchart swoje oczekiwania) – 10 minut.
Jacy jesteśmy? Jacy są oni? (wykład
o wymiarach kultur narodowych) –
60 minut.
Praca w grupach, ﬂipcharty– 25 minut:
 jacy jesteśmy? (propozycje opisu Polaków na sześcioaspektowej siatce);
 jacy są…? (do wyboru inne narodowości);
 porównanie wyników grup i prezentacja wyników prac .
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Przerwa 15 minut.
Gospodarze i goście – 60 minut.
Mini wykład o obowiązkach gospodarzy i gości [Część I – Idea] – 15
minut.
Moderowana dyskusja/praca w grupach – 30 minut.
Przerwa obiadowa – 60 minut.
Deﬁniowanie Polskiego Modelu Gościnności – 20 minut.
Giełda pomysłów (World Cafe/burza
mózgów w grupach) – 40 minut:
 jak dotrzeć do cudzoziemców?;
 podsumowanie;
 jakie działania promować?;
 podsumowanie.
Miniwykład o dobrych praktykach –
15 minut.
Polska przyszłości/Chiński portret –
20 minut.
Podsumowanie szkolenia – 10 minut:
 z czym kończymy dzisiejszy dzień?;
 w jakim stopniu zrealizowaliśmy nasze oczekiwania?
Podziękowanie, pożegnanie – 10
minut.
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