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W powszechnym odczuciu o integracji społecznej, zwłaszcza 
w odniesieniu do uchodźców, myśli się i mówi jako o problemie. 
Niewątpliwie istnieją środowiska i grupy społeczne marginali-
zowane lub defaworyzowane, w mniejszym stopniu dotyczy to 
w Polsce osób z niepełnosprawnościami czy chorych, w więk-
szym nadal osób ubogich, pozostających w kryzysie bezdomności 
czy opuszczających zakłady karne.

Integracja migrantów, przede wszystkim uchodźców, jest 
w naszym kraju tematem nowym, przynajmniej jeśli chodzi 
o działania instytucji państwowych. Model integracji uchodźców, 
prezentowany w niniejszej publikacji, jest owocem ponad 20 lat 
pracy środowiska skupionego wokół Stowarzyszenia Centrum 
Wolontariatu w Lublinie. To zapis doświadczeń zarówno zespołu 

INTEGRACJA UCHODŹCÓW 
WYZWANIEM DLA NOWEGO 
BRATERSTWA
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Stowarzyszenia, jak i setek wolontariuszy od lat zaangażowanych 
w misję wspierania przybyszów osiadających w Polsce, głównie 
w rejonie lubelskim. Nasz model to Domy Nadziei, w których 
najważniejszą rolę odgrywają ludzie, to również budynki, rzeczy 
i działania na rzecz integracji uchodćów.

Przyjmujemy w naszym modelu podstawowe standardy, traf-
nie ujęte w nauczaniu papieża Franciszka. Uchodźców należy 
przyjąć, ochronić, integrować i promować. O ile zadania przyj-
mowania i ochrony są w miarę skutecznie realizowane w ist-
niejących formach działań na rzecz uchodźców, zwłaszcza tych 
z Ukrainy, to w sferze integracji i promocji pozostaje jeszcze wie-
le do zrobienia.

Model oparty na koncepcji Domów Nadziei odwołuje się tak-
że do dwóch zasad, które są owocem naszego wieloletniego 
doświadczenia. Po pierwsze, nie patrzymy na napływ i integra-
cję uchodźców jako na problem ale jako na nową szansę. Nową 
szansę dla uchodźców i nową szansę dla nas, jako społeczeństwa 
przyjmującego. Wydaje nam się, że to założenie, zweryfi kowa-
ne przez realizację naszego modelu, daje podstawę do bardziej 
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pozytywnego, twórczego i owocnego podejścia do zjawiska 
uchodźstwa. Uchodźcy to nie tyle problem do rozwiązania, co 
nowa, ubogacająca szansa dla przyjmowanych i przyjmujących.

Druga zasada, również potwierdzona w realizacji nasze-
go modelu, to współzależność pomiędzy integracją wewnętrz-
ną uchodźców a procesem ich integracji społecznej. Uchodźcy, 
a szczególnie wojenni, po seriach dramatycznych i traumatycz-
nych doświadczeń, potrzebują warunków i impulsów do we-
wnętrznej integracji. Oczywiście, różne formy integracji społecz-
nej sprzyjają tej wewnętrznej, niemniej ta ostatnia jest najczęściej 
niedoceniana i pomijana. W naszym przekonaniu osoba dostają-
ca wsparcie w integracji wewnętrznej, łatwiej i chętniej podlega 
propozycjom integracji społecznej.

Wobec milionów uchodźców, którzy już zagościli w naszym 
kraju i których część chce u nas pozostać, potrzebna jest także 
nowa formuła polskiego braterstwa. Po drugiej wojnie światowej 
żyliśmy w społeczeństwie monoetnicznym, a standardy bra-
terstwa wyznaczały relacje Polaków z Polakami. Nowa formuła 
braterstwa musi wykroczyć poza wymiar narodowy, otwierając 
się na obecność innych kultur, języków, tradycji i religii. Obecny 
napływ uchodźców na pewno nie kończy procesu ich dalszego 
przybywania do Polski.

Prezentowany w niniejszej publikacji model integracji nie pre-
tenduje do najlepszego i idealnego, jednak jego owoce przekonują 
nas, że jest realny i skuteczny. Spojrzenie z perspektywy nowego 
braterstwa i nowej szansy zarówno dla osób integrujących się, jak 
i pomagających w integracji można twórczo rozszerzyć na inne 
środowiska potrzebujące integracji.

Cieszymy się, że przedstawiony tutaj program integracji zy-
skał przychylność i wsparcie przedstawicieli UNHCR, dzięki cze-
mu mogliśmy go wzbogacić i zintensyfi kować. 
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Zarys historii programu pomocy uchodźcom w Centrum 
Wolontariatu

Wszystkie programy Centrum Wolontariatu w Lublinie zaczynały 
się od spotkania z konkretnymi osobami i sytuacjami. Tak też było 
w przypadku programu pomocy uchodźcom „W drodze”. Zaczęło 
się od pierwszych spotkań z rodzinami czeczeńskich uchodźców, 
napływających do Polski w czasie wojny prowadzonej przez Rosję 
w końcu XX i na początku XXI w. Szczególne znaczenie miały 
sytuacje rodzin czeczeńskich, którym groziła bezprawna i nie-
słuszna deportacja.

Zaczęliśmy wówczas poznawać problemy osób ubiegających 
się o ochronę międzynarodową w Polsce, rozumieć procedury, 

W DRODZE
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możliwości wsparcia w procesie integracji. Nawiązaliśmy też 
współpracę z Urzędem ds. Cudzoziemców, który początkowo był 
nastawiony sceptycznie wobec obecności i działań wolontariu-
szy. Centrum Wolontariatu było pierwszą organizacją pozarzą-
dową, która zdecydowała się na pomoc uchodźcom w Lublinie 
i całym województwie lubelskim.

Przełomem była zgoda na aktywność wolontariuszy w lubel-
skim ośrodku przy ul. Wrońskiej. Początkowo podjęliśmy na jego 
terenie działania sporadyczne, które z czasem przerodziły się 
w systematyczne zaangażowanie. Powstała świetlica dla dzieci 
i młodzieży, rodziły się pierwsze pomysły na projekty integracyj-
ne. A w sytuacjach konfl iktowych w lokalnej społeczności, nasza 
organizacja stała się mediatorem i organizatorem sąsiedzkich 
spotkań sprzyjających wzajemnemu poznaniu się i integracji. 
Organizowaliśmy festyny, pikniki rodzinne, zajęcia kulturalne 
i sportowe.

Na przestrzeni lat wolontariuszom udało się wypracować 
ofertę wsparcia odpowiadającą różnym potrzebom cudzoziem-
ców. Była ona owocem licznych spotkań z rodzicami i dziećmi, 
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częstych rozmów na temat trudności i problemów, z jakimi bory-
kają się sami cudzoziemcy. Wspólne wyjścia i wyjazdy budowały, 
i wciąż budują, między cudzoziemcami a Polakami nić porozu-
mienia i relacje, które pomagają lepiej zrozumieć się odległym 
kulturowo światom, zacieśniają powstałe więzi, a nas samych 
uczą gościnności.

Dzięki tym działaniom zrodził się pomysł Partnerstwa Ro-
dzin. Pomysł wspólnych rodzinnych spotkań dla rodzin polskich 
i czeczeńskich był formą zbliżenia do siebie dwóch narodów, od-
miennych zarówno kulturowo, językowo, jak i religijnie. To próba 
spotkania i łączenia dwóch światów, które pomimo różnic, mają 
jednak wiele wspólnych wartości. Na pierwszym etapie organizo-
waliśmy wspólne i animowane spotkania, które służyły wzajem-
nemu poznaniu rodzin. Potem spotkania przybrały nieofi cjalną 
formułę, rodziny zapraszały się wzajemnie do swoich domów, 
oferowały sobie pomoc. Zapoczątkowane przed laty relacje trwa-
ją do dziś.

Na uwagę zasługują także nieformalne kontakty wolontariuszy 
z uchodźcami, do których dochodziło podczas realizacji działań. 
Niejednokrotnie wolontariusze prowadzący zajęcia byli zapra-
szani do pokoi uchodźców na symboliczną herbatę czy ciasto. 
Spotkania te stwarzały możliwość rozmów w języku polskim, 
ale przede wszystkim zaspakajały naturalną potrzebę kontaktu 
z drugim człowiekiem, jak sami uchodźcy przyznawali później, 
odczuwali potrzebę zwykłej rozmowy, żeby zapomnieć o sytu-
acji i codziennych troskach związanych z procedurą i pobytem 
w ośrodku.

Z inicjatywy wolontariuszy i rodzin uchodźczych powstał ze-
spół kultury czeczeńskiej pod nazwą „Gwiazdy Czeczenii”. Grupa 
taneczna uczestniczyła w wielu imprezach kulturalnych w Lubli-
nie, regionie i Polsce. Wzięła też udział w programie TVN „Mam 
Talent”. Była to twórcza i owocna promocja kultury kaukaskiej, po 
raz pierwszy obecnej w przestrzeni polskiego życia publicznego. 

Implementacja działań była z czasem rozszerzona na inne 
Ośrodki dla Osób Ubiegających się o Ochronę Międzynarodową, 
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usytuowane na Lubelszczyźnie. W ramach programu pomocy 
uchodźcom „W drodze” prowadziliśmy działania integracyjne 
dla osób ze statusem uchodźcy oraz będących w procedurze. 
Na stałe, na mocy porozumienia z Urzędem ds. Cudzoziemców, 
współpracujemy z ośrodkami w Kolonii Horbów i Bezwoli, gdzie 
w weekendy uruchomiliśmy świetlice z zajęciami dla dzieci, a tak-
że z ośrodkiem w Białej Podlaskiej, gdzie funkcjonuje prowadzony 
przez naszą organizację punkt przedszkolny (zawieszony od cza-
su pandemii). Wspieramy także osoby będące na świadczeniach 
pozaośrodkowych, m.in. poprzez organizację spotkań integracyj-
nych, pomoc w nauce, organizowanie korepetycji, organizowa-
nie wsparcia doraźnego w postaci odzieży, biletu miesięcznego, 
przejazdów oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wizyt 
lekarskich itp. Naszym celem jest głównie integracja cudzoziem-
ców ze społeczeństwem polskim, nauka języka i kultury polskiej 
przez uchodźców. Prowadziliśmy intensywne obozy językowe 
dla dzieci uchodźców, pod kierunkiem nauczycieli profesjonalnie 
zajmujących się nauką języka polskiego jako obcego. 

Stworzyliśmy także Mobilny punkt pomocy materialnej i so-
cjalnej (działający w ośrodkach w Bezwoli, Kolonii Horbów, Białej 
Podlaskiej) dla osób ubiegających się o objęcie ochroną między-
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narodową na terenie Polski. Celem działania było zapewnienie 
pomocy materialnej, usług pomocniczych, dostępu do działań 
preintegracyjnych, pomocy socjalnej, informacji oraz pomocy 
w formalnościach administracyjnych. Działanie posłużyło identy-
fi kacji grup szczególnego traktowania, opracowaniu oraz udzie-
laniu pomocy adekwatnej do potrzeb.

Wieloletnie doświadczenia pracy w obszarze pomocy uchodź-
com wskazały nam na potrzebę oddziaływania na społeczeństwo 
przyjmujące, stąd zrealizowaliśmy wiele projektów ze źródeł pry-
watnych, krajowych i międzynarodowych.

Ważnym elementem były też kampanie społeczne, które reali-
zowaliśmy w mediach (prasa, TV, radio, media społecznościowe). 
Niewątpliwie nowym i skutecznym narzędziem na przestrze-
ni tych lat stało się też medialne oddziaływanie. Przez kilka lat 
we współpracy z lokalnymi rozgłośniami radiowymi i telewizją 
cudzoziemcy prowadzili własny program, w którym pokazywali 
swoje zwyczaje, kulturę, sukcesy związane z odnalezieniem się 
w kraju przyjmującym i sposoby na integrację. Udało nam się tak-
że zrealizować kilkanaście konferencji naukowych i popularno–
naukowych dotyczących sytuacji uchodźców.

Pośród działań oddziałujących na społeczeństwo przyjmują-
ce istotną rolę odegrało budowanie przez nasze Stowarzysze-
nie lokalnych koalicji na rzecz pomocy uchodźcom, obejmowały 
one jednostki pomocy społecznej, placówki edukacyjne (szkoły, 
przedszkola), samorządy gminne i powiatowe, urzędy pracy, or-
ganizacje kościelne i przedsiębiorców.

Innowacją naszego działania jest między innymi podmiotowe 
podejście do benefi cjentów – uchodźców, włączanie ich w plano-
wanie i współorganizowanie wydarzeń oraz budowanie partner-
stwa samych uchodźców z różnymi podmiotami.

Program pomocy uchodźcom nabrał nowego wymiaru, gdy 24 
lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na 
Ukrainę.
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Na początku wojny istniały dwie formy nawiązywania kontaktów 
z uchodźcami z Ukrainy. Pracownicy i wolontariusze Centrum 
Wolontariatu dyżurowali w punktach pomocowych przy czte-
rech przejściach granicznych, czasem już tam okazywało się, że 
przybywają rodziny, które uciekły bez konkretnego planu na po-
byt w Polsce.

Druga forma pierwszego kontaktu to Punkt Powitalny w sie-
dzibie Centrum Wolontariatu w Lublinie, przy ul. Gospodarczej 
2, który uruchomiliśmy 24 lutego. W zasadzie wszystkie po-
mieszczenia Centrum przekształciliśmy w lokale służące przyj-
mowaniu uchodźców. W jednych rozmawialiśmy z przybywają-
cymi rodzinami, w innych odbywały się spotkania indywidualne, 
kolejne funkcjonowały jako kawiarnia, stołówka, pokój dla matek 

PUNKT POWITALNY – 
BUDOWA STREFY ZAUFANIA
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z dziećmi, nocą większość zamienialiśmy na tymczasowy hostel 
z noclegiem. 

Przyjmowaliśmy ludzi szukających bezpiecznego schronienia. 
Jedni przychodzili z bagażem podręcznym, inni z wielkimi wa-
lizami, w które naprędce zapakowali swój dobytek, jeszcze inni 
z psami, kotami, papugami. Do maja punkt funkcjonował 24 go-
dziny na dobę, potem od 8:00 do 20:00, ale całodobowo pełnili-
śmy dyżur telefoniczny. 

Za obsługę punktu odpowiedzialni byli pracownicy Centrum 
Wolontariatu oraz wolontariusze. To oni, pracując na pierwszej 
linii, całą dobę przyjmowali często zziębniętych, przestraszonych 
ludzi, głównie kobiety z dziećmi oraz osoby w podeszłym wieku. 
Proponowali kawę, herbatę, gorący posiłek i odpoczynek. Potem 
dopiero diagnozowali potrzeby uchodźców. Jedni potrzebowali 
noclegu na parę dni, inni chcieli chwilę odpocząć i naładować te-
lefon po wielogodzinnym oczekiwaniu na przekroczenie granicy, 
jeszcze inni przychodzili, bo nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Po-
trzeby były różne, a ludzi, którzy zgłaszali się do punktu, łączyło 
jedno – uciekali przed koszmarem wojny. 

Do punktu powitalnego zgłaszali się też Polacy gotowi przy-
jąć uchodźców na kilka, kilkanaście dni, albo na „tyle, ile będzie 
potrzeba”. Dyżurujący w punkcie wolontariusze stworzyli system 
kojarzenia tych osób z uchodźcami potrzebującymi wsparcia. 
Szybko do listy osób oferujących pomoc dołączyli inni, oferujący 
transport, posiłki, suchy prowiant i odzież. W ten sposób zbudo-
waliśmy jedyną w swoim rodzaju sieć pomocy uchodźcom. 

Kluczową rolę w tym procesie odegrali wolontariusze – ukra-
ińskojęzyczni studenci mieszkający w Lublinie. To ich nieoce-
niona pomoc językowa, w połączeniu z dobrą organizacją pracy 
sprawiła, że nasze działania były szybkie i skuteczne. 

Punkt powitalny, to nie tylko miejsce dowodzenia, pośrednic-
twa. To także strefa nawiązywania relacji z uchodźcami, strefa 
budowania zaufania. To miejsce bycia RAZEM z drugim człowie-
kiem, towarzyszenia mu w trudnym czasie. Istotne znaczenie 
w procesie wsparcia uchodźców na pierwszym etapie po przyby-
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ciu miała po prostu rozmowa z nimi, wysłuchanie, zrozumienie, 
czasem przytulenie, poklepanie po ramieniu, serdeczny uśmiech. 
To pozwalało wyczerpanym wielogodzinną podróżą, przestra-
szonym ludziom odetchnąć na chwilę. Obecność życzliwych 
wolontariuszy wpływała na obniżenie lęku i wzrost zaufania. Po-
zwoliła uciekinierom uwierzyć, że są już bezpieczni, że ich życiu 
nic nie zagraża. 

Dziś, kilka miesięcy po wybuchu wojny, punkt powitalny 
działa nadal, choć zmienił się trochę zakres jego działań. Dalej 
przychodzą ludzie szukający schronienia, tymczasowego lub na 
dłuższy czas. Możemy też zaoferować inną pomoc: kursy języka 
polskiego, kursy zawodowe czy spotkania integracyjne. Poma-
gamy jak umiemy, na miarę naszych możliwości. Dalej kluczową 
rolę odgrywa rozmowa, powitanie i poznanie człowieka, który 
zdecydował się powierzyć nam swoje troski. To nie bezimienna 
masa uciekająca przed wojną, to Anna, Olena, Petro, Nina, Ro-
man, Katia, Oleksandr i wiele innych, niepowtarzalnych osób. Za-
ufanie jest dla nich pierwszym krokiem do otwarcia się na nową 
rzeczywistość. 
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Organizacja Punktu Powitalnego to spore przedsięwzięcie 
logistyczne. Aby sprawnie funkcjonował i odpowiadał na realne 
potrzeby, konieczna jest sprawna koordynacja działań i przygo-
towanie wolontariuszy do pełnionych przez nich ról. To zada-
nie wzięli na siebie pracownicy Centrum, którzy w sytuacji kry-
zysowej odłożyli swoje obowiązki, aby pokierować działaniami 
Punktu. Obecnie funkcjonujemy już w stabilnym modelu, z wy-
raźnym podziałem odpowiedzialności (kierownictwo, mentorzy, 
wolontariusze).
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Zapewnienie opieki nad dziećmi uchodźców jest jedną z funda-
mentalnych form pomocy ze strony społeczności przyjmującej. 
Wcześniejsze doświadczenia Centrum Wolontariatu potwier-
dzały konieczność zorganizowania i zaproponowania pewnych 
form opieki. Podczas funkcjonowania Ośrodka dla uchodźców 
w Lublinie (do 2015 roku) nasze Stowarzyszenie otworzyło w nim 
świetlicę dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się w dni ro-
bocze, czasem także w weekendy, połączone były z nauką języka 
polskiego. Korzystały z niej głównie dzieci z Czeczenii i Dagesta-
nu, z tych narodów najczęściej pochodziły rodziny przebywające 
w Ośrodku.

Model działania świetlicy oparty na zabawie, nauce języka 
i wprowadzania w świat polskiej kultury zastosowaliśmy także 

OPIEKA NAD DZIEĆMI 
UCHODŹCÓW 
PRZYJMOWANIE 
I INTEGRACJA DZIECI 
W MODELU CENTRUM 
WOLONTARIATU
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w innych Ośrodkach dla uchodźców w naszym regionie – w Bez-
woli, Kolonii Horbów oraz w Białej Podlaskiej. W każdym przy-
padku wyposażaliśmy świetlice w potrzebne meble, zestawy gier 
edukacyjnych i materiałów plastycznych. 

W każdej świetlicy jej działania organizowała kierowniczka, 
odpowiednio przeszkolona wychowawczyni, z wykształceniem 
pedagogicznym lub studiująca na tym kierunku. W miarę możli-
wości fi nansowych otrzymywała wynagrodzenie lub stypendium.

Pracę kierowniczki wspierała grupa wolontariuszy, którzy 
przechodzili przygotowanie do działania w sytuacji styku z oso-
bami pochodzącymi z innych kręgów kulturowych, językowych 
i religijnych. Szkolenia dla wolontariuszy przygotowywaliśmy 
wspólnie z pracownikami ośrodków. Obejmowały one poznanie 
podstawowych zasad kultur kaukaskich, historii określonego na-
rodu oraz tradycji. 

Działalność świetlic uzupełniały dodatkowe aktywności w po-
staci wyjazdów do ciekawych miejsc, obozy rekreacyjne w czasie 
ferii zimowych i wakacji letnich. Zwykle brały w nich udział także 
dzieci polskie, co nadawało im walor integracyjny.
Świetlicę dla dzieci ukraińskich otworzyliśmy w marcu 2022 

roku, w kilka tygodni po napływie dużej liczby matek z dziećmi. 
W tym przypadku szybko zaaranżowaliśmy obiekt, który wcze-
śniej służył jako przedszkole. Zatrudniliśmy ukraińską wycho-
wawczynię, uchodźczynię, z wykształceniem pedagogicznym 
oraz doświadczeniem pracy z dziećmi oraz ze znajomością języ-
ka polskiego na poziomie komunikatywnym. To ułatwia kontakt 
ze strukturami kierowniczymi Stowarzyszenia.

Do współpracy przy prowadzeniu świetlicy zaprosiliśmy w roli 
wolontariuszek inne ukraińskie kobiety, a także młodzież studiu-
jącą w Lublinie. Zespół wspierający przeszedł krótkie szkolenie 
z metodyki pracy z dziećmi. Dzieci przychodzące do świetlicy 
brały także udział w spotkaniach integracyjnych większych grup 
uchodźców i Polaków, uczestniczyły w wycieczkach do pobli-
skich miast czy wizytach w atrakcyjnych miejscach ze zorgani-
zowaną rozrywką.
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Pobyt dzieci w świetlicy umożliwiał ich rodzicom (głównie 
matkom) podjęcie pracy zarobkowej czy załatwianie spraw admi-
nistracyjnych, związanych z ich sytuacją. Czas spędzany w świe-
tlicy wypełniony był zabawami edukacyjnymi ale także rozmo-
wami, dzieci potrzebują wytłumaczenia tego, co dzieje się w ich 
kraju, dlaczego musiały opuścić swoje domy i środowiska. Dużą 
pomocą w tym zakresie okazało się zaproszenie na cykl spotkań 
ukraińskiego psychologa, który cierpliwie rozmawiał z dziećmi 
i budował w nich poczucie bezpieczeństwa.

Dotacja fi nansowa z UNHCR umożliwiła opłacenie kilkudzie-
sięciu dodatkowych miejsc dla dzieci w żłobkach i przedszkolach. 
To sprzyjało podejmowaniu pracy przez matki czy uczęszczaniu 
na naukę języka polskiego.

Opieka nad dziećmi, najbardziej bezbronnymi ofi arami wo-
jen i konfl iktów, jest niezwykle ważnym elementem wspierania 
uchodźców. Taka pomoc stabilizuje sytuację rodzin uchodźczych, 
daje poczucie spokoju i jest dobrym wstępem na drodze integra-
cji w nowym środowisku.
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Nauka języka polskiego jest istotnym elementem proponowanego 
przez nasze środowisko programu integracyjnego. W działaniach 
pomocowych dla uchodźców z Czeczenii (po roku 1999), moduły 
nauczania języka polskiego dla dzieci i dorosłych wprowadzali-
śmy podczas pracy w ośrodkach dla uchodźców. Akcentowaliśmy 
od początku aspekt praktyczny, zdając sobie sprawę, że opano-
wany nawet na poziomie podstawowym język stanowi niezbędne 
narzędzie komunikacji. Często bywało tak, że dzieci, które szybko 
uczyły się języka na naszych zajęciach i w polskich szkołach, peł-
niły w swoich rodzinach rolę tłumaczy.

Po napływie pierwszych fal uchodźców z Ukrainy, już w mar-
cu 2022 roku uruchomiliśmy pierwsze grupy językowe. Począt-
kowo propozycja spotkała się z niewielkim zainteresowaniem. 

NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO
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Wiązało się to głównie z dość jeszcze w tamtym czasie silnym 
przekonaniem wśród uchodźców, że działania wojenne skończą 
się lada dzień, a oni sami będą mogli wrócić do swojej ojczyzny. 
Wraz z nasileniem rosyjskiej inwazji i idącymi za tym zniszczenia-
mi, wiele osób podjęło decyzję o pozostaniu na dłużej w Polsce. 
Wtedy też wzrosło zainteresowanie proponowanymi przez nas 
kursami językowymi. 

Zajęcia odbywają się w kilkunastoosobowych grupach, zwykle 
jest to 12-14 osób. Prowadzone są przez specjalistów – glotto-
dydaktyków (nauczycieli języka polskiego jako obcego). Ucznio-
wie pracują z podręcznikiem, otrzymują też przygotowane przez 
nauczycieli karty pracy. Stawiamy przede wszystkim na spraw-
ne komunikowanie się. Gramatyka, choć ważna, zajmuje w tym 
przypadku miejsce drugorzędne. Chodzi o to, by uchodźcy jak 
najszybciej zaczęli używać nowego języka. Proponowany kurs 
podstawowy jest dość intensywny. To dwugodzinne spotka-
nia cztery razy w tygodniu przez okres trzech miesięcy. W tym 
czasie cudzoziemcy poznają podstawowe zwroty i słownictwo 
związane z wizytą w sklepie, zapisaniem dzieci do szkoły, z roz-
mową z potencjalnym pracodawcą, czy wizytą u lekarza. Propo-
nujemy także zajęcia dotyczące kultury polskiej. Dla osób, które 
chcą kontynuować edukację po ukończeniu trzymiesięcznego 
kursu, uruchomiliśmy grupę zaawansowaną, której absolwenci 
mogą przystąpić do państwowego egzaminu potwierdzającego 
znajomość języka. Posiadanie certyfi katu językowego jest ważne 
z punktu widzenia pracodawców, wymagających od uchodźców 
dobrej znajomości języka. Certyfi kacja jest możliwa dzięki dotacji 
z programu „Razem możemy więcej”, realizowanego przez Mini-
sterstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 

Dzięki wsparciu UNHCR mogliśmy rozszerzyć ofertę nauki ję-
zyka polskiego. Lekcje cieszą się dużym zainteresowaniem i będą 
kontynuowane w 2023 roku. 

Znajomość języka i kultury kraju przyjmującego to, obok po-
siadania zatrudnienia (niezależność ekonomiczna) i nawiązania 
relacji z przedstawicielami lokalnej społeczności, podstawo-
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wy krok w drodze do skutecznej integracji. Obok uwarunko-
wań kompetencyjnych i osobowościowych znajomość języka 
wpływa bezpośrednio na stopień i szybkość integracji jednostki 
w społeczeństwie. 

Największą obecnie trudnością jest znalezienie odpowied-
niego nauczyciela, osoby mającej wykształcenie i doświadczenie 
w nauce języka polskiego cudzoziemców. Ważne jest, aby osoba 
ucząca, nauczyciel czy wolontariusz, nie była personą przypad-
kową. Niezwykle ważne dla dalszej nauki jest bowiem metodolo-
giczne podejście od samego początku. 

Sami uchodźcy cenią możliwość udziału w lekcjach ze wzglę-
du na profesjonalne przygotowanie prowadzących, a także przy-
jazną rodzinną atmosferę, połączoną z konkretnymi wymagania-
mi wobec kursantów. Osoby, które podjęły ostateczną decyzję 
o pozostaniu w Polsce przynajmniej na kilka lat, traktują naukę 
języka jako niezbędną do podejmowania innych aktywności. Są 
zainteresowane kursami intensywnymi, dającymi możliwość 
konwersacji oraz poznawania środowiska, w którym przyszło im 
żyć. Dodatkowym motywem zachęcającym do nauki języka są 
duże spotkania integracyjne z polskimi rodzinami, dają one oka-
zję, aby weryfi kować swoją znajomość polskiego i dopingować się 
do jej doskonalenia.
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Idea Domów Nadziei zrodziła się na bazie doświadczeń Centrum 
Wolontariatu w pracy z osobami wykluczonymi lub przeżywa-
jącymi tymczasowe kryzysy (np. opuszczenie zakładu karnego, 
rozpad rodziny). Domy Nadziei przeznaczone dla uchodźców 
zaczęliśmy tworzyć na większą skalę jesienią 2021 r., kiedy do 
Lublina docierały osoby po przekroczeniu granicy polsko–bia-
łoruskiej. Po wybuchu wojny w Ukrainie i masowym napływie 
uchodźców od lutego 2022 r. uruchomiliśmy następne Domy 
Nadziei dla naszych wschodnich sąsiadów. Domy te są jednym 
z podstawowych narzędzi w realizowanym przez nas modelu in-
tegracji uchodźców.

Pracując przez lata w ośrodkach dla uchodźców w naszym 
regionie, zamieszkiwanych przez od 100 do nawet 300 osób, wi-

DOMY NADZIEI
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dzieliśmy, że w takich warunkach integracja jest bardzo utrud-
niona. Dostrzegaliśmy zjawisko stagnacji, przyzwyczajenia do 
życia w miejscach zbiorowego zamieszkania i niechęci do inte-
gracji. Ośrodki zapewniają na minimalnym poziomie możliwość 
egzystencji, ale prowadzą też do powstania syndromu bezradno-
ści i uzależnienia od pomocy instytucjonalnej. Ponadto położone 
są zwykle w małych miejscowościach, w oddaleniu od większych 
skupisk ludzkich, bez dobrego dostępu do usług publicznych 
i rynku pracy. Dłuższy pobyt w ośrodku, czasem trwający nawet 
4 czy 5 lat, powodował powstanie odizolowanych społeczności, 
żyjących własnym rytmem i nie dążących do tworzenia wię-
zi ze społeczeństwem przyjmującym. Duże liczbowo skupiska 
uchodźców, zwłaszcza jeśli zamieszkiwane były przez różne na-
rodowości, powodowały też liczne konfl ikty (np. pomiędzy Cze-
czenami a Białorusinami w latach 2020–2021).

Ośrodki spełniają swoją rolę jako miejsca schronienia na 
pierwszym etapie przyjmowania uchodźców i to uzasadnia po-
trzebę ich funkcjonowania. W procesie integracji należy jednak 
sięgać po inne narzędzia, skutecznie włączające przybyszów 
w struktury społeczeństwa przyjmującego. Bierzemy także pod 
uwagę, że w polskiej tradycji i kulturze gości zaprasza się do 
domu.

W początkowym okresie realizacji modelu Domów Nadziei 
dla uchodźców (jesień 2021 r.) przyjmowaliśmy do nich obywateli 
Afganistanu, Iraku, Kurdystanu, Erytrei i Etiopii. Wraz z rozpo-
częciem wojny w Ukrainie do nowych Domów Nadziei zapra-
szaliśmy głównie ukraińskie rodziny, przede wszystkim matki 
z dziećmi. Z każdą rodziną lub mieszkańcem domu podpisywany 
jest kontrakt, w ramach którego osoba zobowiązuje się do uczest-
nictwa w przygotowanym przez Centrum Wolontariatu progra-
mie integracyjnym. Podpisujemy porozumienie, początkowo na 3 
miesiące, ale czas ten może ulec przedłużeniu. W początkowym 
okresie rodziny lub osoby mogą mieszkać w domu bezpłatnie, 
po pewnym, wspólnie uzgodnionym czasie, wprowadzamy sym-
boliczne opłaty. Dążymy do tego, żeby uchodźcy partycypowali 
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w kosztach utrzymania domów, co daje im m.in. poczucie spraw-
czości oraz nie uzależnia od pomocy. W Domach Nadziei miesz-
ka zwykle od 2 do 5 rodzin, co prowadzi do powstania małych 
wspólnot, gdzie mieszkańcom łatwiej jest się zintegrować między 
sobą i ze społecznością lokalną. 

Symbolicznym momentem jest przekazanie przyjmowanym 
rodzinom kluczy do mieszkania. To daje poczucie „bycia u siebie”, 
w odróżnieniu od ośrodków zbiorowego zakwaterowania, w któ-
rych to zatrudniony personel jest w posiadaniu kluczy. Dokła-
damy wszelkich starań, żeby czuli się u nas jak w domu. Zauwa-
żamy, że między rodzinami mieszkającymi wspólnie wytwarzają 
się bliskie więzi, przypominające te rodzinne. Na przykład Yana, 
studentka mieszkająca w jednym z naszych domów, odnalazła się 
szybko w roli starszej siostry dla kilkuletniej Emilii. Często razem 
się bawią i rozmawiają, widać że wspólne spędzanie czasu spra-
wia im wiele radości. Podobnie Natalia, pomagająca mieszkającej 
po sąsiedzku Annie w opiece nad rocznym Markiem, wręcz prze-
pada za maluchem. Oczywiście, jak w każdym domu czy w każdej 
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rodzinie zdarzają się jakieś drobne spięcia, ale generalnie miesz-
kańcy dobrze czują się w swoim towarzystwie.

W czasie pobytu w domu staramy się aktywizować uchodź-
ców i angażować w nasz program integracyjny. Podejmujemy 
starania, aby szukali i znajdowali pracę, uczyli się języka, zapo-
znawali ze społecznością, w której żyją – i ostatecznie, żeby mogli 
się usamodzielnić. W tym czasie objęci są kompleksową opieką, 
mogą liczyć na wsparcie ze strony koordynatora Domów Nadziei, 
mentorów kulturowych i wolontariuszy Stowarzyszenia.

O skuteczności działania modelu Domów Nadziei przekonują 
nas przykłady rodzin, które przebywały w Domach, a teraz już 
je opuściły i rozpoczęły samodzielne życie. Niektóre z nich ob-
jęte były naszym programem przez dwa, trzy miesiące, inne po-
trzebowały pół roku, wśród nich są już też rodziny ukraińskich 
uchodźców. Oczywiście dajemy im nadal możliwość kontaktu, 
często mówią, że jesteśmy dla nich jak rodzina.

Aktualnie w Domach Nadziei przebywa ok. 100 osób. Są to 
głównie matki z dziećmi z Ukrainy, gościmy też dwie rodziny 
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afgańskie. Dzięki wsparciu UNHCR mogliśmy otworzyć 5 nowych 
domów, w których zamieszkało ok. 60 osób.

Domy Nadziei to odrębne budynki lub większe mieszkania 
w blokach, wynajmowane przez Centrum Wolontariatu na wol-
nym rynku lub użyczane przez ludzi, którym bliska jest idea soli-
darności społecznej. Dom Nadziei można stworzyć bez zezwoleń 
i specjalnych formalności. Do rozpoczęcia działań potrzebne są 
środki fi nansowe na wynajęcie lokalu i zabezpieczenie podsta-
wowych potrzeb mieszkańców na pierwszym etapie. Środki te na 
początku pozyskiwaliśmy od darczyńców indywidualnych, pod-
czas zbiórek na portalach crowdfundingowych, potem z pomocą 
przyszedł rządowy program „Razem możemy więcej” i dofi nan-
sowanie z UNHCR. Ważne jest, by na początku ustalić zasady, 
regulamin zamieszkiwania w domu. Przemyśleć rodzaj kontraktu, 
który pozwoli pomagać efektywnie.

Zdajemy sobie sprawę, że same budynki i pieniądze nie dzia-
łają. W naszym modelu najważniejsi są ludzie, zespół wspierający 
przyjmowanych uchodźców. Najpierw są to odpowiednio prze-
szkolone osoby pierwszego kontaktu, dalej koordynatorzy Do-
mów, mentorzy międzykulturowi, wolontariusze, a także rodziny 
partnerskie. Pobyt w Domach, połączony z nauką języka, spotka-
niami integracyjnymi, aktywnym poszukiwaniem pracy, sprzyja 
skutecznej integracji.
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Jednym z elementów rozstrzygających o skutecznej integracji 
migrantów, a uchodźców w szczególności, jest stworzenie sil-
nych więzów ze społeczeństwem przyjmującym poprzez włącze-
nie w rynek pracy. W przypadku migrantów zarobkowych jest to 
proces naturalny, choć nie zawsze łatwy, zwłaszcza jeśli istnieją 
duże różnice mentalnościowe czy odmienne kultury pracy.

Wejście uchodźców na rynek pracy jest z kolei procesem 
wymagającym intensywnego działania ze strony społeczności 
przyjmującej. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę kil-
ka czynników utrudniających podjęcie pracy przez uchodźców 
i ich integrację zawodową. Po pierwsze trzeba mieć świadomość, 
że uchodźcy – a szczególnie ukraińskie matki z dziećmi – nie 
przyjeżdżają do Polski, aby podjąć pracę. Uciekają przed skutka-

WSPARCIE DLA UCHODŹCÓW 
WCHODZĄCYCH NA RYNEK 
PRACY
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mi wojny, ich podstawowym celem jest bezpieczeństwo własne 
i dzieci. Aktywność zawodowa pojawia się zatem jako koniecz-
ność wynikająca z faktu ucieczki ze swojego kraju i potrzeby za-
pewnienia środków do życia w nowym środowisku. Po drugie 
wykształcenie i kompetencje zawodowe uchodźców z Ukrainy 
jedynie w pewnym stopniu pokrywają się z oczekiwaniami pol-
skiego rynku pracy. Wcześniejsza emigracja Ukraińców, głównie 
mężczyzn, podyktowana była chęcią podjęcia pracy zarobko-
wej, na atrakcyjnych warunkach płacowych. Polska gospodar-
ka wchłaniała pracowników z Ukrainy w dziedzinach takich jak 
przemysł, transport czy budownictwo. Wybuch wojny spowodo-
wał powrót do Ukrainy kilkuset tysięcy mężczyzn, którzy albo 
zamierzali walczyć w obronie swojej ojczyzny, albo na miejscu 
otoczyć opieką rodziny w czasie zagrożenia wojennego. Tej luki 
na polskim rynku pracy nie zapełni obecna fala uchodźców, czyli 
głównie kobiet z dziećmi oraz osób starszych czy chorych. Po 
trzecie, podjęcie pracy utrudnia także poczucie tymczasowości 
i niepewności, wiele uchodźczyń chce możliwie szybko wracać 
w swoje strony rodzinne, stąd jeśli myślą o pracy w Polsce, to 
o charakterze dorywczym. Z kolei polscy pracodawcy oczekują 
trwałej gotowości do pracy i oferują długoterminowe umowy czy 
zlecenia. Po czwarte, dziedziny pracy, jakie oferuje polski rynek 
dla kobiet, to głównie handel i usługi, w tym przypadku koniecz-
na jest w miarę płynna znajomość języka polskiego.

Z opisanymi wyżej trudnościami muszą zmierzyć się podmioty 
działające na rzecz przyjmowania i integracji uchodźców z Ukra-
iny. Potencjalni pracownicy to kobiety z dziećmi, w sytuacji przy-
musowego opuszczenia swojego kraju, często z kompetencjami 
różnymi od oczekiwanych w Polsce, liczące na szybki powrót do 
siebie i słabo znające język polski.

Centrum Wolontariatu, świadome sytuacji uchodźców z Ukra-
iny, od marca 2022 roku pozyskało i zatrudniło osobę w roli co-
acha, mentora, która z jednej strony zbierała oferty pracy na 
rynku lubelskim, a z drugiej przedstawiała je uchodźcom. Funk-
cję coacha pełniła Ukrainka, pracująca w podobnej roli w jednej 
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z fi rm w Kijowie, jej atutem była zdolność szybkiego uczenia się 
języka polskiego. Przy czym osoba ta miała pełne wsparcie ze-
społu Stowarzyszenia, w kwestii rozeznania rynku pracy, nawią-
zywania kontaktów z pracodawcami i wyjaśniania procedur za-
trudnienia. Do zadań coacha należało motywowanie uchodźców 
do podjęcia pracy, przekonywanie o konieczności zarobkowania 
i uniezależnienia się od pomocy doraźnej (zasiłki, zapomogi). 
Bardzo często uchodźczynie podejmowały pracę zupełnie róż-
ną od wykonywanej wcześniej w Ukrainie, niekiedy oznaczało to 
obniżenie pozycji społecznej oraz wysokości dochodów. Przykła-
dem są kobiety zatrudniające się w hurtowniach czy w roli sprzą-
taczek, choć u siebie były menedżerkami lub księgowymi. Ten 
proces zatrudnienia rozumiemy jako „praca na start”, każde pod-
jęte płatne zajęcie buduje poczucie wartości, nie ogranicza też 
możliwości jego zmiany na bardziej dostosowane do wykształce-
nia i kompetencji.

Innym ważnym czynnikiem w procesie integracji zawodowej 
było angażowanie uchodźców do pracy w formie wolontariuszy. 
Status wolontariusza pozytywnie wpływa na samoocenę uchodź-
ców, a zaangażowanie na rzecz swoich rodaków w punktach po-
mocy doraźnej przynosi dużo satysfakcji. Pozwala także na wy-
rwanie się z syndromu biernego oczekiwania na bieg wypadków.

Prace najczęściej podejmowane przez uchodźczynie z Ukrainy 
to handel (hurtownie, sklepy), usługi kosmetyczne i fryzjerskie, 
opieka nad osobami starszymi, sprzątanie, produkcja (fabryki 
słodyczy, małe fi rmy krawieckie).

Następnym ważnym etapem w integracji zawodowej uchodź-
ców była możliwość organizowania dla nich szkoleń i kursów, 
z jednej strony podnoszących ich umiejętności, a z drugiej da-
jących kwalifi kacje poszukiwane na rynku pracy. Na pierwszym 
etapie Stowarzyszenie było w stanie zaoferować jedynie kilka-
naście takich kursów, dofi nansowanie UNHCR pozwoliło zwięk-
szyć ilość kursów i szkoleń o prawie 100%. Propozycje podno-
szenia kompetencji spotkały się z chętnym przyjęciem przez 
uchodźców.
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Obecnie rolę coachów pracy pełnią mentorzy międzykulturo-
wi, zatrudniani przez Centrum Wolontariatu, m.in. dzięki wspar-
ciu UNHCR. Według stanu na koniec listopada 2022 roku może-
my powiedzieć, że 79% osób objętych wsparciem Stowarzyszenia 
w formule Domów Nadziei podjęło w jakiejś formie – umowa, zle-
cenie, zajęcia dorywcze – pracę zarobkową. Pozostałe osoby albo 
są na etapie poszukiwania pracy, albo nie mogą jej podjąć (niepeł-
nosprawność). W szerszej formule integracji, którą obejmujemy 
ponad 400 osób, wskaźnik ten wynosi ok. 60%.
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Od początku wojny w naszych działaniach na rzecz uchodźców 
z Ukrainy kładliśmy nacisk na budowanie wzajemnego zaufania, 
słuchanie tego, co chcą nam przekazać, bycie blisko nich. Pierw-
sze relacje nawiązywaliśmy w naszym Punkcie Powitalnym, po-
tem stopniowo się one zacieśniały. Pomysł organizacji spotkań 
integracyjnych zrodził się w naturalny sposób, z potrzeby bycia 
razem. W spotkaniach uczestniczą często całe rodziny. Dzieci 
aktywnie angażują się w zabawy i chętnie biorą udział w przygo-
towanych animacjach. Za organizację spotkań odpowiadają ko-
ordynatorki (wcześniej wolontariuszki, teraz pracują na umowę 
zlecenie) oraz ukraińskojęzyczne mentorki kulturowe. W każdym 
wydarzeniu bierze udział liczne grono pracowników i wolonta-
riuszy naszego Stowarzyszenia.

SPOTKANIA INTEGRACYJNE
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Początkowo organizowaliśmy spotkania w sali powitalnej na-
szego Stowarzyszenia. Teraz w spotkaniach uczestniczy coraz 
więcej osób, dlatego do ich organizacji potrzebujemy większych 
przestrzeni. Spotkania mają różny charakter, często są to warsz-
taty, spotkania świąteczne, tematyczne, wspólne zwiedzanie, wy-
cieczki czy zajęcia sportowe. 

We wrześniu 2022 roku zorganizowaliśmy spotkanie wyjazdo-
we na Roztocze, w którym wzięła udział większość rodzin obję-
tych modelem integracyjnym. Rodziny polskie zrekrutowane do 
udziału w spotkaniach mieszkały w domkach razem z rodzina-
mi ukraińskimi, co niewątpliwie sprzyjało lepszemu wzajemne-
mu poznaniu. Wspólnie chodziliśmy na spacery, jedliśmy posiłki, 
uczestniczyliśmy w warsztatach. Mogliśmy poznawać się przy 
zwykłych czynnościach, w naturalny, niewymuszony sposób. 
W trakcie wspólnych aktywności widać było wzajemną troskę, 
wsparcie i zainteresowanie sobą nawzajem. Dzieci wspierały się 
w trakcie warsztatów, pomagały tym, które sobie z czymś nie 
radziły. 

W trakcie wyjazdu jednym z zadań dla wszystkich rodzin była 
prezentacja kultury kraju pochodzenia. Swoje kultury prezento-
wały rodziny polskie, ukraińskie i afgańskie. Śpiewaliśmy hym-
ny, pieśni, opowiadaliśmy sobie nawzajem o naszych tradycjach, 
kulturze, dzieliliśmy się przepisami kulinarnymi. Dzieci wykona-
ły prace plastyczne nawiązujące tematyką do kultury ich krajów. 
Widać było pełne zaangażowanie w wykonywanie tego zadania 
ze strony wszystkich rodzin. Przy okazji prezentacji odkryliśmy 
też wiele talentów. Było to wyjątkowe i wzruszające doświad-
czenie dla nas wszystkich. Ostatniego dnia wyjazdu zorganizo-
waliśmy rodzinny turniej, w trakcie którego zarówno dzieci, jak 
i rodzice rywalizowali ze sobą wykonując zadania sportowe, wy-
magające współpracy i zaangażowania. Było to ciekawe doświad-
czenie dla wszystkich, przyniosło wiele radości i pozwoliło się 
odstresować. 

Ważnym elementem w takcie naszego wyjazdu był warsz-
tat pt. „Blok wiedzy o Polsce”. Prowadzący w przystępny spo-
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sób i w ciekawej formie przybliżył rodzinom ukraińskim historię 
Polski, zaprezentował najważniejsze kwestie dotyczące kultury, 
sztuki, edukacji i systemu prawnego obowiązującego w naszym 
kraju. Znajomość tych podstawowych zagadnień jest istotnym 
składnikiem procesu integracji. Niezwykle trudno jest bowiem 
funkcjonować w rzeczywistości, której nie znamy, gdzie wszyst-
ko wydaje nam się obce. Edukacja w tym zakresie jest szczególnie 
potrzebna.

Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane przez nas 
warsztaty tematyczne, w trakcie których rodziny wykonują prace 
plastyczne czy próbują swych sił w rękodziele. W Andrzejki za-
poznaliśmy rodziny uchodźcze z naszymi tradycjami ludowymi, 
z których część jest wspólna dla obu narodów. W ramach warsz-
tatów przedświątecznych zaplanowaliśmy pieczenie piernicz-
ków, przygotowywanie ozdób choinkowych oraz śpiewanie kolęd 
ukraińskich i polskich. 

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach sportowych, 
dlatego wśród propozycji znalazło się m.in. wyjście na basen i do 
parku trampolin. 

Istotną rolę w procesie integracji międzykulturowej odgrywają 
też wszelkiego rodzaju wyjścia kulturalne. Dlatego zapraszamy 
rodziny ukraińskie na koncerty i inne wydarzenia do fi lharmonii 
czy teatru. Z okazji Światowego Dnia Uchodźcy zorganizowa-
liśmy specjalny koncert pt. „Bo byłem przybyszem...”, w trakcie 
którego zaprezentowane zostały utwory napisane przez lubel-
skich artystów specjalnie na tę okoliczność. Zorganizowaliśmy 
też koncert „Wolni z Wolnymi” wspólnie z Filharmonią Lubelską 
oraz występ Narodowego Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Barvinok”. Wszystkie wydarzenia spotkały się z dużym zaintere-
sowaniem ze strony uchodźców, a także Polaków.

W trakcie spotkań niezwykle ważne są rozmowy, okazywanie 
zrozumienia i wsparcia, ale też często to właśnie poprzez wspól-
ne spędzanie czasu czy zabawę stajemy się bardziej otwarci na 
drugiego człowieka, jesteśmy w stanie dostrzec w nim kogoś bli-
skiego, kogoś kto staje się dla nas ważny i o kogo chcemy się 
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troszczyć. Zaczynają wytwarzać się więzi, z których z czasem 
może narodzić się przyjaźń. 

Rodziny ukraińskie doświadczają niewyobrażalnego stresu, 
zmagają się z bardzo trudnymi emocjami, żyją w rozłące, nie-
pewności jutra, ciągłym strachu o życie najbliższych. Spotkania 
integracyjne są taką przestrzenią, gdzie mogą choć na chwilę za-
pomnieć o smutnej rzeczywistości, być „tu i teraz”, skupić myśli 
na czymś innym niż wojna, odstresować się.

Uczestnictwo we wspólnych spotkaniach stwarza płaszczy-
znę do lepszego wzajemnego zrozumienia się, do poznania kul-
tury, tradycji i historii naszych narodów. Zarówno ukraińskie, jak 
i polskie rodziny są bardzo zainteresowane udziałem w organi-
zowanych wydarzeniach, często dopytują, kiedy odbędzie się na-
stępne spotkanie, zapraszają swoich znajomych do uczestnictwa 
w wydarzeniach. 

W naszym modelu pracy z uchodźcami spotkania integracyjne 
zajmują kluczowe miejsce. Chcemy je kontynuować i poszerzać 
liczbę zaangażowanych w nie rodzin, zarówno ukraińskich, jak 
i polskich. Wierzymy, że przyczyniają się one w dużej mierze do 
lepszego odnajdywania się uchodźców w nowej rzeczywistości 
i sprawiają, że pomału zaczynają się tutaj czuć bardziej u siebie. 

Z rozmów z uchodźcami wiemy, że dzięki organizowanym 
wydarzeniom stworzyliśmy też dla nich przestrzeń do spotkań 
między nimi samymi (uchodźcami). Gdy na początku wojny przy-
jechali do Lublina, nie znali tu nikogo, czuli się bardzo samotni, 
teraz mają grono bliskich osób, które poznały w naszym Centrum 
lub za naszym pośrednictwem. Wiedzą też, że w razie trudno-
ści czy problemów mogą liczyć na pracowników i wolontariu-
szy naszego Stowarzyszenia. Spotkania integracyjne są idealną 
przestrzenią do tego, by poznać ludzi, z którymi pracujemy. Wie-
my, że nawiązane tu relacje mają swój ciąg dalszy, co jest bardzo 
budujące. 

Organizacja spotkań jest dość prosta. Potrzebna jest odrobi-
na kreatywności i przestrzeń do realizacji wydarzenia. Przedsię-
wzięcie wymaga pewnych umiejętności logistycznych i opraco-
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wania sprawnego systemu obiegu informacji. Zaczynaliśmy od 
małych spotkań, dla kilkunastu osób, w miarę zwiększania do-
świadczenia poszerzaliśmy grupę odbiorców. 

Dzięki wsparciu UNHCR mogliśmy poszerzyć ofertę spo-
tkań integracyjnych i zaprosić do udziału w nich więcej rodzin 
uchodźczych. Aktualnie ok. 120-140 osób bierze udział w każdym 
organizowanym przez nas wydarzeniu.
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W odpowiedzi na rosnącą potrzebę integracji rodzin uchodź-
czych ze społecznością lokalną powstała ścieżka wolontariatu 
rodzinnego. Partnerstwo Rodzin to płaszczyzna spotkania ro-
dzin odmiennych kulturowo, stwarzająca możliwość wyjścia 
poza uprzedzenia i stereotypy, umożliwiająca wzajemne pozna-
nie, samopomoc, wspieranie. Założeniem Partnerstwa Rodzin 
jest to, by poprzez organizowane i animowane przez trenerów 
i wolontariuszy spotkania, między zaproszonymi rodzinami pol-
skimi i uchodźczymi zrodziła się naturalna więź, która pozwoli na 
kontynuowanie zawartych znajomości i pogłębianie nawiązanych 
więzi między członkami rodzin. To, co wyróżnia ten typ wolon-
tariatu to założenie, że uczestniczą w nim całe rodziny i więzi 
budowane są między wszystkimi członkami rodzin. Projekt Part-

PARTNERSTWO RODZIN
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nerstwa Rodzin realizowaliśmy z powodzeniem wcześniej przy 
przyjmowaniu uchodźców z Czeczenii, Bliskiego Wschodu i Bia-
łorusi, rozwijamy go także w relacjach z rodzinami ukraińskimi.

Wspólne rodzinne spotkania pozwalają lepiej się poznać i zbli-
żają do siebie. Mimo wielu odmienności łączy nas to, że miesz-
kamy w tym samym kraju, który dla nas, Polaków, był od zawsze 
domem, a dla uchodźców powoli się nim staje jako miejsce, gdzie 
będą żyć razem ze swoimi rodzinami. W projekt Partnerstwa Ro-
dzin angażują się polskie rodziny zaprzyjaźnione z naszym śro-
dowiskiem, często są to rodziny wolontariuszy albo ich znajomi, 
w przypadku Ukraińców włączają się również polskie rodziny, 
które udzielały schronienia rodzinom ukraińskim na pierwszym 
etapie przyjmowania uchodźców.

Zauważamy, że spotkania w ramach Partnerstwa Rodzin owo-
cują działaniami podejmowanymi z inicjatywy samych uczestni-
ków, poza tymi przewidzianymi w ramach programu integracyj-
nego. Rodziny pomagają sobie nawzajem np. w znalezieniu pracy, 
zapisaniu dzieci do przedszkola czy umówieniu wizyt lekarskich. 
Wymieniają się doświadczeniami dotyczącymi wychowywania 
dzieci, czy po prostu mile spędzają czas, zapraszają się do domów, 
zaprzyjaźniają ze sobą. W trakcie spotkań rodzin zauważyliśmy 
wzajemne zainteresowanie, chęć budowania relacji i dużą otwar-
tość. Rodziny polskie wykazują się dużą empatią, chcą wspierać, 
nieść pomoc i otaczają troską rodziny ukraińskie. Uchodźcy oka-
zują dużą wdzięczność, są nas ciekawi i na nas otwarci. Widać, 
że potrzebują „wygadać się”, być wysłuchanym, szukają wsparcia, 
ale też chcą zwyczajnie porozmawiać o codziennych sprawach, 
oderwać się od przytłaczających ich problemów.

Rodziny, które mają dzieci w zbliżonym wieku, od razu znajdu-
ją wspólne tematy. Rodzice często zaczynają się ze sobą integro-
wać za sprawą dzieci bawiących się razem. Nawiązywanie i bu-
dowanie więzi przychodzi więc w naturalny sposób, wystarczy 
tylko stworzyć ku temu przestrzeń. Tą przestrzenią są spotkania 
integracyjne organizowane przez nasze Stowarzyszenie, to tam 
nawiązywane są pierwsze kontakty, które później są przenoszone 
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na prywatny grunt i kontynuowane. Staramy się, by każda rodzi-
na uchodźcza, która do nas przychodzi, otrzymała swoją part-
nerską rodzinę polską. Cieszymy się, że dzięki wsparciu naszego 
Stowarzyszenia możemy łączyć ze sobą rodziny. Widzimy w tym 
wielką wartość dla wszystkich zaangażowanych w program ro-
dzin, zarówno ukraińskich, jak i polskich. Wszyscy potrzebujemy 
więzi, relacji i poczucia przynależności. 

Dzięki programowi rodziny są ze sobą razem, mogą na siebie 
liczyć i dawać sobie wsparcie. Partnerstwo Rodzin to wspólnota, 
w której na co dzień realizuje się potrzeba bliskości i obecności. 
W procesie integracji najważniejsi są ludzie. Zapewnienie domu, 
pracy, kursu językowego czy zawodowego to bardzo ważne ele-
menty programu integracyjnego, ale bez czynnika ludzkiego to 
wszystko nie zadziała. Dlatego w naszych działaniach od same-
go początku przykładaliśmy dużą wagę do tego, by znaleźć czas 
i przestrzeń do wspólnych spotkań i bycia razem.
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Pierwszy etap pobytu w obcym kraju jest zazwyczaj bardzo trud-
ny. Choć uchodźcy z Ukrainy funkcjonowali przed wojną w po-
dobnym do naszego kręgu kulturowym, to zmiana środowiska 
połączona ze stresem, który towarzyszył rozstaniu z bliskimi 
i ucieczce, nie sprzyja szybkiej aklimatyzacji. Nieznajomość ję-
zyka jest tu dodatkową przeszkodą. A przecież życie w nowym 
miejscu trzeba jakoś zorganizować, załatwić formalności, zapisać 
dzieci do szkoły, znaleźć pracę. 

Doświadczenia Centrum Wolontariatu wskazują, jak ważną 
rolę na pierwszym etapie pobytu uchodźców w nowym kraju 
odgrywają życzliwi ludzie, którzy spokojnie wszystko wyjaśnią, 
pokierują, wskażą drogę. Dlatego już na początku wojny zdecydo-
waliśmy się zatrudnić trzy osoby na stanowisku mentorów kultu-

MENTORING KULTUROWY
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rowych. W naszym rozumieniu mentoring kulturowy polega na 
wsparciu uchodźców w różnych aspektach życia codziennego. 
To swego rodzaju asystencja, dająca poczucie bezpieczeństwa. 
Mentorzy znają język ukraiński oraz polski, ale są kimś więcej 
niż tłumaczami. To osoby pomagające zrozumieć nową rzeczy-
wistość. Cierpliwie, krok po kroku tłumaczą kwestie związane 
ze świadczeniami, polskim systemem opieki zdrowotnej i spo-
łecznej, pomagają znaleźć mieszkanie, pracę. Do roli mentorów 
wybieramy osoby kontaktowe, posiadające wiedzę w zakresie 
polskich uwarunkowań i zdolne do samodzielnych działań. Prze-
chodzą najpierw przygotowanie prowadzone przez pracowników 
Stowarzyszenia, a w trakcie pełnienia swojej misji podlegają okre-
sowej ewaluacji. 

Jak we wszystkich elementach programu, także tutaj kluczową 
rolę odgrywa indywidualne podejście do cudzoziemca. Mentor 
to osoba znająca ludzi, z którymi pracuje, będąca z nimi w sta-
łym kontakcie, wiedząca skąd pochodzą, co zostawili w Ukrainie, 
a często także czego się obawiają i o czym myślą. Mentoring jest 
próbą budowania opartej na zaufaniu relacji w nowym środo-
wisku. Kontakt z mentorem jest często pierwszą nawiązaną po 
ucieczce relacją. Dlatego, jak wynika z obserwacji naszych pra-
cowników, początkowo zamknięci w sobie uciekinierzy, otwierają 
się dość szybko. Mają potrzebę, aby podzielić się z kimś tym, co 
przeżyli, opowiedzieć, wyrzucić to z siebie. Taka rozmowa ma 
często wartość terapeutyczną. Istotną szczególnie w przypad-
ku, kiedy uchodźca nie chce skorzystać z pomocy psychologa, 
co w przypadku osób zwłaszcza ze wschodu Ukrainy jest dość 
powszechne. 

Mentor kulturowy w rozumieniu programu integracyjnego 
proponowanego przez Centrum Wolontariatu to osoba, na któ-
rą można liczyć. Uchodźca może do niego zadzwonić, zapytać 
o nurtujące go kwestie, skonsultować sprawy. To także osoba, 
która wspiera dobrym słowem, motywuje i po prostu jest obok 
w obcym środowisku. Niekiedy mentorzy pełnią rolę „pogotowia 
ratunkowego”, odpowiadając na nagle zgłaszane potrzeby. Często 
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ich narzędziem pracy jest telefon lub komunikatory w mediach 
społecznościowych. Mentorzy współpracują przy organizacji 
spotkań integracyjnych, szkoleń zawodowych i kursów języka 
polskiego. 

O tym, jak ważny w procesie integracji jest mentoring, mó-
wią też sami uchodźcy, którzy już po usamodzielnieniu nie tracą 
kontaktu ze swoimi asystentami. Traktują ich raczej jak przyjaciół 
rodziny. Mentorem kulturowym może być także wolontariusz po 
odpowiednim przygotowaniu do pełnionej funkcji.
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Istotną kwestią jest stan zdrowia osób szukających schronienia 
w naszym kraju. Do Polski trafi ają ludzie borykający się z cho-
robami przewlekłymi, a także osoby ranne i niepełnosprawne 
w wyniku działań wojennych. Coraz częściej trafi ają do nas oso-
by wymagające specjalistycznych leków i środków medycznych. 

W ostatnim czasie widzimy większy napływ osób wymagają-
cych natychmiastowej interwencji medycznej. Potrzeba ta skło-
niła nas do uruchomienia w jednym z Domów Nadziei swoistego 
ambulatorium oraz miejsca rekonwalescencji, w którym posłu-
gują polscy i ukraińscy lekarze oraz pielęgniarki. W tym konkret-
nym domu, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
schronienie znalazły osoby przewlekle chore oraz osoby wyma-
gające opieki i rehabilitacji po zabiegach chirurgicznych. 

WSPARCIE MEDYCZNE DLA 
OSÓB CHORYCH I RANNYCH 
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Jednym z rodzajów mentoringu międzykulturowego na póź-
niejszym etapie pobytu uchodźców w naszym kraju jest też 
wsparcie medyczne. Działania Centrum Wolontariatu wspierają 
w tym zakresie lekarze i pielęgniarki. Nieocenioną rolę spełnia tu 
jednak jedna z mentorek, kobieta od wielu lat mieszkająca w Pol-
sce, która przed laty w Ukrainie była felczerem. Choć w Polsce 
i UE nie ma już takiego zawodu, w Ukrainie jest dalej praktykowa-
ny. Nela, bo tak ma na imię, pełni rolę tłumaczki medycznej. Od-
bywa wizyty lekarskie u chorych uchodźców. Ale jej zadania się-
gają daleko poza zakres obowiązków tłumacza. Nela zna dobrze 
polski system opieki zdrowotnej. Często rano ustawia się w kolej-
ce, by zarezerwować komuś wizytę lekarską. Umawia spotkania 
z lekarzami, konsultacje, rehabilitacje. Potrafi  zmierzyć ciśnienie, 
poziom cukru, zmienia opatrunki. Pomaga też zrozumieć choro-
bę. Cierpliwie tłumaczy zestresowanym uchodźcom, co im dole-
ga, jakie są rokowania i plan leczenia, jest przy nich w trudnym 
czasie choroby. Wspiera, motywuje do walki o swoje zdrowie.

Tu także, podobnie jak w innych elementach programu, klu-
czową rolę odgrywa relacja z pacjentem, budowana w duchu za-
ufania i akceptacji. Wspieranie go na różnych etapach choroby.

Dzięki wsparciu UNHCR mogliśmy rozszerzyć wsparcie me-
dyczne. Mamy możliwość dofinansowywania zakupu leków 
i środków medycznych. To niezwykle istotne w przypadku osób 
przewlekle chorych, walczących z nowotworami, rannych w wy-
niku działań wojennych. Ich leczenie jest długotrwałe, a leki 
i inne potrzebne artykuły relatywnie drogie. Dzięki dofi nanso-
waniu możemy realizować recepty na medykamenty, ale także 
dofi nansowywać zakup okularów korekcyjnych, peruk czy arty-
kułów ortopedycznych. 

Stan zdrowia uchodźców wpływa na ich kondycję psychofi -
zyczną i gotowość do integracji ze społeczeństwem przyjmują-
cym. Biorąc pod uwagę kompleksowość proponowanego przez 
nas modelu integracji, nie mogło w nim zabraknąć wsparcia 
medycznego, które cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Zatrudnienie osoby z wiedzą medyczną i znajomością języka 
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polskiego oraz ukraińskiego ma w naszym przypadku kluczowe 
znaczenie. 

Działania medyczne odegrały bardzo ważną rolę podczas 
przybycia pierwszej fali uchodźców, zaraz po wybuchu wojny, 
gdy system związany ze wsparciem medycznym uchodźców 
nie był jeszcze wdrożony. Wolontariusze – lekarze i pielęgniarki 
związani z naszym środowiskiem – pełnili wtedy dyżury w na-
miotach, przy przejściach granicznych. Zgłaszały się do nich 
osoby wyczerpane wielogodzinnym oczekiwaniem na przekro-
czenie granicy. W miarę upływu czasu dołączali do nich lekarze 
ukraińscy, którzy tak jak inni uciekali przed piekłem wojny. Jed-
na z takich osób zamieszkuje obecnie w Domu Nadziei i razem 
z innymi medykami wspiera uczestników programu, jak i osoby 
zamieszkujące miejsca zbiorowego zakwaterowania w Lublinie. 
Samym uchodźcom opieka medyczna daje poczucie bezpieczeń-
stwa. Osoby, które są otoczone opieką specjalistów, wykazują 
mniejszy poziom lęku i stresu związanego ze stanem zdrowia, co 
w warunkach chronicznego stresu niewątpliwie sprzyja proce-
sowi zdrowienia.
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Wojna to doświadczenie, które pozostawia piętno w psychi-
ce każdego człowieka. Nawet krótkie doświadczenie stresowe 
w postaci ataku bombowego, bezpośredniej napaści, klęski ży-
wiołowej czy innych traumatycznych przeżyć może powodować 
objawy zespołu ostrego stresu (ASD) i objawy zespołu stresu po-
urazowego (PTSD). Tego typu zaburzenia mogą wystąpić u każ-
dego człowieka, bez względu na pochodzenie etniczne, status 
społeczny czy wiek. Szacuje się, że kobiety, ze względu na swoją 
konstrukcję psychiczną, są dwa razy bardziej narażone na do-
świadczenie PTSD. 

Nasilenie objawów jest kwestią indywidualną, zależy m.in. od 
ogólnej kondycji osoby doświadczającej traumy, czasu ekspozy-

POMOC PSYCHOLOGICZNA 
I TERAPEUTYCZNA
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cji na czynnik traumatyzujący czy samej natury traumatycznego 
wydarzenia. 

Kondycja psychiczna uchodźców, którzy znaleźli się pod opie-
ką Centrum Wolontariatu, jest bardzo różna, uzależniona m.in. 
od tego, czym dane osoby zajmowały się przed wybuchem wojny 
i jakie życie wiodły przed wyjazdem z Ukrainy, jaki miały status 
materialny, a także od tego, jaki rodzaj pomocy otrzymały zaraz 
po przyjeździe do Polski.

Uchodźcy z wiadomych względów doświadczają uczucia nie-
pewności, lęku o siebie i swoich bliskich, a także stresu związa-
nego z kontaktem z obcą rzeczywistością. Wszystko jest jedną 
wielką niewiadomą. Strach, niepewność i poczucie osamotnienia 
potęguje brak lub ograniczony kontakt z bliskimi, którzy pozo-
stali w kraju, a także brak możliwości zaplanowania swojego życia 
w dłuższej perspektywie. Nagle skończyło się wszystko, co zna-
li. W ich życiu zagościła tymczasowość, rodzaj zawieszenia po-
między „tu” i „tam”. Ta niepewność jutra u niektórych wywołała 
kryzys tożsamości, u innych rodzaj otępienia związanego z nagłą 
utratą sprawczości. 

Dodatkowo uciekinierzy przywieźli ze sobą problemy, z któ-
rymi zmagali się w kraju pochodzenia: uzależnienia, zachowania 
przemocowe, niepełnosprawność czy bezradność życiową. Sytu-
acja, w jakiej się znaleźli, tylko spotęgowała te problemy. 

Sami uchodźcy, choć borykają się z różnego rodzaju zaburze-
niami spowodowanymi doświadczeniem traumatycznego prze-
życia, nie potrafi ą ich nazwać i szukać specjalistycznej pomocy. 
Jest to szczególnie widoczne u osób z niższym wykształceniem, 
które przyjechały spoza dużych ośrodków miejskich. Korzystanie 
z pomocy psychologa czy terapeuty nie jest w Ukrainie rozpo-
wszechnione tak jak w krajach Europy Zachodniej i potrzebę taką 
widzą tylko nieliczni. Ciągle brak jest ogólnego zaufania do spe-
cjalistów, nawet jeśli program integracyjny przewiduje zatrudnie-
nie psychologów i terapeutów narodowości ukraińskiej. 

Doświadczenia zdobyte w programie integracyjnym pod na-
zwą „Domy Nadziei” wskazują, że wpływ na kondycję psychiczną 
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uchodźców mają różne działania związane z realizacją programu, 
nie tylko konsultacje psychologiczne, które odbywają się raczej 
na późniejszym etapie. Ważnym krokiem do poprawy kondycji 
psychicznej uchodźców jest stworzenie im warunków, w których 
będą mogli poczuć się bezpiecznie, odzyskają stabilność, spraw-
stwo i wpływ na swoje życie. Im szybciej taka sytuacja zaistnieje, 
tym lepiej. Ważną rolę odgrywają tu powtarzalne spotkania, np. 
integracyjne czy kursy językowe, które pozwalają nawiązać rela-
cje społeczne, wyjść z odrętwienia i marazmu, a także odzyskać 
pewną stabilność. Z psychologicznego punktu widzenia znajo-
mość języka jest istotnym narzędziem ułatwiającym radzenie so-
bie w nowych realiach. Znajomość języka wpływa bezpośrednio 
na odzyskanie i wzrost poczucia sprawstwa. 

Istotne z punktu widzenia integracji są też wszelkie grupowe 
spotkania psychoedukacyjne, które pozwalają zrozumieć własny 
stan psychofi zyczny. Podczas takich spotkań uczestnicy pozna-
ją techniki radzenia sobie ze stresem, mechanizmy uzależnienia 
i inne kwestie związane z ich zdrowiem psychicznym. Nawiązują 
też relacje, które pomagają odnaleźć się w nowej społeczności 
i pokazują, że problemy, z jakimi się spotykają, dotyczą też innych 
osób. 

W naszym programie integracyjnym niezwykle ważne jest to, 
że każda osoba otrzymuje swoją własną przestrzeń, dom, strefę 
intymności. To daje poczucie bezpieczeństwa, możliwość odpo-
czynku i schronienia przed ciekawskim wzrokiem innych. Zwra-
cają na to uwagę zwłaszcza osoby, które przebywały w miejscach 
zbiorowego zakwaterowania, w których w jednej dużej sali, na 
łóżkach polowych spało nawet 200 i więcej osób. 

Choć budującym jest fakt, że po indywidualną pomoc psycho-
logiczną zwraca się coraz więcej osób, w programie „Domy Na-
dziei” kluczowym jest uczestnictwo psychologa w proponowa-
nych w ramach programu aktywnościach, zwłaszcza spotkaniach 
integracyjnych. To tam odbywa się pierwsza rozmowa, nawią-
zanie zwykłej ludzkiej relacji, która w sprzyjających warunkach 
może przekształcić się w relację terapeutyczną. W ciągu ostat-
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nich kilku miesięcy zauważalna jest tendencja wzrostu potrzeby 
kontaktu z psychologiem, wynika to przede wszystkim z gru-
powych spotkań integracyjnych, podczas których osoby, które 
otrzymały pomoc psychologiczną, zachęcają innych do sięgnięcia 
po nią.

Ostatnio coraz więcej matek zwraca się o pomoc psycholo-
giczną dla dzieci. Jeżeli chodzi o dzieci w wieku szkolnym, po-
trzebne są zajęcia w świetlicach, np. pomoc w odrabianiu lekcji, 
dla młodszych dzieci konieczne są spotkania w grupach rówie-
śniczych, połączone z różnymi formami zabaw edukacyjnych. 

Psycholog pracujący w programie wskazuje też na dużą po-
trzebę wsparcia drugiej strony, przedstawicieli społeczeństwa 
przyjmującego, którzy mają bezpośredni kontakt z uchodźcami 
(wolontariusze, pracownicy socjalni). Przedłużający się kryzys 
oraz kontakt z osobami doświadczającymi traumy może także 
u nich powodować przeciążenie psychiczne czy wypalenie za-
wodowe. Dlatego ważne jest wdrożenie grup wsparcia i indywi-
dualnych rozmów z tzw. pomagaczami.
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Integracja uchodźców ze społeczeństwem przyjmującym jest 
procesem długotrwałym i odbywa się w różnych przestrzeniach. 
Wraz z przybyciem i zamieszkaniem uchodźców w określonym 
miejscu następuje wzajemne oddziaływanie pomiędzy przyjmo-
wanymi i przyjmującymi. Podmioty wspomagające integrację mu-
szą wziąć pod uwagę dwie ważne kwestie. Z jednej strony proces 
integracji nie może prowadzić do utraty tożsamości narodowej 
uchodźców, a z drugiej należy zadbać o stworzenie przestrzeni 
bliższego poznania się, dialogu i wzajemnego obdarowywania się. 
Trzeba podejmować takie działania, aby uniknąć groźby izolacji 
środowisk uchodźczych, ale też wzmacniać ich świadomość na-
rodową, historyczną i kulturową.

WEEKENDOWA SZKOŁA 
KULTURY I HISTORII 
UKRAINY
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W okresie masowego napływu uchodźców z Czeczenii i in-
nych rejonów Kaukazu po roku 1999, część z nich osiedliła się 
na kilka lat w naszym regionie, a część zdecydowała się na po-
byt stały. Propaganda rosyjska, a za nią niektóre media polskie, 
przedstawiała ich jako potencjalnych terrorystów, mogących 
zagrażać bezpieczeństwu Polaków. Tymczasem były to rodziny, 
często wielodzietne, które uciekały przed prześladowaniami ro-
syjskich wojskowych i współpracującej z nimi miejscowej dykta-
tury. Uchodźcy przynosili ze sobą swoją kulturę, tradycje i oby-
czaje, przesiąknięte klimatami kaukaskimi.

Centrum Wolontariatu zauważyło potrzebę pozytywnego 
przedstawiania narodów szukających schronienia u nas. Zrodził 
się wtedy pomysł założenia dziecięco–młodzieżowego zespołu, 
prezentującego tradycyjne tańce kaukaskie, głównie lezginkę. 
Przygotowaniem i koordynacją działań zespołu zajęła się grupa 
wolontariuszy, animatorów kulturalnych z Centrum Wolontaria-
tu. Zespół przyjął nazwę „Gwiazdy Czeczenii”, tworzyło go kilka-
naście par dziewcząt i chłopców. Repertuar składał się z 5 do 10 
układów tanecznych, prezentowanych w barwnych narodowych 
strojach czeczeńskich. Zespół zaczął występować na imprezach 
miejskich, szkolnych, plenerowych i kościelnych. W częścio-
wo zmieniającym się składzie personalnym „Gwiazdy Czecze-
nii” prezentowały swój naród przez prawie 10 lat w mniejszych 
i większych miejscowościach Lubelszczyzny, zawsze spotykając 
się z entuzjastycznym i życzliwym przyjęciem przez publiczność. 

Wzorując się na tamtych doświadczeniach uruchamiamy 
obecnie Weekendową Szkołę Kultury i Historii Ukrainy. Pierw-
szym owocem działań podjętych w ramach Szkoły jest utworze-
nie dziecięcego zespołu tanecznego, który prowadzi ukraińska 
wolontariuszka z doświadczeniem artystycznym. W skład zespo-
łu wchodzi 10 dzieci uchodźców, dziewcząt i chłopców, w wieku 
od kilku do kilkunastu lat. W jego repertuarze znajduje się kilka 
układów tanecznych, które na razie prezentowane są nieofi cjal-
nie, debiut sceniczny przewidywany jest w grudniu 2022 roku. 
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Zauważyliśmy znaczne zainteresowanie naszym pomysłem 
wśród rodziców dzieci oraz znajomych. Pragnienie pokazania 
swojej kultury może wynikać z negacji tożsamości narodowej 
i kulturowej Ukraińców ze strony rosyjskiej. To również pewna 
forma manifestacji patriotyzmu. 

W planach mamy także spotkania z historią Ukrainy, adreso-
wane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Mieliśmy już próby pre-
zentowania przez rodziny ukraińskie potraw z ich ludowej kuch-
ni, chcemy ten wątek rozwijać. Mamy nadzieję, że uda nam się 
również włączyć w te działania więcej osób z Polski, zwłaszcza, 
że Polska i Ukraina mają dużo wspólnych kart w historii.



53

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu od początku swoich 
działań na rzecz pomocy uchodźcom angażowało w nie wolon-
tariuszy. Podczas napływu pierwszych dużych fal uchodźców 
(1999–2005), głównie z Czeczenii, pomoc opierała się w zasadzie 
wyłącznie na pracy wolontariuszy. Migracje na dużą skalę były 
nowym i nieznanym dotąd w Polsce zjawiskiem. Wobec braku 
ustaw i rozporządzeń ze strony władz państwowych wszystkie 
podmioty stykające się z uchodźcami podejmowały intuicyjnie 
różne działania. Dotyczyło to szybko stworzonych miejsc wspól-
nego zakwaterowania (ośrodki dla uchodźców), samorządów, na 
terenie których nagle pojawiali się uchodźcy, szkół do których 
zaczęły uczęszczać dzieci uchodźców, centrów pomocy społecz-
nej czy służby zdrowia.

FORUM WOLONTARIATU 
JAKO FORMA WSPOMAGANIA 
PROCESU INTEGRACJI
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Centrum Wolontariatu podjęło wyzwanie pomocy uchodźcom 
wychodząc z założenia, że przede wszystkim należy się z nimi 
spotykać, nawiązywać dialog i tworzyć atmosferę życzliwości. 
Nasze działania polegały na początku na spontanicznych wyjaz-
dach grup wolontariuszy do ośrodków dla uchodźców. W tym 
czasie wolontariusze byli pierwszymi osobami, które nie pytały 
o dokumenty, nie sporządzały kwestionariuszy, ale informowa-
ły o podstawowych ważnych kwestiach – gdzie są tanie sklepy 
i apteki, jak wyglądają polskie tradycje i święta, jakie obowiązuje 
w Polsce prawo. Podczas takich spotkań uświadomiliśmy sobie 
potrzeby uchodźców i zaczęliśmy tworzyć konkretne programy 
pomocowe.

W trakcie tworzenia tych programów zdawaliśmy sobie spra-
wę, jak istotne znaczenie mają wolontariusze i ich dobre przy-
gotowanie do pełnienia swoich ról. Ponadto sami wolontariusze, 
w oparciu o swoje doświadczenia, podpowiadali pewne rozwią-
zania, które stawały się elementami naszych programów. Dialog 
i współpraca z wolontariuszami odbywały się podczas częstych 
Forów Wolontariatu.

Po wybuchu wojny w Ukrainie do Centrum Wolontariatu zgła-
szały się setki wolontariuszy, w mniejszym stopniu trwa to do 
dzisiaj. Wolontariuszami stają się także sami uchodźcy. Dlatego 
już w marcu 2022 r. zorganizowaliśmy pierwsze Polsko–Ukraiń-
skie Forum Wolontariatu, a po nim następne. Założyliśmy kilka 
celów Forów. Po pierwsze, Forum stało się platformą wymiany 
doświadczeń pomiędzy samymi wolontariuszami, omawiane są 
sukcesy i porażki w pracy z uchodźcami. Po drugie, Forum jest 
miejscem zgłaszania nowych propozycji ze strony wolontariuszy. 
Po trzecie, podczas Forów wolontariusze zdobywają nowe kom-
petencje i umiejętności. Po czwarte – spotkania w ramach Forów 
pozwalają na wyłonienie koordynatorów, kierujących poszcze-
gólnymi elementami programów pomocowych.

Dofi nansowanie ze strony UNHCR umożliwiło Centrum Wo-
lontariatu zorganizowanie kilku dodatkowych Forów w końcu 
roku 2022. Te spotkania dały okazję do zainteresowania wolon-
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tariuszy nowymi wymiarami naszych działań na rzecz integracji 
(wsparcie opieki nad dziećmi, osób niepełnosprawnych). Ze stro-
ny Centrum Wolontariatu jedna osoba, zatrudniona na umowę 
zlecenie, czuwa nad organizacją kolejnych spotkań i animuje ich 
przebieg. Przygotowujemy również koordynatorów, którzy kie-
rują pracą mniejszych grup wolontariuszy albo realizacją okre-
ślonych zadań. 

Wolontariusze od początku zaangażowani są we współtwo-
rzenie modelu integracji opartym na Domach Nadziei. Ich działa-
nia wspierają pracę profesjonalistów i wzmacniają sieć kontaktów 
integracyjnych. Wolontariusze, wchodząc w relacje z konkretny-
mi osobami i rodzinami, pomagają również w rozwiązywaniu co-
dziennych problemów.
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Model integracji oparty o formułę Domów Nadziei, realizowany 
przez ponad 20 lat w środowisku lubelskiego Centrum Wolonta-
riatu, kładzie nacisk na element ludzki. Do skutecznej integracji 
potrzebne są pieniądze, rzeczy i mieszkania, niemniej rozstrzy-
gającą rolę odgrywają ludzie – integratorzy. Same rzeczy i pie-
niądze nie działają, muszą nimi operować ludzie przekonani do 
udziału w procesie integracji. Wielokrotnie przekonywaliśmy się, 
że dobrze przygotowani ludzie, specjaliści i wolontariusze, pol-
skie rodziny i środowiska, decydują o życzliwym przyjęciu a po-
tem integracji uchodźców. Domy Nadziei, na których opieramy 
nasze działania to przede wszystkim ludzie, ale także konkretne 
budynki.

PRYMAT INTEGRATORÓW
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Upowszechnianie prezentowanego tu modelu wiąże się zatem 
przede wszystkim z dobrym programem przygotowania integra-
torów i umiejętnego kierowania ich działaniami. Budowa struktur 
zespołowych i szerszych, opartych na wolontariacie, powinna to-
warzyszyć tworzeniu warunków materialnych dla przyjmowania 
i integracji uchodźców. Ten paradygmat warto uwzględniać przy 
kreowaniu programów integracyjnych i kampanii społecznych, 
koniecznych dla kształtowania braterskich postaw w społeczeń-
stwie przyjmującym.
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