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Integracja społeczna 
Integracja społeczna to strategia stworzona w celu wspierania osób
doświadczających wykluczenia społecznego w ich drodze do godnego życia,
znalezienia pracy, zyskania nowych kwalifikacji. To strategia która pomaga bardziej
aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. 
Teorii integracji jest bardzo wiele, dotyczą one m.in. kwestii tożsamości, identyfikacji z
nową ojczyzną, widoczności imigrantów i ich poczucia wpływu, partycypacji politycznej
itp.
Integracja kulturowa (akulturacja) rozumiana jako nabycie kulturowych zasad
niezbędnych do odnajdywania się w różnych sytuacjach oraz nabycie kompetencji
językowej; znajomość języka kraju osiedlenia jest najważniejszym aspektem integracji. 
Integracja strukturalna (umiejscowienie) rozumiana jako osiągnięcie określonej
pozycji w społeczeństwie. Integracja strukturalna odnosi się do statusu prawnego
imigrantów (posiadanie obywatelstwa, pobytu stałego, czasowego itp.), osiągnięć
zawodowych i kwalifikacji oraz częstotliwości kontaktów społecznych.
Integracja społeczna (interakcje) rozumiana jako indywidualne nastawienie, interakcje
w przestrzeni publicznej oraz prywatne relacje społeczne imigrantów/ek. Interakcje
opierają się na kontakcie i zawsze wiążą się z kosztem: czasu, energii itp. Dlatego
imigrantom może być łatwiej budować relacje społeczne we własnej „społeczności
narodowej”, w ojczystym języku; oczywiście taka postawa może ograniczać kontakty ze
społecznością   przyjmującą.Integracja identyfikacyjna (wymiar emocjonalny)
rozumiana jako emocjonalna oraz poznawcza relacja ze społeczeństwem, która może
się opierać na wartościach, poczuciu obywatelskiej powinności lub „życzliwej”
obojętności. We współczesnych społeczeństwach mamy do czynienia przede
wszystkim z pozytywną obojętnością oraz obywatelską odpowiedzialnością.
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Wspólne zasady
świadczenia usług
określone w zaleceniu w
aktywnej integracji
społecznej : 

1 Dostępność terytorialna, fizyczna i finansowa

Patrząc na praktyczny wymiar powyższych założeń, wiemy, że imigrant czy imigrantka
nie będą mogli odnieść indywidualnego sukcesu, jeśli nie zostaną im dostarczone
usługi wyrównujące szanse z Polakami (kursy języka polskiego, informacja prawna
m.in. dotycząca możliwości legalizacyjnych) i nie zostaną zniesione bariery dostępu,
np. do podwyższania kwalifikacji, ofert pracy, udziału w życiu kulturalnym (budowanie
kompetencji kulturowych!), sprawiedliwego wynagrodzenia.
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Solidarność, równe szanse, uwzględnienie zróżnicowania

Inwestowanie w kapitał ludzki

Wszechstronne i skoordynowane usługi świadczone w
sposób zintegrowany

Spersonalizowane podejście w celu zaspokojenia potrzeb 

Monitoring i ocena skuteczności, dzielenie się dobrą
praktyką 
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Aktywizacja zawodowa : 

poradnictwo zawodowe
indywidualna pomoc
brokera pracy
kursy zawodowe
staże zawodowe 

Przykładowe metody
aktywizujące : 

metoda diagnozy
oczekiwań
metoda 5 z 25
ankiety aktywizujące 
burza mózgów
nominalna technika
grupowa
metoda sytuacyjna
inscenizacje
metoda projektowa
dyskusje 

Aktywizacja – to aktywności
pobudzające  ludzi   do          działania

Czym jest
aktywizacja i co się
na nią składa : 

i uczenia się, przyjmowania określonych postaw. Procedury pobudzania energii
społecznej, motywacji do działania, osobistego zaangażowania w ważnym,
wręcz podstawowym warunkiem jakiejkolwiek rzeczywistej zmiany. Aktywizacja
jawi się w tym kontekście jako uruchamianie procesu rozwoju indywidualnego,
grupowego i społecznego. 



Jest uruchomieniem procesu, który doprowadza do podjęcia działania
wypływającego z wewnętrznej motywacji. Składa się na motywację
wewnętrzną oraz zewnętrzną. 

Aktywizacja jest zewnętrznym działaniem
adresowanym do osoby, zespołu, całej
społeczności. 

Emocjonalna
jako motywacja

i przeżywanie

Metody aktywizujące –
rodzaje aktywności :

Intelektualna
jako myślenie

Sensomotoryczna
jako przestrzeganie

i działanie

Werbalna
jako wypowiadanie swoich myśli 

,,Ludzie, którzy tracą czas czekając, aż zaistnieją najbardziej sprzyjające warunki,
nigdy nic nie zdziałają. Najlepszy czas na działanie jest już teraz.’’

Nasz projekt umożliwia naukę języka polskiego, konsultacje z asystentem
integracji społecznej, spotkania ze specjalistami, warsztaty integracyjne dla
dzieci. 
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Integracja jest procesem, który rozpoczął się w latach 2015–2016, wraz z
początkiem dynamicznej imigracji cudzoziemców do województwa
pomorskiego. Jest również procesem, który się nigdy nie skończy – nad
pokojowym współistnieniem zróżnicowanej narodowo, etnicznie, językowo czy
wyznaniowo społeczności wspólnoty w globalnym świecie jako Fundacja
musimy pracować co dnia.

Cztery obszary, które są
nadrzędne w integracji:

Zatrudnienie 

Mieszkalnictwo

Edukacja 

Zdrowie



‘’Zatrudnienie jest kluczowe, ponieważ wpływa na wiele ważnych kwestii – od
niezależności ekonomicznej, przez planowanie przyszłości, spotykanie członków
społeczności przyjmującej, możliwość rozwijania kompetencji językowej, po
wzmacnianie samooceny oraz samodzielności. Kwestia mieszkaniowa ma duży wpływ
na dobrostan fizyczny i psychiczny migrantów. Spełnienie tego warunku daje szansę
poczucia się „jak w domu”. Ważna jest zarówno fizyczna wielkość powierzchni
mieszkalnej na osobę, jakość i warunki zamieszkania, jak również finansowa
dostępność, dostęp i bezpieczeństwo najmu czy nabywanie własności. Edukacja
dostarcza umiejętności i kompetencji wspierających przyszłe zatrudnienie, wprowadza
w aktywność społeczną i obywatelską w nowym miejscu. W wielu przypadkach szkoły
stanowią również – zarówno dla dzieci, jak i rodziców – najważniejsze miejsce kontaktu
ze społecznością przyjmującą, miejsce budowania relacji, które wspierają integrację.
W swoich badaniach Ager i Strang pokazują, że np. grupy wsparcia prowadzone przez
szkoły dla rodziców dzieci migranckich stanowią źródło informacji, pozwalające na
zorientowanie się w społeczności lokalnej i zdobycie wiedzy na temat możliwości
korzystania z usług, których wcześniej nie znali. Kwestie zdrowotne stanowią warunek
angażowania się w życie społeczne i zawodowe. Równie istotne jak same efekty
leczenia są kwestie dostępu do usług zdrowotnych, zrozumienia przez imigrantów
swojego stanu zdrowia, podejmowania właściwych decyzji odnośnie leczenia. Jednym
słowem zadbanie o to, by system ochrony zdrowia był otwarty na imigrantów i
odpowiadał na ich potrzeby.’’  – Przewodnik Pomorski 

INFOLINIA +48 723-236-666
Informacje na temat pobytu w Polsce oraz
pomocy dla przybywających do naszego
kraju obywateli Ukrainy, można uzyskać,
dzwoniąc na gdyńską infolinię: +48 723-
236-666. Konsultanci dostępni są od
poniedziałku do piątku w godzinach od
8:00 do 16:00.

PRACA
Obywatele Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terenie Polski, mogą podejmować
i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele
Polski, pod warunkiem uzyskania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL.

Na wsparcie mogą liczyć wszyscy. Żeby uzyskać pomoc, nie trzeba być
zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. Wystarczy po prostu przyjść
do jego siedziby, która znajduje się przy ul. Kołłątaja 8.

Działa tam specjalny punkt obsługi dla uchodźców Ukrainy. To stanowisko nr 28 – na
parterze. Punkt funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00. Na miejscu
jest pracownik, który posługuje się językiem ukraińskim. Wszyscy, którzy się tam
zgłoszą, otrzymają aktualne oferty pracy. Urzędnicy przekażą zainteresowanym
osobom kontakt do potencjalnych pracodawców.

7



Z pracownikami  Powiatowego Urzędu Pracy  można się również skontaktować,
wysyłając e-mail na adres: cudzoziemcy@pupgdynia.pl  lub dzwoniąc pod nr tel. +48
58 776-12-37, +48 58 776-12-47, +48 58 776-12-68 oraz 698 606 171.

PESEL
Procedura nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy wymaga wypełnienia
wniosku, załączenia zdjęcia i pobrania skanu linii papilarnych. Sprawę załatwić można
w Centrum Obsługi Mieszkańca (ul. Kazimierza Górskiego 2, I piętro). Funkcjonują tam
dwa stanowiska przeznaczone do obsługi osób z Ukrainy, czynne od poniedziałku do
piątku, w godzinach od 10:00 do 18:00. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja za
pośrednictwem portalu www.rezerwacje.um.gdynia.pl.

EDUKACJA
W Gdyni wszystkie dzieci są przyjmowane do placówek oświatowych na podstawie
oświadczeń rodziców. W szkołach podstawowych rekrutacja odbywa się zgodnie z
rejonizacją. Potrzebne dokumenty, w języku ukraińskim, rodzice otrzymają w
sekretariacie szkoły.
W Biuletynie Informacji Publicznej można znaleźć listę placówek oświatowych w Gdyni
w podziale na poszczególne etapy edukacji.

ŚWIADCZENIA FINANSOWE
Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do naszego kraju, uciekając przed wojną, mogą się
ubiegać o jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 300 złotych. Przysługują im
także świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, świadczenie rodzicielskie czy zasiłek
pielęgnacyjny). Wnioski o wymienione wyżej świadczenia należy składać do Wydziału
Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni. Można to zrobić w punkcie w Miejskiej
Informacji Turystycznej przy ul. 10 Lutego 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od
10:00 do 14:00. Jest też możliwość skorzystania z całodobowych wrzutni na dokumenty
w siedzibach Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 lub ul. 10 Lutego
24.
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Багато українц�в, т�каючи в�д в�йни, вир�шили залишитись у Гдин�. З думкою
про них ми п�дготували найважлив�шу �нформац�ю, завдяки як�й вони зможуть
легко отримати необх�дну допомогу.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ: +48 723-236-666
Інформац�ю про перебування у Польщ� та допомогу громадянам України, як�
приїжджають до Польщ�, можна отримати за телефоном гарячої л�н�ї в Гдин�:
+48 723-236-666. Консультанти працюють з понед�лка по п'ятницю з 8:00 до
16:00.

РОБОТА
Громадяни України, як� легально проживають у Польщ�, можуть розпочинати
та вести п�дприємницьку д�яльн�сть на тих же п�дставах, що й громадяни
Польщ�, за умови, що громадянин України отримає номер PESEL.

Кожен може розраховувати на п�дтримку. Вам не потр�бно бути
зареєстрованим у Пов�товому управл�нн� прац� в Гдин�, щоб отримати
допомогу. Досить просто прийти в оф�с, який знаходиться за адресою вул.
Kołłątaja (Коллонтая) 8.

Д�є спец�альний пункт обслуговування б�женц�в України. Це в�конце 28 на
першому поверс�. Пункт працює з понед�лка по п'ятницю з 9.00 до 15.00. На
м�сц� є прац�вник, який волод�є українською мовою. Ус�, хто звернеться туди,
отримають актуальн� пропозиц�ї роботи. Зац�кавленим буде надано контакти
потенц�йних роботодавц�в.

Ви також можете зв’язатися з
прац�вниками Пов�тового управл�ння
прац�, над�славши електронний лист на
адресу: cudzoziemcy@pupgdynia.pl
або зателефонувавши за одним �з
номер�в: +48 58 776-12-37, +48 58 776-
12-47, +48 58 776 -12-68 та 698 606 171.

PESEL
Для присвоєння номера PESEL
громадянам України необх�дно
заповнити заявку, додати фото та здати
в�дбитки пальц�в. Для цього потр�бно
звернутись до Центру обслуговування
мешканц�в. Там знаходяться дв� ст�йки
для громадян України, як� працюють з
понед�лка по п’ятницю з 10:00 до 18:00.
Необх�дне попереднє бронювання
через портал rezerwacje.um.gdynia.pl.
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ОСВІТА
У Гдин� вс� д�ти приймаються до навчальних заклад�в зг�дно з заявами, як�
подаються батьками. До початкових шк�л наб�р зд�йснюється в�дпов�дно до
м�сця проживання. Вс� необх�дн� документи українською мовою батьки можуть
отримати у секретар�ат� школи.

У Громадському �нформац�йному бюлетен� ви можете знайти перел�к
навчальних заклад�в у Гдин� под�лених в�дпов�дно до ступен�в шк�льної осв�ти.
Це:
дитяч� садки,
початков� школи,
загальноосв�тн� середн� та старш� школи,
профес�йно-техн�чн� училища,
а також спец�альн� школи та �нш� навчальн� 
заклади.

ФІНАНСОВА ДОПОМОГА
Громадяни України, як� приїхали до Польщ�, 
рятуючись в�д в�йни, можуть 
претендувати на отримання одноразової 
грошової допомоги у розм�р� 300 злотих. Вони 
також мають право на с�мейн� виплати 
(с�мейну допомогу, батьк�вську допомогу або допомогу по 
догляду). Заявки на отримання вищезазначених виплат 
сл�д подавати до В�дд�лу соц�альних питань мер�ї

м�ста Гдин�. Зробити це можна в пункт� М�ської туристичної �нформац�ї на 
вул. 10 Lutego (Дзєсьонтего Лютего) 24 з понед�лка по п’ятницю з 10:00 до 14:00.
Ви також можете скористатись урнами для документ�в. Вони розташован� у
оф�сах на алеї Marsz. Piłsudskiego (Маршалка П�лсудскєго) 52/54 та вул. 10
Lutego (Дзєсьонтего Лютего) 24 � працюють ц�лодобово.

У Громадському �нформац�йному бюлетен� (https://bip.um.gdynia.pl/) ви
можете знайти детальну �нформац�ю про:
одноразову допомогу у розм�р� 300 злотих для б�женц�в з України,
с�мейну допомогу,
батьк�вську допомогу,
допомогу по догляду.
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BLUE DOT
У Гдин� на вул. 10 Lutego (Дзєсьонтего Лютего) 26 працює пункт 
Blue Dot – пункт першого контакту, де можна отримати ф�нансову, юридичну,
психолог�чну допомогу та допомогу по догляду за дитиною. Blue Dot
знаходиться п�д контролем Датської ради у справах б�женц�в та оф�су
Верховного ком�сара ООН у справах б�женц�в (УВКБ ООН) у т�сн�й сп�впрац� з
м�сцевим урядом Гдин�. Пункт працює з понед�лка по п'ятницю з 8.00 до 16.30.
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Telefon:
+48 570 045 955

Mail:
biuro@adaptacja.info

Adres:
Fundacja Adaptacja
ul. Chylońska 217
81-007 Gdynia



FUNDACJA ADAPTACJA
PROJEKT UKRAINA


