
Zaufanie buduje przyszłość –

Złocieniecki model innowacji w inkluzji społecznej

Pomyślna integracja migrantów ma kluczowe znaczenie dla 
rozwoju społeczno-gospodarczego – lokalna strategia na 

rzecz wsparcia integracji

Grupa Ukraińców w 
Złociencu



Rola samorządu terytorialnego –

rozwiązywanie konkretnych 

problemów, z jakimi borykają się 

Ukraińcy na terenie gminy Złocieniec

GŁÓWNE ZADANIE:

1. Tworzenie partnerstw ze wszystkimi zaangażowanymi stronami: 

- migranci, 

- społeczności goszczące,

- sfera społeczno-gospodarcza, 

- społeczeństwo obywatelskie (mieszkańcy)

- sektor prywatny. 

2. Dostosowanie polityki imigracyjnej do potrzeb rynku pracy i 

wyzwań demograficznych.



Współpraca międzynarodowa między wiejską gminą 

Hrechanopodivsкą ta gminą Złocieniec
Podpisanie Memorandumu o 

współpracy, wsparcie na 
różnych kierunkach, wymiana 

doświadczeń. Zapoznanie się z 
pracą gminy Złocieniec.  

Zapewnienie wsparcia 

i pomocy w realizacji 

potencjału migrantów

Współpraca z Fundacja 

Rozwoju Demokracji 

Lokalnej –

Robert Żarkowski 

i Ołeksij Pasichnik



Diagnostyka pozwoliła na sformułowanie kluczowych problemów 
migrantów:

W dziedzinie edukacji –
bariera językowa podczas komunikowania 

się, podczas konsultacji i wypełniania 
różnych dokumentów.

Nie ma możliwości nauki języka 
ukraińskiego, istnieje potrzeba tworzenia 

domowych grup przedszkolnych.

W sferze społecznej –
brak centrum kulturalnego 

wśród Ukraińców

W dziedzinie ekonomii –
niski wybór przedsiębiorców w 

społeczności, brak wyboru miejsca pracy 
(trudności z zatrudnieniem ze względu na 

wykształcenie.

Migrantki na rynku pracy.

W zakresie infrastruktury –
brak stałego miejsca 

zamieszkania, wynajem mieszkań 
po wysokich cenach (gdy 

miesięczny dochód jest niższy niż 
minimum egzystencji)

Potrzeba pomocy 
psychologicznej i walka z 

dyskryminacją



Edukacja Ukraińców w gminie Złocieniec

Kiedy jest dokąd 
pójść i z kim 

porozmawiać - życie 
nabiera kolorowych 

momentów

Przy wsparciu burmistrza gminy otrzymaliśmy salę, w 

której: 

1. Zbiórka odzieży, obuwia, chemii gospodarczej itp.; 

2. Lekcje języka polskiego dla grupy Ukraińców;

3. Przygotowanie do wydarzeń kulturalnych 

4. Dyskusja i rozwiązywanie pilnych potrzeb.



Tak prowadzimy lekcje polskiego!



Zatrudnienie w gminie Złocieniec 

Kobiety (młode matki) na rynku pracy

STEREOTYP 
Sfera usług, w której najczęściej pracują 
migrantki:
- Prace domowe (sprzątanie w budynkach 
mieszkalnych;
- Opieka nad osobami starszymi;
- Praca w kuchni (mycie naczyń, krojenie 
warzyw i owoców);
- Praca w hotelach.

Grupa Ukraińców w gminie 

Złocieniec aktywnie 

współpracuje z:

- Społeczność lokalna,

-Instytucja MGOPS 

- instytucja kultury ZOK

- współpraca z instytucją pomocy społecznej udział 

w różnych festiwalach i świętach

- udział w imprezach

- charytatywnych zbiórka

- funduszy i przedmiotów dla żołnierzy ukraińskich

sprzedaż kuchni 
ukraińskiej

Brak środków 
na interpretacje 

dyplomów

Brak certyfikatu 
potwierdzającego 
znajomość języka 

polskiego B1

Idę do pracy, gdzie 
mogę zostawić 

dzieci???

Przeprowadzono ankietę wśród 

zamieszkałych Ukraińców, w wyniku 

której:

- zdecydowana większość Ukraińców ma 

wyższe wykształcenie;

- jest dużo dzieci w wieku szkolnym i 

studentów;

- młode matki, które obecnie przebywają 

na urlopie macierzyńskim i mają inne 

potrzeby;

- potrzeba zatrudnienia tymczasowego i 

urzędowego. 

Znaczenie:

1. Poziom dochodów i zatrudnienia 

(pracy);

2. Zdrowie (zdrowy styl życia);

3 . Edukacja;

4. Kultura, rekreacja, wypoczynek;

5. Aspekt psychologiczny (szczęście, 

miłość, rodzina, przyjaciele);

6. Dostępne wyżywienie i 

zakwaterowanie.



Problemy z zatrudnieniem 

Ukraińców

Oficjalne stałe zatrudnienie (konieczność nostryfikacji dyplomów - do 90 

dni)

Tłumaczenie ukraińskie na polski dyplomy 

(do 2500 zł)

Egzamin z języka polskiego B1 (250 euro)

Tymczasem:
- pracujemy jako sprzątaczki w 

hotelach, pracujemy w kuchni, jako 
kelnerzy itp. 

(miesięcznie s/p maksymalnie 2500 
zł):

- wynajmujemy mieszkania;
- płacimy rachunki za media;
- płacimy za przedszkole i szkołę;
- kupujemy książki i literaturę 
drukowaną;
- płacimy za instytut i 
zakwaterowanie studenta;
- kupujemy żywność, kupujemy 
chemię gospodarczą, leki;
- kupujemy ubrania i buty.

Współpraca z 
Urząndom Pracy

Różne konsultacje

Organizacja kursów, przegląd CIVI

Przetwarzanie CІVІ i organizacja wywiadów z 

potencjalnymi pracodawcami

Zaktualizowana tabela z ofertami pracy

Kursy języka polskiego na poziomie pewnego 

rozmówcy

Współpraca z 
władzami 
lokalnymi

Konsultacje w różnych kwestiach (w tym psycholog)

Udział w wydarzeniach lokalnych
Pomoc w znalezieniu pracy i mieszkania

Możliwość wydrukowania artykułów w lokalnej 

gazecie

Współpraca z 
ZOK

Zaangażowanie w udział w 

lokalnych świętach i tradycjach;

Uczestnictwo dzieci ukraińskich w 

klubach;

Znajomość lokalnej kultury i tradycji.



Що зробили разом з громадою

● Залучили перекладача.
● На першому етапі організували години та дні прийому 

українців (оформлення ПЕСЕЛів, створення Довіреного 
профілю, консультація з різних питань);

● Забезпечували підвіз групи українців для оформлення  
соціальної допомоги, оформлення ПЕСЕЛів;

● Співпраця з ZUS (організація виїздів до місць 
розміщення великих груп українців та допомога з 
оформленням);

● Створили групу в Телеграм каналі та на сторінці 
Фейсбук;

● Організовували зустрічі та обговорювали спільно 
потреби та пропозицій;

● Круглі столи з мером міста та групою українців 
(можливість вільно висловлювати свої думки та 
ділитися проблемами і разом шукати шляхи 
вирішення);

● Організовані зустрічі з мером міста та керівницями 
групи українців;

● Велика співпраця та підтримка від родин, в яких 
проживали українці (допомога з влаштуванням дітей до 
закладів освіти, допомога з влаштування на роботу, 
разом навчалися робити закупи, вчилися сортувати 
сміття,  разом святкували важливі дати та просто по 
сусідські розмовляли коло вогнища, ходили в походи, 
каталися на велосипедах);

● Організовували екскурсії

Важливим моментом 
було знайти кожному 

працю, яка пасує. 
Дуже важко коли 

люди пенсійного віку 
(мали таку родину з 
Харькова). Для них 

обрали інший шлях…

На особистій сторінці 
Фейсбук мера 

Złocienca розмістили 
оголошення, що 

продаємо вареники, 
пельмені та 

налісники з м’ясом. 
Написали ціну та 
адресу де можна 

забрати замовлення

На певному етапі мусили 
долучати інших дівчат, бо 

замовлень було дуже багато. 
Розробили логістику, 

приймали замовлення.
Перший етап був: пельмені 
120кг, вареники – 1500шт., 

блини 137 шт.



świętо św. Andrzeja Boboli

festyn dla mieszkańców, który 

rozpoczął się wspólnym 

gotowaniem barszczu 

ukraińskiego przez burmistrza 

oraz proboszczów 

złocienieckich parafii. Barszcz 

smakował wyśmienicie.



wycieczka Кермаш українських

страв
благодійній справі

"Pomagamy Neli



Święta Drawy 

Debiut grupy “Mavky lisovye”

Przegląd Folklorystyczny w 

Darskowie



Święta Niepodległości Газета та статті українською мовою

Вистава картин Beaty Gorkowienko w 

Galerii



Autobus jeździ w ramach 

współpracy konsula 

Henryka Kołodija, 

burmistrza Złocieńca, 

dyrektora PKS Złocieńca i 

ukraińskiego koordynatora

Przygotowanie autobusu do 

gminy na Ukrainie



Zatwierdzenie wspólnie opracowanej 

„Programu wspierania spójności społecznej migrantów i budowania społeczeństw integracyjnych 

na terenie gminy Złocieniec” - „Dzień dobry w XXI wieku ”

WYNIKI:

- Współpraca i partnerstwo już od przedszkoli. Edukacja od 
najmłodszych lat, zapoznanie z kierunkami integracji i włączenia w 
życie społeczne cudzoziemców mieszkających w gminie.

- zwiększenie tolerancji i dobrej woli mieszkańców społeczności wobec 
migrantów oraz ich zrozumienia korzyści płynących z różnorodności 
kulturowej;

- informowanie mieszkańców o migrantach (rozwiązywanie potrzeb 
materialnych i domowych);

- przeprowadzenie ankiety i diagnozy mieszkańców gminy, analiza 
uzyskanych wyników;

MISIJA: Realizacja Programu będzie ważnym krokiem w pozycjonowaniu 
społeczności jako miejsca, w którym wypracowane i wdrożone 
zostaną metody skutecznego zarządzania różnorodnością kulturową 
z korzyścią dla społeczności lokalnej, gospodarki i edukacji.

OCZEKIWANIA: partnerstwo, budowanie integracyjnego społeczeństwa od 
wczesnego dzieciństwa, reedukacja i redukcja stereotypów, 
adaptacja mieszkańców społeczności do życia razem z migrantami

Już tu jesteśmy, musimy nauczyć się 
żyć razem!

Grupa Ukraińców w 
Złociencu


