Studium przypadku 1

Odkrywanie praktyk integracyjnych
za pomocą FOCUS Approach
Duński Czerwony Krzyż
MindSpring

FOCUS Approach to Dynamic Integration to praktyczne
ramy, których celem jest wzmocnienie istniejących
praktyk w zakresie integracji i wspieranie rozwoju praktyk
obiecujących.
Studium przypadku przeprowadzone przez Duński
Czerwony Krzyż (DRC) bada znaczenie wymiaru MHPSS
w ramach FOCUS Approach.
Duński Czerwony Krzyż (DRC)
Duński Czerwony Krzyż jest główną organizacją wolontariacką. Sekcja Migracji
i Uchodźców w DRC koncentruje się na kilku wyzwaniach: zapewnianiu opieki
zdrowotnej nieudokumentowanym migrantom za pośrednictwem przychodni,
umożliwieniu łączenia i odnalezienia rodzin poprzez przywracanie powiązań
rodzinnych (RFL) oraz realizacji działań prowadzonych przez wolontariuszy dla oraz za
pośrednictwem osób ubiegających się o azyl oraz uchodźców.

MindSpring
MindSpring to podejście opracowane po raz pierwszy w Holandii, którego
celem jest rozwiązanie problemów psychologicznych wśród osób
przesiedlonych. Na potrzeby tego studium przypadku podejście
MindSpring zostało zmodyfikowane przez DRC jako program
grupowy realizowany dla i przez uchodźców i migrantów w
zakresie tematów związanych z ich życiem. Celem jest stworzenie
świadomości i upełnomocnienie, a tym samym wzmocnienie
umiejętności radzenia sobie z problemami psychologicznymi
i społecznymi.
Ogólny temat programu jest zróżnicowany i zależy od uczestników
(rodziców, młodzieży lub dzieci). W tym studium przypadku
skoncentrowano się na rodzicielstwie ze względu na wyjątkowe
wyzwania, przed jakimi w procesie integracji stają rodziny. Cel ten
został wybrany we współpracy z uczestnikami programu.

Format
Każda grupa MindSpring składała się z 8–10
uczestników biorących udział w dziewięciu sesjach
trwających dwie godziny. Podczas każdej sesji
omawiano różne tematy związane z rolą uczestników
jako rodziców:
1.	
Wprowadzenie do MindSpring, ustanowienie
„reguł grupy”, aby zapewnić wszystkim bezpieczne
i komfortowe środowisko oraz zbadanie różnych
strategii rodzicielskich,
2. Dyskusja o kulturze, normach i wartościach,
3. Komunikacja i słuchanie,
4. Zarządzanie konfliktem,
5. Tożsamość,
6. Kwestie związane z płcią i kontrola społeczna,
7. Radzenie sobie ze stresem,
8. Trauma,
9. Emocje i podsumowanie programu.
Szkolenie tych, którzy ułatwiają funkcjonowanie grupy,
ma kluczowe znaczenie dla skuteczności MindSpring.
Wolontariusz i trener MindSpring będący
uchodźcą lub migrantem prowadzi sesje grupowe
(metoda „koleżeńska”) wraz z lokalnym trenerem
pomocniczym. Ważne, aby trener MindSpring przeżył
proces przyjmowania w nowym kraju, a tym samym
reprezentował zarówno społeczność przyjmującą,
jak i napływającą. Trener pomocniczy odgrywa
bardziej praktyczną rolę, ale może również dodawać
swoją perspektywę do tematów. Trener MindSpring
przechodzi siedmiodniowe formalne szkolenie
przed wprowadzeniem grupy, a trener pomocniczy
uczestniczy w dwóch z siedmiu dni szkolenia.
Wykorzystanie wolontariuszy jako trenerów miało na
celu wzmocnienie związku między takim programem
jak MindSpring z innymi aktywnościami oferowanymi
przez DRC.

Czas i wpływ COVID-19
Zmieniający
się
charakter
ograniczeń
pandemicznych w okresie wdrażania wymagał
elastycznego podejścia – niektóre spotkania
odbywały się online, a ogólny czas trwania
był dłuższy niż planowano ze względu na
tymczasowe zawieszenie grupy w wyniku
lockdownów. Program został jednak w dużej
mierze zrealizowany zgodnie z planem.

Wykorzystanie FOCUS Approach
Chociaż głównym celem studium przypadku
było MHPSS, każdy z czterech wymiarów FOCUS
Approach został wykorzystany do świadomego
rozwoju konkretnych tematów programu. Trenerzy
zostali przeszkoleni w zakresie elementów
podejścia, a po zakończeniu programu podejście
to posłużyło jako przewodnik do analizy programu.

Zasoby
Program
wymagał
średniego
poziomu
zasobów. Na wdrożenie programu potrzeba
było 130 osobogodzin, z czego połowa wynikała
z jednorazowego szkolenia na początku:
1.	Rekrutacja trenerów, trenerów
pomocniczych i uczestników MindSpring:
20 godzin
2. Szkolenie i nadzór: 60 godzin
3. Przygotowanie sesji: 20 godzin
4.	Wdrożenie programu: 30 godzin (w tym
realizacja sesji i ułatwienie współpracy
między stronami)
Szkolenie trenerów kosztowało 2700 euro, a
inne koszty (transport, catering, tłumaczenia) –
2800 euro.

Ocena i zalecenia
Program został pozytywnie przyjęty przez uczestników.
Odnotowano znaczną poprawę w skali dobrostanu
WHO-5 (zmierzoną w poprzednich ocenach), co
wskazuje na poprawę samopoczucia uczestników
bezpośrednio po programie.
Program był postrzegany przez uczestników jako
umieszczenie indywidualnych problemów w szerszym
kontekście („rozumiesz, że nie jesteś sam”).
Odnotowano poprawę zdolności wypowiadania się na
tematy osobiste i we własnym interesie.
Elastyczne podejście, które umożliwiało reagowanie na
postawy i okoliczności uczestników, było postrzegane
jako pomocne w budowaniu pewności siebie.

Zalecenia dla dalszego rozwoju tej działalności
Należy stosować bardziej partycypacyjne narzędzia,
aby oprócz dominującej komunikacji werbalnej
uwzględnić elementy wizualne i pisemne.
Podczas gdy „koleżeńskie” elementy programu
są mile widziane, zwiększenie udziału członków
społeczności przyjmującej zapewniłoby dodatkowy
pozytywny wymiar.
Znaczenie edukacji i kwestii związanych z rynkiem
pracy jest tak duże, że uwzględnienie powiązanych
elementów byłoby mile widziane.

Projekt FOCUS
www.focus-refugees.eu
contact@focus-refugees.eu

Zalecenia dla FOCUS Approach i towarzyszące
wytyczne do wdrożenia
FOCUS Approach zostało pozytywnie odebrane jako
narzędzie analityczne i sposób kierowania rozwojem
obiecujących praktyk integracyjnych.
Partycypacyjny i kokreatywny wymiar FOCUS
Approach wymaga większego zastanowienia nad tym,
w jaki sposób upełnomocnić uczestników, aby mogli
wnosić znaczący wkład. Powinno to zostać opisane
w wytycznych dotyczących wdrożenia, aby wesprzeć
praktyków w aktywizacji społeczności napływającej
i przyjmującej w projektowaniu, opracowywaniu i
ocenie praktyk w zakresie integracji.
Wytyczne dotyczące wdrażania muszą uwzględniać
rozważania dotyczące lepszego zaangażowania
członków społeczności przyjmującej w praktyki
integracyjne,
wykraczające
poza
typową
dynamikę „pomagający/odbiorca opieki”, która
jest powszechna w interakcjach między osobami ze
społeczności przyjmującej i środowisk migracyjnych/
uchodźczych. Pomogłoby to złagodzić brak
równowagi sił.
FOCUS Approach powinno zostać zmodyfikowane,
aby podkreślić znaczenie czynników społecznoekonomicznych (takich jak edukacja i kwestie
dotyczące rynku pracy), a wytyczne dotyczące
wdrażania powinny zmierzać do dostarczenia
inspiracji, jak włączyć elementy społecznoekonomiczne do praktyk w zakresie integracji.

Kontakt z Duńskim
Czerwonym Krzyżem
www.rodekors.dk
info@rodekors.dk

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o dotację nr 822401.

Studium przypadku 2

Odkrywanie praktyk integracyjnych
za pomocą FOCUS Approach
Austriacki Czerwony Krzyż
Podcasty informacyjne

FOCUS Approach to Dynamic Integration to praktyczne ramy,
których celem jest wzmocnienie istniejących praktyk w zakresie
integracji i wspieranie rozwoju praktyk obiecujących.
Studium przypadku przeprowadzone przez Austriacki
Czerwony Krzyż (ARC) bada znaczenie partycypacyjnego i
kokreatywnego wymiaru FOCUS Approach.
Austriacki Czerwony Krzyż (ARC)
Austriacki Czerwony Krzyż jest szeroko zaangażowany w opiekę nad uchodźcami
i osobami ubiegającymi się o azyl, zwłaszcza za pośrednictwem swoich jednostek
federalnych. Organizacja odgrywa szczególnie ważną rolę we wczesnych stadiach
wśród osób poszukujących międzynarodowej ochrony. Jednostka ARC w Górnej
Austrii obsługuje obiekty noclegowe, w których przebywają pochodzące z różnych
krajów osoby ubiegające się o azyl, przy czym niektóre z nich przebywają tam przez
kilka tygodni, a inne – przez wiele miesięcy.

Kokreacja podcastów dla osób niedawno przybyłych
W ostatnich latach, ze względu na rosnącą migrację do tego regionu oraz brak zasobów (kadrowych
i mieszkaniowych), trudno było zapewnić odpowiednią opiekę wszystkim nowo
przybyłym oraz dostarczyć im niezbędnych informacji, które ułatwiłyby dostęp
do podstawowych usług i ostatecznie wspierałyby integrację.
Konkretnym celem tego studium przypadku było zbadanie zastosowania
podejścia partycypacyjnego do zaprojektowania działania, które lepiej
zaspokoi potrzeby mieszkańców obiektów ARC i dostarczy im informacji
potrzebnych do odnalezienia się w społeczeństwie austriackim. Wybrano
podejście partycypacyjne, aby zapewnić, że działanie będzie dokładnie
ukierunkowane na obawy i mocne strony uczestników. Ponadto
oczekiwano, że partycypacyjny charakter doprowadzi do stworzenia
działania wspierającego dobrostan uczestników.
Bardzo ważne jest, że program rozpoczął się bez z góry założonych
działań lub tematów. Został on ukształtowany bezpośrednio poprzez
aktywne zaangażowanie osób niedawno przybyłych i ich „kolegów” na bardziej
zaawansowanym etapie integracji.

Format
Przed
opracowaniem
działania,
które
ma
zostać zbadane w tym studium przypadku, ARC
wraz z Centrum Referencyjnym ds. Wsparcia
Psychospołecznego
Międzynarodowej
Federacji
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (PSC)
opracowały ramy zaangażowania osób niedawno
przybyłych w iteracyjny proces tworzenia i wdrażania
odpowiedniego programu. Proponowane podejście, w
tym ocena, zostało zatwierdzone przez Komisję Etyki
Badań Naukowych Uniwersytetu w Innsbrucku.
Przestrzegano czterech konkretnych etapów:
1.	
Opracowanie głównej koncepcji. Przeprowadzono grupy fokusowe z członkami napływającej
społeczności w celu zidentyfikowania znaczącej
aktywności. Podcasty odnoszące się do problemów
związanych z wczesnym okresem po przybyciu
zostały zidentyfikowane jako najistotniejsze w
kontekście zaspokojenia potrzeb nowo przybyłych.
2.	
Kształtowanie konkretnych działań. W celu
ustalenia treści podcastów przeprowadzono
wywiady z członkami społeczności napływającej
na różnych etapach procesu migracji (w tym z
osobami nowo przybyłymi oraz osobami, które
uzyskały status osiedleńca w Austrii).
3.	Wdrożenie aktywności. Opracowano podcasty dotyczące zagadnień, które uznano za
najważniejsze dla nowo przybyłych (przygotowanie
do przesłuchania w sprawie przyznania azylu oraz
zasady obowiązujące w ośrodkach azylowych).
4.	Ocena. Przeprowadzono wywiady z osobami,
które słuchały podcastów, aby zbadać ich reakcje,
poznać rekomendacje dotyczące udoskonaleń
oraz potencjalny wpływ, jaki podcasty mogły mieć
na samopoczucie słuchaczy.
W podcastach, grupach fokusowych i wywiadach
stosowano język napływającej społeczności (arabski),
przy czym były one prowadzone przez aktywnych
pracowników socjalnych w ośrodkach ARC.

Czas i wpływ COVID-19
Zmieniający
się
charakter
ograniczeń
pandemicznych w okresie wdrażania wymagał
elastycznego podejścia. Ze względu na różne
poziomy dostępu niektóre działania musiały
się odbyć online i z wykorzystaniem różnych
technologii.

Wykorzystanie FOCUS Approach
Studium przypadku skupiało się głównie na
partycypacyjnym i kokreatywnym wymiarze
FOCUS Approach. Wszyscy zaangażowani w
rozwój studium przypadku zostali przeszkoleni w
zakresie kontekstu i praktycznych aspektów tego
zagadnienia, a także FOCUS Approach ogółem. Po
zakończeniu programu podejście to posłużyło jako
przewodnik do analizy programu.

Zasoby
Ten projekt jest uznawany za charakteryzujący się
stosunkowo niskim poziomem zaangażowania
środków finansowych i zasobów. Wstępne
początkowe
elementy
programu
(które
zasadniczo nie są wymagane do bieżącego
wdrożenia) zajęły około 3 miesięcy, w tym długi
przegląd etyczny, który normalnie nie byłby
potrzebny w przypadku wdrożenia w ramach
standardowej praktyki. Ogólnie rzecz biorąc, z
wyłączeniem procesu oceny etycznej, główne
prace nad kokreacją tematów podcastów i
wdrożeniem (pisanie scenariusza i nagrywanie)
oraz opracowanie przewodników dotyczących
wywiadów zajęły sześć tygodni.
Czas
potrzebny
na
przeprowadzenie
indywidualnego wywiadu różnił się w
przypadku poszczególnych osób. Średnio
zajęło to około 30–45 minut. Wywiady wstępne
przeprowadzono jednego dnia. Wywiady
końcowe przeprowadzono 10 dni później w ciągu
dwóch dni. W międzyczasie wszyscy uczestnicy
wysłuchali podcastów w ciągu jednego dnia.
Umiejętności wymagane do wdrożenia to:
tłumaczenie ustne, wywiad/ocena i nagrywanie
podcastów. W przypadku braku doświadczonego
personelu wymagane jest podstawowe szkolenie
w zakresie wywiadów.

Ocena i zalecenia
Szczegółowa ocena została przeprowadzona poprzez
wywiady kluczowych osób udzielających informacji
ze słuchaczami. Główny nacisk położono na wpływ
podcastów.
Projekt okazał się skuteczny w umożliwianiu
kokreatywnego
i
partycypacyjnego
podejścia
związanego z aktywnością w postaci praktycznej
pomocy społeczności napływającej, z wyraźnym
poczuciem współwłasności.
Czas i wsparcie są niezbędne, aby pomóc uczestnikom
w osiągnięciu etapu, na którym czują się komfortowo,
wnosząc swój wkład.
Uczestnicy pozytywnie zareagowali na podcasty i
zgłosili znaczną poprawę znajomości w zakresie ich
priorytetowych tematów.
Stworzenie przestrzeni do wypowiedzi i dialogu
w sprzyjającej atmosferze uznano za kluczowe
dla wspierania dobrostanu. Generuje to ważne
praktyczne implikacje dla FOCUS Approach.

Zalecenia dla dalszego rozwoju tej działalności
Pomocne byłoby zintegrowanie elementu FOCUS
Approach ze społecznościami osób napływających i
przyjmujących. Można to zrobić na przykład poprzez
zaangażowanie wolontariuszy.
Chociaż skoncentrowano się tutaj na niedawno
przybyłych
osobach
poszukujących
ochrony
międzynarodowej,
podejście
bardziej
długoterminowe
wymagałoby
uwzględnienia
takich kwestii, jak język, edukacja i udział w rynku
pracy. Poszerzyłoby to zakres wymaganej wiedzy
fachowej.

Zalecenia dla FOCUS Approach i towarzyszące
wytyczne do wdrożenia
Metodologie partycypacyjne i współtwórcze wydają
się mieć kluczowe znaczenie na wczesnych etapach
rozwoju działalności. Zaoferowanie uczestnikom
możliwości zaprojektowania aktywności zgodnie
z własnymi potrzebami zostało podobno bardzo
docenione przez uczestników i wywarło dodatkowy
wpływ poprzez zapewnienie uczestnikom wsparcia
i poczucia, że zostali wysłuchani. FOCUS Approach
powinno
zapewnić
stosowanie
metodologii
partycypacyjnych w celu świadomego działania w
początkowej fazie opracowywania programu.
FOCUS Approach musi podkreślać znaczenie
czynników społeczno-ekonomicznych, takich jak
edukacja i możliwości na rynku pracy, we wspieraniu
dynamicznej integracji.
Uczestnicy zgłaszali korzyści płynące z zaangażowania
się w wywiady z kluczowymi osobami dostarczającymi
informacji, mimo że wywiady te nie były pierwotnie
uważane za część aktywności, ale zostały wykorzystane
do zebrania informacji do oceny. To nieoczekiwane
odkrycie
podkreśla
znaczenie
stworzenia
bezpiecznej przestrzeni i zapewnienia okazji do
otwartego dialogu z napływającymi członkami
społeczności. Rozważania na temat wdrażania
FOCUS Approach powinny dostarczyć wskazówek dla
praktyków dotyczących tworzenia takiej przestrzeni
wsparcia.

Przy opracowywaniu programu faktycznie opartego
na partycypacji i kokreacji ważne jest, aby od samego
początku podkreślić, że wymagane są liczne podejścia
metodologiczne. Udało się to osiągnąć, chociaż na
początku nie zdefiniowano tego jako celu.

Projekt FOCUS
www.focus-refugees.eu
contact@focus-refugees.eu

Kontakt z Austriackim
Czerwonym Krzyżem
www.roteskreuz.at
service@roteskreuz.at

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o dotację nr 822401.
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Odkrywanie praktyk integracyjnych
za pomocą FOCUS Approach
Niemieckie Stowarzyszenie Ośrodków
Psychospołecznych dla Uchodźców i Ofiar Tortur (BAfF)
Warsztaty poświęcone rasizmowi
w psychospołecznej pracy z uchodźcami
FOCUS Approach to Dynamic Integration to praktyczne ramy,
których celem jest wzmocnienie istniejących praktyk w zakresie
integracji i wspieranie rozwoju praktyk obiecujących.
Studium przypadku przeprowadzone przez BAfF bada
znaczenie wszystkich wymiarów FOCUS Approach ze
szczególnym uwzględnieniem MHPSS oraz społeczności
napływających i przyjmujących.
Niemieckie Stowarzyszenie Ośrodków Psychospołecznych
dla Uchodźców i Ofiar Tortur (BAfF)
BAfF jest organizacją zrzeszającą ośrodki, placówki i inicjatywy psychospołeczne
na całym terytorium Niemiec, które zapewniają opiekę psychospołeczną i terapeutyczną
osobom przesiedlonym. BAfF prowadzi 47 ośrodków leczenia psychospołecznego, inicjatyw
i obiektów opieki medycznej, psychoterapeutycznej i psychospołecznej oraz rehabilitacji dla
ofiar tortur i innych poważnych naruszeń praw człowieka.

Warsztaty poświęcone rasizmowi
Rola rasizmu w określaniu wyników integracji, zarówno dla społeczności napływających, jak
i przyjmujących, okazała się istotną przeszkodą w integracji, co zostało zidentyfikowane w
przeglądzie aktualnej wiedzy FOCUS i na wczesnym etapie badań w terenie. Wśród wielu
innych odkryć, praca ta łączy rasizm z wynikami w zakresie zdrowia psychicznego.
BAfF opublikowało osobno raport na temat rasizmu i wpływu na świadczone przez
nie usługi, aby zidentyfikować, w jaki sposób rasizm może się przejawiać w
ramach świadczonych usług, oraz ustalić, w jaki sposób świadomość rasizmu
w kontekście terapeutycznym jest ważna dla zapewnienia skutecznej
opieki i wsparcia dla uchodźców. Zostało to uznane za szczególnie pilny
temat dla BAfF, biorąc pod uwagę, że większość personelu pracującego w
ośrodkach psychospołecznych nie identyfikuje się jako osoby rasy czarnej,
rdzenni mieszkańcy i/lub inni kolorowi (BIPOC), co sprawia, że sensytyzacja i
świadomość są ważnymi aspiracjami organizacji parasolowej.
W związku z tym postanowiono opracować studium przypadku, które może
stanowić przewodnik dla BAfF w kontekście przyjęcia systematycznego podejścia
do rozpoznania rasizmu i radzenia sobie z nim w kontekście świadczonych usług i
wyzwań, przed którymi stoją jego klienci.

Format
Warsztaty miały na celu zbadanie rasizmu jako formy
dyskryminacji i przemocy, jakiej doświadczają klienci
ośrodków psychospołecznych, ale także jako problem
strukturalny w instytucjach. Celem warsztatów było
motywowanie zmian na poziomie indywidualnym
i strukturalnym w ośrodkach psychospołecznych.
Różne ośrodki psychospołeczne dostrzegły potrzebę
zorganizowania warsztatów dla personelu na ten
temat.
Struktura, treść i podejście warsztatów zostały
opracowane z udziałem terapeutów doświadczonych
w ułatwianiu dialogu grupowego i tworzeniu
wspierających środowisk. Uczestnicy powinni już
przepracować pierwsze etapy konfrontacji z trenerami
BIPOC. Warsztaty te miały na celu stworzenie otwartej
przestrzeni do rozmów na temat rasizmu w polu
psychospołecznym.
Psycholodzy, psychoterapeuci i pracownicy socjalni
z określonych ośrodków zostali zaproszeni do
zarejestrowania się na jedne z dwóch dwugodzinnych
warsztatów na temat „Jak sobie radzić z rasizmem
w pracy w ośrodku psychospołecznym”. W każdych
warsztatach wzięło udział 30 uczestników. Warsztaty
te składały się zarówno z dyskusji plenarnych, jak i
grupowych, prowadzonych przez doświadczonych
moderatorów. Warsztaty odbyły się online ze względu
na ograniczenia związane z pandemią. Ich struktura
była następująca:
• K
 rótkie wprowadzenie do warsztatów (osadzone w
FOCUS Approach) i przedstawienie celów (10 min)
•	
Skalowanie pytań oceniających wiedzę i
zaangażowanie (5 min)
•	
Mniejsze
grupy
skupione
na
wcześniej
opracowanych pytaniach (60 min)
•	
Powrót do grupy, odkrywanie pomysłów, refleksja
(45 min)

Czas i wpływ COVID-19
Zmieniający
się
charakter
ograniczeń
pandemicznych w okresie wdrażania oznaczał,
że wszystkie aktywności odbyły się online.
Ocena sugerowała, że format ten byłby w pełni
powtarzalny podczas warsztatów prowadzonych
bezpośrednio, zwłaszcza tam, gdzie potrzeba
więcej czasu, chociaż format bezpośredni
może wymagać dodatkowych zasobów w celu
ułatwienia uczestnictwa.

Wykorzystanie FOCUS Approach
Kwestia rasizmu wpływa na dynamiczną integrację
we wszystkich jej wymiarach. W kontekście tego
studium przypadku główny nacisk położono na
wymiary MHPSS oraz społeczności przyjmujących
i napływających w FOCUS Approach. Podczas
oceny warsztatów i eksploracji dalszego rozwoju
aktywności różne elementy podejścia zostały
wykorzystane jako przewodnik do oceny programu.

Zasoby
Ogólnie rzecz biorąc, ten projekt jest uznawany
za charakteryzujący się stosunkowo niskim
lub średnim poziomem zaangażowania
środków finansowych i zasobów. Niezbędne
jest zapewnienie dostępności fachowej wiedzy
na dany temat oraz to, aby uczestnicy ukończyli
pierwsze etapy zaangażowania przed udziałem w
warsztatach.
Po ustaleniu podstawowego planu warsztatów
(wytyczne, materiały wprowadzające, podejście
do oceny) bieżące zaangażowanie zasobów jest
niskie. Uczestnictwo w spotkaniu bezpośrednim
może nieznacznie zwiększyć koszty (wynajem
lokalu, catering, stacjonarne).

Ocena i zalecenia

Format
z
powodzeniem
zapewnił
aktywne
zaangażowanie uczestników, którzy podnieśli istotne
praktyczne kwestie dotyczące wpływu rasizmu na
klientów ośrodków psychospołecznych i zidentyfikowali
rasizm jako potencjalną przeszkodę w dostępie do
podstawowych usług, takich jak opieka zdrowotna.
Warsztaty były skutecznym sposobem pomocy
profesjonalistom w poszerzeniu wiedzy na temat
okoliczności, w których rasizm może wpływać na
integrację.
Uczestnicy
podkreślili
znaczenie
rozwijania
relacji opartej na zaufaniu jako części procesu
terapeutycznego oraz tego, że otwarta rozmowa o
rasizmie może być niezbędna do rozwijania takiej
relacji. Ponadto, jeśli wykorzystywani są tłumacze, oni
również powinni skorzystać na sensytyzacji w kwestii
rasizmu.
Dzięki warsztatom uczestnicy mogli się dzielić
pomysłami i przeprowadzić burzę mózgów, zbierając
pomysły dotyczące sposobów inicjacji dyskusji z
klientami na temat rasizmu i tego, w jaki sposób
lepiej wspierać klientów w poruszaniu się w tak
trudnych
interakcjach.
Wspomagający
nadzór
(praktyka regularnej wzajemnej oceny i konsultacji)
został zidentyfikowany jako niezbędny do wspierania
personelu ośrodka w zakresie zaangażowania się w
stałą refleksyjną praktykę w tej kwestii.

Zalecenia dla dalszego rozwoju tej działalności
Dłuższe warsztaty pozwoliłyby na bardziej pogłębione
dyskusje. Jest to szczególnie ważne, jeśli uczestnicy
jeszcze się nie znają, biorąc pod uwagę fakt, że
środowisko oparte na zaufaniu ma kluczowe znaczenie
dla otwartego dialogu. Niezbędne jest włączenie
osób BIPOC w przygotowanie i wdrażanie, a
uczestnicy przepracowali przynajmniej wczesne etapy
zaangażowania w to zagadnienie przed udziałem
w warsztatach. Pracownikom administracyjnym
i
tłumaczom
pracującym
w
ośrodkach
psychospołecznych należy zaproponować podobne
warsztaty, ponieważ oni również mogą wpływać na
doświadczenia klientów.
Członkowie napływającej społeczności (klienci),
którzy wyrazili już zainteresowanie tematem, mogli

zostać poproszeni o wkład i opinię. Można to ustalić w
wieloetapowym procesie, aby dać (byłym) klientom i
uczestnikom czas na podjęcie mniejszych działań
i uniknięcie wzajemnego przytłaczania się. Aby
zapewnić odpowiednią przestrzeń i ochronę (byłym)
klientom, pomocne może być rozpoczęcie od ich
opinii lub historii jako danych wejściowych pod ich
nieobecność.

Zalecenia dla FOCUS Approach i towarzyszące
wytyczne do wdrożenia
Znaczenie rasizmu, jego wpływ na traumę i szersze
pole MHPSS należy rozumieć w szerszym obszarze
pracy w zakresie dynamicznej integracji. MHPSS należy
rozumieć jako szerszą koncepcję, która analizuje
wpływy społeczne na poziomie indywidualnym i
odwrotnie.
W przypadku psychoterapeutów, psychologów
i pracowników socjalnych rasizm powinien
zostać włączony jako element szkoleń, kursów
wprowadzających do zawodu oraz, w stosownych
przypadkach, sesji superwizyjnych, aby zapewnić
wszystkim pracownikom podstawową wiedzę na
temat tego, jak lepiej wspierać klientów w obliczu tego
problemu.
Chociaż studium przypadku nie ułatwiło bezpośrednich
interakcji między napływającymi i przyjmującymi
członkami społeczności, intensywnie współpracowało
z przyjmującymi członkami społeczności (personelem
ośrodka psychospołecznego) w celu zwiększenia
świadomości na temat tego, w jaki sposób rasizm w
Niemczech może wpływać na napływających członków
społeczności i jak lepiej wspierać ich w zwalczaniu
systemowych przykładów rasizmu.
BAfF podkreśliło znaczenie rzecznictwa jako
niezbędnego do podkreślania i zachęcania do zmian w
rasizmie strukturalnym i systemowym, który czasami
może być widoczny w polityce i usługach wsparcia. W
ramach FOCUS Approach należy uwzględnić, w jaki
sposób włączyć koncepcję rzecznictwa jako potencjalny
czynnik ułatwiający wspieranie dynamicznej integracji,
w szczególności w wymiarze wielostronnych partnerstw
i koordynacji.

Projekt FOCUS

Kontakt z BAfF

www.focus-refugees.eu
contact@focus-refugees.eu

www.baff-zentren.org
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Odkrywanie praktyk integracyjnych
za pomocą FOCUS Approach
Partnerstwo na rzecz integracji regionalnej
Partnership Skåne (PS), Szwecja
Komunikacja zdrowotna dla migrantów – dogłębny
program na rzecz zdrowia psychicznego i dobrostanu

FOCUS Approach to Dynamic Integration to praktyczne ramy, których
celem jest wzmocnienie istniejących praktyk w zakresie integracji i
wspieranie rozwoju praktyk obiecujących.
Studium przypadku przeprowadzone przez Partnership Skåne
(PS) bada znaczenie dwóch wymiarów FOCUS Approach: MHPSS
oraz partnerstwa i koordynacja wielu interesariuszy.
Partnership Skåne (PS)
Partnership Skåne to wielostronne partnerstwo działające w dużym regionie Skania
w Szwecji, które jest przede wszystkim odpowiedzialne za usługi związane z integracją w
tym regionie. PS skupia interdyscyplinarnych partnerów z sektora publicznego, środowisk
akademickich i społeczeństwa obywatelskiego. PS jest organizowane i koordynowane przez
pięć ośrodków regionalnych, aby ułatwić współpracę i dotrzeć do wszystkich napływających
członków społeczności.

Dogłębny program wsparcia zdrowia psychicznego i dobrostanu dla przybywających
członków społeczności
Program wsparcia Partnership Skåne dla zdrowia psychicznego i dobrostanu to nowo opracowana
inicjatywa wspierana przez szwedzkie Ministerstwo Zdrowia i Spraw Społecznych, która jest mocno
zakorzeniona w międzynarodowych badaniach nad współzależnościami między migracją a zdrowiem
psychicznym. Składa się on z: 1) dyskusyjnych grup wsparcia / koła naukowego zajmującego
się zdrowiem psychicznym i dobrym samopoczuciem dla napływających członków
społeczności; 2) skoordynowanych wysiłków na rzecz stworzenia sprzyjających
środowisk wokół kręgów dyskusyjnych oraz 3) szkoleń w zakresie zdrowia
psychicznego i dobrostanu dla osób zajmujących się komunikacją obywatelską
i zdrowotną (CHC).
CHC to osoby, pochodzące głównie ze środowisk migracyjnych, przeszkolone
i wspierane, aby pomagały komunikować się z napływającymi członkami
społeczności w fazie przyjmowania ich w Szwecji. Pełnią one funkcję łącznika
między organami urzędowymi a uchodźcami. Rada Administracyjna
Hrabstwa Skania zainicjowała i poprowadziła nowy element szkolenia CHC,
aby umożliwić im prowadzenie lokalnych kręgów dyskusyjnych na temat zdrowia
psychicznego, a także dobrego samopoczucia, zdrowia psychicznego i rodzicielstwa.
Szkolenie to stanowi obecnie część bieżącej działalności i oceny prowadzonej przez PS i
jego partnerów.

Format
Celem działania było zaangażowanie znacznej
grupy CHC w odniesieniu do zdrowia psychicznego
i dobrostanu poprzez kurs w ramach platformy
edukacyjnej MILSA dla CHC. Sesje szkoleniowe
zorganizowano
wokół
idei
tworzenia
w
społecznościach specjalnych dyskusyjnych grup
wsparcia, które zajmowałyby się 1) zdrowiem
psychicznym i dobrostanem lub 2) zdrowiem
psychicznym i dobrostanem oraz rodzicielstwem,
dla napływających członków społeczności. Te grupy
społecznościowe zostałyby wdrożone przez CHC.
Opracowano materiały, które mają stanowić bazę
zarówno na potrzeby szkoleń, jak i dla kolejnych grup w
społeczności. Opracowano dwa zestawy materiałów:
1. Po ucieczce: Pięć krótkich filmów o zdrowiu
psychicznym i rodzicielstwie, opracowanych jako
materiał metodyczny do rozmów w dyskusyjnych
grupach wsparcia. (Jeden z filmów z serii został
przetestowany, aby sprawdzić, czy można je
wykorzystać
bez
wspierającego
środowiska
dogłębnego programu. Wyniki wskazują, że
wspierające środowisko jest ważne).
2. Drogi po ucieczce: Współtworzony z CHC program
wsparcia, ułatwiający tworzenie grup wsparcia dla
napływających członków społeczności, którzy ze
względu na stres migracyjny potrzebują wspierającego
środowiska.
W szkoleniu udział wzięło 29 CHC. Szkolenie to
zostało następnie poddane przeglądowi m.in. przez
akademickich doradców projektu oraz poprzez
bezpośrednie opinie uczestników. Dyskusyjne grupy
wsparcia zorganizowano w Malmö i Lund, gdzie
program przeszedł testy pilotażowe. Otrzymano
uporządkowane opinie od przybywających członków
społeczności, głównie poprzez dyskusje w grupach
fokusowych.

Czas i wpływ COVID-19
Wdrożenie planowanych szkoleń zostało w
razie potrzeby dostosowane do panujących
ograniczeń związanych z pandemią. W
przypadku niektórych grup wiązało się to raczej
z aktywnością online zamiast bezpośredniego
kontaktu.

Wykorzystanie FOCUS Approach
Dwa z czterech wymiarów FOCUS Approach
leżą u podstaw studium przypadku i ciągłej
pracy PS: MHPSS oraz partnerstwa i
koordynacja wielu interesariuszy. Ponadto
odnotowano istotne zaangażowanie w wymiar
podejścia partycypacyjnego i kokreatywnego.
Podsumowując, studium przypadku dało szerokie
możliwości wykorzystania FOCUS Approach jako
podstawy do przeglądu działań i zilustrowania
prac nad dynamiczną integracją w ramach
dużej, wspieranej publicznie sieci zapewniającej
podstawowe wsparcie dla integracji.

Zasoby
Ten projekt jest uznawany za charakteryzujący się
wysokim poziomem zaangażowania środków
finansowych i zasobów. Stworzenie i wdrożenie
aktywności wymagało zróżnicowanego zakresu
nakładów i udziału szeregu organizacji.
Pomijając koszty uruchomienia i oceny, projekt
obejmuje elementy, które można skalować w
celu dopasowania do istniejących programów
integracyjnych
w
różnych
kontekstach,
gdzie głównym kosztem byłoby szkolenie
moderatorów i produkcja materiałów w różnych
wersjach językowych.

Ocena i zalecenia

Stwierdzono wysoki poziom akceptowalności w
odniesieniu do praktyki, ale pojawiły się istotne
punkty wymagające dalszych zmian. Zaawansowana
ocena kursu przeprowadzona przez CHC wykazała, że
szkolenie dotyczące dogłębnego programu dotyczącego
zdrowia psychicznego, dobrostanu i rodzicielstwa
jest wartościowe, interesujące i angażujące. Wielu
twierdziło, że kurs ten dostarczył więcej wiedzy niż
oczekiwano. Doceniono strukturę i treść kursu, chociaż
jego treść była postrzegana jako zbyt obszerna w
stosunku do jego długości. Większość CHC sugerowała,
aby treść kursu była rozłożona na więcej dni zajęć.
Pojawiły się również sugestie, aby dodać krótsze
zajęcia uzupełniające. Usunięcie niektórych treści nie
było postrzegane jako alternatywa, ponieważ wszystko
zostało uznane za istotne i ważne.
Ocena programu testbed wykazała, że jego uczestnicy
uznali go za wartościowy, ponieważ byli zmotywowani
i zdobyli wiedzę na temat stresu, żałoby, nawyków
prozdrowotnych, bycia rodzicem w Szwecji oraz
sugerowane rozwiązania praktycznych problemów
dnia codziennego. Uczestnicy docenili fakt, że mogli
porozmawiać o stresie migracyjnym w języku ojczystym
z innymi uczestnikami i liderami, którzy mają podobne
doświadczenia. W połączeniu z pokazem serii filmów
„Po ucieczce” dało im to szerszą perspektywę własnej
sytuacji i zapewniło bardziej pozytywne nastawienie.
Dwa wymiary FOCUS Approach, MHPSS oraz
partnerstwa i koordynacja wielu interesariuszy są
najbardziej widoczne w praktyce MILSA. Można
wzmocnić podejście partycypacyjne i kokreatywne oraz
dynamikę współodpowiedzialności za integrację między
społecznościami napływającymi i przyjmującymi.

Zalecenia dla FOCUS Approach i towarzyszące
wytyczne do wdrożenia
Praktyki integracyjne związane z MHPSS powinny
budować odporność i wzmacniać zasoby osobiste
wśród przybywających członków społeczności. Ta
aktywność reprezentuje zmianę paradygmatu
z leczenia na profilaktykę z naciskiem na
odporność – koncepcję, która została zastosowana
na poziomie jednostki, rodziny i społeczności i odnosi
się do zdolności adaptacyjnych prowadzących do
pozytywnej trajektorii w obliczu przeciwności. Badania

Projekt FOCUS
www.focus-refugees.eu
contact@focus-refugees.eu

sugerują, że profilaktyczne interwencje w zakresie
zdrowia psychicznego dla przybywających rodzin po
przesiedleniu mogą zoperacjonalizować odporność,
opierając się na zasobach ochronnych.
O ile to możliwe, praktyki integracyjne w zakresie
MHPSS powinny zostać dostosowane i zakotwiczone
kulturowo, bez barier językowych i z uwzględnieniem
koncepcji i praktyk kulturowych.
Praktyki integracyjne w zakresie MHPSS powinny
uwzględniać traumę, aby uniknąć sprzyjania
potencjalnie retraumatyzującym środowiskom,
z jednoczesnym unikaniem dominacji medycznego
modelu wsparcia zdrowia psychicznego uchodźców.
Praktyki integracyjne w zakresie MHPSS powinny
się opierać na solidnych podstawach tworzenia
sprzyjającego środowiska i powinny mieć na celu
promowanie wsparcia społecznego i dostępu do sieci
społecznościowych. Konieczne jest ustanowienie
skierowań i struktur dla dalszego wsparcia
wykraczającego poza konkretną interwencję.
Praktyki integracyjne w zakresie MHPSS powinny
promować wiedzę na temat zdrowia psychicznego,
aby zapobiegać napiętnowaniu społecznemu i
dyskryminacji.
Ważne jest, aby zapewnić kokreację i uczestnictwo
przybywającej społeczności na wszystkich etapach
cyklu projektu/programu, co pozwoli zwiększyć
poczucie odpowiedzialności i zaufanie.
Niezbędne jest wprowadzenie długoterminowego
i zrównoważonego podejścia do współpracy
międzysektorowej. Jest to raczej proces niż
jednorazowe działanie, w którym wykorzystuje się
wiedzę i sieci rozwijane z biegiem czasu. W ogólnej
ocenie PS opracowało sześć kluczowych elementów
udanej współpracy wielu interesariuszy:
• S

ystematyczne
podejście
jako
podstawa
współpracy,
•	
Model holistyczny, który wiąże strategiczną
współpracę z organizacją operacyjną,
• Znaczenie klimatu współpracy,
• Wsparcie menedżerskie,
• Związek z kontekstem regionalnym,
• Siła narracji.

Kontakt z
Partnership Skåne
www.partnerskapskane.se
skane@lansstyrelsen.se
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Odkrywanie praktyk integracyjnych
za pomocą FOCUS Approach
Brytyjski Czerwony Krzyż (BRC)
Usługa integracji łączenia rodzin

FOCUS Approach to Dynamic Integration to praktyczne ramy,
których celem jest wzmocnienie istniejących praktyk w zakresie
integracji i wspieranie rozwoju praktyk obiecujących.
Studium przypadku przeprowadzone przez Brytyjski
Czerwony Krzyż (BRC) bada znaczenie dwóch wymiarów
FOCUS Approach: MHPSS oraz społeczności napływających
i przyjmujących (w tym wolontariat).
Brytyjski Czerwony Krzyż (BRC)

BRC jest największym w Wielkiej Brytanii dostawcą usług dla uchodźców, osób
ubiegających się o azyl, migrantów znajdujących się w trudnej sytuacji i osób będących
ofiarami handlu ludźmi. Polityka i działania BRC w zakresie rzecznictwa pomagają zapewnić,
że osoby poszukujące ochrony w Wielkiej Brytanii są traktowane sprawiedliwie i z godnością.
Członkowie społeczności brytyjskiej są zachęcani do przyłączenia się do działań rzeczniczych
BRC poprzez dołączenie do społeczności „Every Refugee Matters”.

Usługa łączenia i integracji rodzin (FRIS)
FRIS została zaprojektowana jako pierwszy krajowy program wsparcia integracji w Wielkiej
Brytanii specjalnie dla ponownie połączonych rodzin uchodźców. Projekt ma na celu wsparcie
900 ponownie połączonych rodzin uchodźców (około 3000 osób) w budowaniu nowego
wspólnego życia w Wielkiej Brytanii oraz dostarczenie wiarygodnych dowodów,
które ukształtują obecny i przyszły narodowy dyskurs na temat integracji. FRIS jest
finansowany przez Fundusz Unii Europejskiej ds. Azylu, Migracji i Integracji (AMIF) i
zarządzany przez odpowiedni brytyjski organ publiczny. Projekt FRIS rozpoczął się
pod koniec 2018 r., miał działać do września 2020 r., ale został przedłużony do
kwietnia 2022 r.
W ramach FRIS Uniwersytet Królowej Małgorzaty w Edynburgu
przeprowadził badania jakościowe stanowiące część projektu. Badanie
składało się z warsztatów mapowania, ankiet za pośrednictwem „aplikacji
powiązań społecznościowych” i wywiadów rodzinnych. Trzecim partnerem jest
Barnardo’s, największa krajowa organizacja pozarządowa w Wielkiej Brytanii
wspierająca zagrożone dzieci w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. W
ramach FRIS Barnardo’s oferuje wsparcie integracyjne skoncentrowane na dziecku
poprzez oceny, działania skoncentrowane na dzieciach i wsparcie rodzicielskie.
Rodzinom o złożonych potrzebach oferujemy również 10-tygodniowy program pracy
grupowej, obejmujący sesje pracy grupowej z rodzicami i dziećmi.

Format
FRIS ma dwa kluczowe cele:
1. Z

apewnienie
wsparcia
integracyjnego
dla
ponownie połączonych rodzin
2. 
Poszerzenie bazy wiedzy o powiązaniach
społecznych uchodźców.
Te ambitne założenia zostały poparte zestawem
celów, w tym:
•
•

Rzecznictwo i pomoc w sprawach 1:1
Sponsorzy uchodźców, którzy otrzymają centralne
wsparcie koleżeńskie i ułatwione przez praktyków
sesje psychospołeczne
• 
Ponownie połączone rodziny przejdą oceny
skoncentrowane na dziecku i indywidualne usługi
skoncentrowane na dziecku
•	
Ponownie połączone rodziny ze złożonymi
potrzebami otrzymają 10-tygodniowy program
pracy grupowej
•	
Rodziny otrzymają wsparcie w zakresie przyjaźni,
orientacji i umiejętności życiowych poprzez
program koleżeński i program edukacji koleżeńskiej
• Osoby z ponownie połączonych rodzin otrzymują
wsparcie integracyjne w ramach programu dla
partnerów goszczących i wakacji językowych
(skoncentrowanych na nauce trzeciego języka,
takiego jak język migowy) wraz z członkami
społeczności przyjmującej
• 30 dotacji społecznościowych w wysokości 4000
GBP (4800 EUR) dla organizacji oddolnych
•	
Specjaliści ds. badań i rozwoju FRIS zorganizują
sesje budowania potencjału z władzami lokalnymi,
webinaria prezentujące wyniki badań i briefingi
dotyczące zasad.
Zajęcia odbywały się w głównych miastach, choć
nie wszystkie zajęcia były dostępne we wszystkich
miejscach. Ten inny poziom aktywności pozwolił na
wyciągnięcie wniosków z badania ewaluacyjnego
na temat elementów FRIS, skupiając się albo na
„soczewce więzi rodzinnych” (skoncentrowanej na
odbudowie więzi w ramach ponownie połączonych
rodzin),
„soczewce
więzi
społecznych”
(skoncentrowanej
na
wsparciu
koleżeńskim
poprzez edukację i programy partnerskie) lub
„mosty z soczewką społeczności gospodarzy”
(skoncentrowane na wsparciu nowo przybyłych w
budowaniu więzi z mieszkańcami poprzez program dla
partnerów gospodarzy, wakacje językowe i program
dotacji).

Wykorzystanie FOCUS Approach
Studium przypadku zapewniło szerokie możliwości
wykorzystania jako podstawy do przeglądu działań
i zilustrowania pracy wymiarów FOCUS Approach
w ramach organizacji pozarządowej prowadzącej
działalność na dużą skalę i dostarczającej
podstawowe wsparcie dla integracji. Ponadto
skupienie na ponownym łączeniu rodzin zapewnia
wgląd w pracę, która jest odpowiedzią na jeden
z najbardziej konsekwentnych problemów
związanych ze wspieraniem uchodźców i
długoterminową integracją.

Czas i wpływ COVID-19
Program FRIS rozpoczął się przed wybuchem
pandemii w 2020 r. Po wprowadzeniu ograniczeń
pandemicznych działania były regularnie
aktualizowane. Biorąc pod uwagę centralne
znaczenie bezpośrednich interakcji dla rozwoju
pozytywnego kontaktu międzygrupowego, było
to poważne wyzwanie.

Zasoby
Ten projekt jest uznawany za charakteryzujący
się wysokim poziomem zaangażowania
środków finansowych i zasobów. Przy braku
kosztów rozpoczęcia i oceny elementy projektu
mogą być skalowane tak, aby pasowały do
istniejących
programów
integracyjnych,
gdzie szkolenie i skoncentrowana praca nad
konkretnym przypadkiem byłyby głównymi
kosztami.

Ocena i zalecenia
Beneficjenci, z którymi przeprowadzono wywiady,
zgłosili znaczną pozytywną zmianę w zakresie
zaspokajania ich najpilniejszych potrzeb, takich
jak zakwaterowanie, opieka zdrowotna, edukacja i
świadczenia socjalne. Projekt pomógł im:
•	
Poczuć się pewniej i bezpieczniej w Wielkiej
Brytanii;
• Stać się częścią ich lokalnych społeczności;
• Zdobyć wiedzę o swoich prawach i uprawnieniach
do podstawowych usług;
• Odbudować więzi rodzinne;
• Rozwijać przyjaźnie;
• 
Poczuć się szczęśliwszymi i bardziej pewnymi
siebie;
• Poprawić swoje samopoczucie.
Stwierdzono, że fachowa wiedza agencji zorientowanej
na dobrostan dzieci, takiej jak Barnardo’s, oraz praca
skoncentrowana na dzieciach, jaką zapewnia taka
organizacja, mają pomóc personelowi pierwszego
kontaktu w zrozumieniu potrzeb każdej rodziny.
Wsparcie psychospołeczne zostało ciepło przyjęte
zarówno przez beneficjentów, jak i pracowników
pierwszej linii, ze względu na wysoki poziom izolacji
i problemy ze zdrowiem psychicznym, których
doświadczają rodziny uchodźców, co oznacza również
dużą liczbę spraw dla pracowników pierwszej linii.
FRIS miał wpływ na zdrowie psychiczne beneficjentów,
ponieważ zgłaszali oni, że czują się szczęśliwsi,
bardziej pewni siebie i mają lepsze samopoczucie.

Zalecenia dla dalszego rozwoju tej działalności
Wymiar partycypacyjny i kokreatywny został
zidentyfikowany jako wymagający poprawy w
niektórych obszarach w porównaniu z innymi.
Wyrażono chęć znalezienia sposobów na umożliwienie
uczestnikom kształtowania większej liczby aktywności.
Tam, gdzie było to możliwe, odnoszono się do tego
pozytywnie.

Zalecenia dla FOCUS Approach i towarzyszące
wytyczne do wdrożenia
W Belfaście program dla partnerów gospodarzy
został zweryfikowany zewnętrznie i okazał się jego
najbardziej udaną działalnością, pomimo ograniczeń
związanych z przeniesieniem go do formatu online.
Stwierdzono, że umożliwił on uchodźcom
nawiązanie przyjaźni, uzyskanie nieformalnych
porad i zapoznanie się z miastem. Podobny sukces
w Leicester wskazywał na wolontariat jako możliwy
sposób zarówno na zwiększenie efektywności pracy w
społeczności, jak i nadanie członkom obu społeczności
bardziej aktywnej funkcji w działaniach, zwłaszcza że
powodzenie wiązano z „uprzejmymi wolontariuszami”
i ich starannym dopasowaniem.
Przed COVID-19 wakacje językowe były uważane
za ogromny sukces, który pomógł społeczności
napływającej i przyjmującej, w integracyjny i
wzmacniający sposób poprzez zabawę i kreatywne
zajęcia, we wspólnej nauce trzeciego języka.
Ze względu na sposób, w jaki projekt został powołany
jako partnerstwo między trzema organizacjami
działającymi na poziomie krajowym i ośmioma
organizacjami lokalnymi, wymiar partnerstwa i
koordynacji wielu interesariuszy w FOCUS Approach
był widoczny we FRIS. Stwierdzono, że partnerstwo
z Barnardo’s stworzyło ważny pomost między
wiedzą i doświadczeniem obu partnerów, co
pozwoliło na „bardziej holistyczną i elastyczną
obsługę” we FRIS.
Pracownicy pierwszej linii napotkali opóźnienia
i trudności w dostępie do podstawowych usług
statutowych, co zapewniło beneficjentom ważne
możliwości wsparcia rzecznictwa w przypadku
pojawienia się problemów. Wskazuje to na potrzebę
połączenia roli koordynacji i rzecznictwa oraz
możliwości, jakie daje w tym zakresie praca nad
konkretnym przypadkiem. Stwierdzono, że elementy
gromadzenia danych, w tym dane śledzące, są cenne
przy zbieraniu dowodów, którymi można się
podzielić z organizacjami zewnętrznymi, w celu
poprawy polityki i praktyki.

Projekt FOCUS

Kontakt z BRC

www.focus-refugees.eu
contact@focus-refugees.eu

www.redcross.org.uk
contactus@redcross.org.uk

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o dotację nr 822401.

