Концепція
динамічної
інтеграції FOCUS

Поєднання досліджень і практики
Концепція динамічної інтеграції FOCUS – це модель, яку можна застосовувати
для підвищення ефективності існуючих практик інтеграції та розробки нових
практик. У її основі лежить ідея налагодження соціальних зв’язків і взаємин між
прибулими та приймаючими спільнотами.
Концепцію динамічної інтеграції FOCUS розроблено з урахуванням результатів інноваційного дослідницького
проекту FOCUS, фінансування якого здійснюється в межах програми Європейського Союзу Horizon 2020.
У рамах проекту проведено низку досліджень у природних умовах і здійснено картування відносин між
прибулими та приймаючими спільнотами, що в кінцевому підсумку стало основою для розробки Ресурсу
для європейських спеціалістів-практиків і політиків регіонального та місцевого рівнів, які займаються
питаннями динамічної інтеграції.
Завдання з картування на початку проекту передбачало детальне вивчення ключових психосоціальних
факторів, які впливають на інтеграцію прибулих осіб у приймаючій спільноті. Після отримання результатів
картування стало зрозуміло, що інтеграцію слід концептуалізувати як динамічний двосторонній процес,
який передбачає міжгрупові контакти між прибулими особами та членами приймаючої спільноти, щоб
урахувати зміни та сприяти динамічній інтеграції.
З метою більш детального вивчення проведено аналіз глибинних
інтерв’ю з представниками спільноти та виявлено елементи, які,
як передбачається, є невіддільними факторами при плануванні
динамічної інтеграції.
На основі цих інтерв’ю, огляду літератури та вищезгаданого
картування визначено чотири основні складові інтеграційних
практик:

»

підтримка психічного здоров’я та психологічна
підтримка;

»

прибулі та приймаючі спільноти;

»

підходи залучення до спільної діяльності;

»

багатосторонні партнерства та координація.

Підтримка психічного здоров’я та психологічна підтримка
MHPSS, як невіддільна складова успішних
інтеграційних практик, підкреслює важливість
знаходження конкретних рішень для роботи з
проблемами психічного здоров’я та задоволення
психосоціальних потреб, а також надання
психосоціальної
підтримки
в
межах
стандартної практики.
Персонал і волонтери повинні пройти
відповідне навчання, щоб сприймати
MHPSS не лише як виявлення різних
психічних станів і роботу з ними,
а і як спосіб посилення соціальної
та громадської підтримки з метою
покращення рівня добробуту особистості й
спільноти.
Концепція
динамічної
інтеграції
FOCUS
рекомендує працювати не лише з травмою,
а брати до уваги більш широке коло аспектів
психічного
здоров’я
та
психосоціальних

факторів.
Програми
динамічної
інтеграції
повинні
враховувати
психосоціальні
аспекти
й
забезпечувати спеціалістам, які працюють із
вимушено переміщеними особами, можливість
ідентифікувати осіб, яких спіткало лихо, і
зв’язувати їх із відповідними службами..
Спеціалізована допомога в області
психічного здоров’я повинна надаватися
з урахуванням культурних особливостей,
наявної інформації, а також таких
аспектів, як-от расизм і дискримінація.
Психосоціальна
підтримка
повинна
надаватися з урахуванням (багато)культурного
коріння спільнот і їх членів у межах ширшого кола
соціальних послуг. Відповідно до цієї багаторівневої
моделі MHPSS слід розглядати як складову
планування інтеграції.

Прибулі та приймаючі спільноти
Згідно з визначенням інтеграції як динамічного
двостороннього процесу, практикуючі фахівці
повинні відмовитися від принципу взаємовідносин
„рівний – рівний“ (наприклад, мігрант – мігрант)
під час розселення (що зазвичай характерно для
програм інтеграції) і активно залучити приймаючі
спільноти, щоб вони могли зробити свій внесок у
процес інтеграції.
Надання
можливостей
для
конструктивної
(позитивної) взаємодії приймаючої спільноти
та прибулих осіб – запорука утворення
соціальних зв’язків і нових знайомств.
Якість і природа цих взаємодій важливіші
за частоту контактів. Щоб взаємодія була
ефективною, необхідно подбати про
безпечні й комфортні умови.
Результати
дослідження
довели
важливість установлення та посилення
соціальних зв’язків і соціальної комунікації
між прибулими та приймаючими спільнотами,
а також соціальних зв’язків членів спільноти
з відповідними службами. Відзначається, що
контакт між групами має значний вплив на
ставлення, емоції та поведінкові наміри членів
прибулої та приймаючої спільнот, а також
формування довіри до іншої спільноти й наданих
послуг1.
Віднесення особи до „прибулої“ або „приймаючої“
спільноти здійснюється не на постійній основі,
оскільки прибулі особи після проходження інтеграції
стають частиною приймаючої спільноти.

1

У країнах ЄС волонтерство є потужною рушійною
силою якісної взаємодії між спільнотами й важливим
елементом планування динамічної інтеграції.
Волонтери допомагають вибудовувати й розвивати
соціальну взаємодію між членами приймаючої
та прибулої спільнот, а також можуть залучати
членів приймаючої спільноти до практик інтеграції
за межами типової моделі стосунків „помічник –
одержувач допомоги“.
Волонтерство також є важливим способом
інтегрування
новоприбулих
осіб
у
спільноті, оскільки так вони завойовують
довіру в групі рівних за становищем і
вважаються достатньо компетентними,
щоб
проводити
інформаційнороз’яснювальну роботу, яка дасть змогу
зменшити упередження щодо прибулих
осіб і краще зрозуміти взаємодію прибулих
та приймаючих спільнот.
У фундаментальній роботі Ager & Strang (2008)
біженці говорили про інтеграцію як участь у
різноманітних заходах з особами з різних груп.
Діяльність часто була зосереджена не навколо
процесу розселення, а на позитивній взаємодії
між групами, яка би полегшила формування
міцних зв’язків між прибулими й приймаючими
спільнотами та сприяла їм. Такі заходи включали
заняття декоративно-прикладним мистецтвом чи
іншими творчими хобі, заняття спортом або просто
проведення міських зборів, де кожного заохочували
до рівної участі.

Ager, A. and Strang, A. (2008). Understanding integration: a conceptual framework. Journal of Refugee Studies, Vol.21(2), pp.166-191. Повний текст доступний тут.

Згідно з концепцією FOCUS, волонтерство –
інструмент динамічної інтеграції, оскільки він
активізує окремих членів спільноти з метою
розвитку всієї спільноти й надає новоприбулим
можливість стати частиною більшої спільноти, а
потім і суспільства.
Складові Загальної схеми показників інтеграції2
(житло, освіта, робота, дозвілля, здоров’я та

соціальна допомога) можна розглядати як
„резервуари ресурсів“, з яких прибулі та приймаючі
спільноти можуть черпати та інвестувати в
забезпечення інших ресурсів3. Надані послуги та
соціальні зв’язки, утворені під час волонтерської
діяльності, можуть стати основою для „отримання
ресурсів більш високого порядку“, що, у свою
чергу, сприятиме соціальному, економічному та
політичному розвитку спільноти.

Підходи залучення до спільної діяльності
Багато ключових зацікавлених сторін у проекті
FOCUS відзначили важливість використання
підходів, які передбачають спільну діяльність, для
розробки ефективних практик інтеграції, проте
мало хто зміг навести конкретні приклади реалізації
цієї ідеї на практиці.
Залучення
членів
цільових
спільнот
(приймаючої та прибулої) до розгляду,
розробки, впровадження, моніторингу
й оцінювання програми є необхідною
передумовою вироблення в членів
спільнот відчуття приналежності до
процесу динамічної інтеграції. Звернення
до членів спільноти з проханням
зробити внесок у розгляд і розробку
програми гарантує, що впроваджена практика
враховуватиме культурні особливості, середовище
й основні потреби кожного члена спільноти.
Наприклад, референтна група Міжвідомчого
постійного комітету (Inter Agency Standing Committee,
IASC) з питань MHPSS у надзвичайних ситуаціях у
2007 році випустила основні рекомендації, у яких
підкреслено важливість залучення до спільної
діяльності й викладено відповідні стратегії4. У

рекомендаціях наголошується, що члени спільноти
повинні самі подбати про свій добробут і брати
активну участь у всіх етапах планування інтеграції.
Підхід, за якого члени спільноти вважаються
не пасивними одержувачами допомоги, а
активними учасниками розробки ініціатив
із
покращення
індивідуального
й
колективного добробуту, забезпечує
утворення міцніших зв’язків у прибулих
і приймаючих спільнотах.
Однакова участь членів приймаючої
та прибулої спільнот сприяє відчуттю
рівності при формуванні зв’язків і взаємин
між групами та всередині груп. Надання
членам громади можливості зробити внесок
у свій добробут допомагає вселити відчуття
впевненості, автономії та поваги, що відповідає
основним гуманітарним принципам.
Додатковою перевагою підходів залучення до
спільної діяльності, яка часто не враховується, є
вплив на соціальний капітал біженця, який може
відкрити йому доступ до ширшого кола соціальноекономічних благ.

Багатосторонні партнерства та координація
З огляду на різноманітні соціально-економічні
потреби прибулих та приймаючих спільнот,
важливим напрямком є утворення партнерств за
підтримки приватних підприємств, уряду й
некомерційних організацій і координація
діяльності всіх зацікавлених сторін.
Наприклад,
вирішальне
значення
має залучення до програм інтеграції
суб’єктів MHPSS, однак такі зв’язки
також передбачають надання цілого
спектра послуг, які стосуються інших
аспектів інтеграції. Сюди входять послуги та
зв’язки з організаціями у сфері житла, освіти,
роботи, відпочинку, охорони здоров’я та соціального
обслуговування, які в рівній мірі задовольняють
потреби прибулої й приймаючої спільнот.

Зазначені партнерства можуть допомогти у
вирішенні соціально-економічних і соціальнопсихологічних питань, що дуже важливо для
інтеграції. Як приклад можна навести
партнерство з приватним бізнесом для
створення можливостей для стажування
або навчання на робочому місці, що дасть
змогу полегшити перехід на ринок праці.
Зв’язки
з
муніципалітетами
та
ключовими фігурами в уряді дають
змогу
забезпечити
безперервну
реалізацію
програм
та
пропонувати
зміни, які б зменшили негативний вплив
загальних постміграційних стресових факторів на
ефективність інтеграційних практик. Ініціативи із
захисту інтересів забезпечують рівний доступ до
послуг, які відповідають потребам приймаючих і
прибулих спільнот.

UK Home Office Indicators of Integration framework, 2019. Повний текст доступний тут.
Strang, A. (2010). Refugee Integration: Emerging Trends and Remaining Agendas. Journal of Refugee Studies 23(4):589-607.6.
Inter-Agency Standing Committee (IASC) (2007). IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings. Geneva: IASC. Повний текст
доступний тут.
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Докладну інформацію про концепцію FOCUS див.
на нашому онлайн-ресурсі Living Well Together
(англійською мовою)

Цей проект профінансовано в межах програми досліджень та інновацій
Європейського Союзу Horizon 2020 згідно з грантовою угодою № 822401.

