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Diagnoza: badania i publikacje



Liczby: cudzoziemcy w Wielkopolsce

Liczba 2013 2014 2015 2016 2017

Czasowy 
pobyt
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Ukraina: ok. 90 %



Problemy cudzoziemców

• legalizacja pobytu (wiza – karta czasowego pobytu – karta stałego pobytu) 
i legalizacja pracy (oświadczenie – zezwolenie na pracę)

• nieznajomość języka / kultury

• niechęć do zatrudniania obcokrajowców (nietolerancja / niezrozumienie / 
dyskryminacja v dodatkowe obowiązki dla pracodawcy)

• mało kontaktów (rodzina / przyjaciele / znajomi / współpracownicy)

• niewiedza ( nieznajomość prawa / brak wiedzy nt. funkcjonowania 
urzędów / instytucji / związków zawodowych)



Piramida potrzeb

Potrzeby 
samorealizacji

Potrzeby uznania

Potrzeby przynależności

Potrzeby bezpieczeństwa

Potrzeby fizjologiczne (pożywienie, odzież, 
mieszkanie)

Potrzeba legalizacji pobytu



Punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców

• informacje dotyczące legalizacji 
pobytu / pracy

• pomoc w wypełnianiu formularzy

• informacje o codziennym życiu w 
Poznaniu

• pomoc prawna

• kursy języka polskiego

• rozwój zawodowy



Jak pracujemy w MIP?



Inicjatywy

• pikniki 
międzynarodowe

• warsztaty dla dzieci i 
dorosłych

• spotkania językowe



Pomoc świadczona cudzoziemcom w 

ramach Migrant Info Point jest 

BEZPŁATNA.



Działania systemowe dla dzieci 
cudzoziemskich w szkołach?



Liczby

W 2009 roku do poznańskich szkół uczęszczało 
111 cudzoziemskich uczniów, w tym z placówek 
publicznych korzystało 38 uczniów. 

Dzisiejsze dane SIO mówią o 10-krotnym 
wzroście. Do placówek publicznych w naszym 
mieście uczęszcza 390 uczniów, najwięcej do 
szkół podstawowych (wraz z oddziałami 
przedszkolnymi to 250 osób). 



Założenia

• Każde dziecko ma prawo do edukacji. Co w sytuacji, gdy 
edukacja jest ograniczona, bo język jest niezrozumiały?

• Wsparcie w nauce języka polskiego dzieci cudzoziemskich jest 
skuteczne, gdy nauczyciel jest potrafi uczyć języka polskiego 
jako obcego.

• najkorzystniejsze efekty integracji osiąga się wspierając 
uczniów cudzoziemskich w szkołach. 

• Środowisko szkoły oddziałuje również na rodziców 
cudzoziemskich. 



Potrzeby
• niska świadomość placówek na temat konieczności wsparcia dzieci 

cudzoziemskich na początkowym etapie edukacji;

• brak odpowiedniej wiedzy dotyczącej rekrutacji dziecka cudzoziemskiego do 
placówki (sprawy formalne);

• brak narzędzi do wsparcia językowego dzieci z problemami językowymi (brak 
przygotowanej kadry do nauczania j. polskiego jako obcego, brak 
odpowiedniego zaplecza, brak znajomości różnych metod aktywizacji 
językowej dzieci);

• brak osoby / instytucji wspierającej nauczycieli / dyrekcje placówek mających 
kontakt z dzieckiem i rodzicem cudzoziemskim ;

• brak materiałów w językach obcych na temat funkcjonowania konkretnej 
placówki / zasad które obowiązują;

• brak umiejętności pracy w wielokulturowej grupie przez nauczycieli;

• brak umiejętności reagowania na zjawisko ksenofobii wśród dzieci i 
dorosłych.



Pomysł na projekt

1. Szkolenia dla placówek (dyrektorów / 
nauczycieli / pedagogów)

2. Narzędzia do wsparcia nauki języka 
polskiego jako obcego (materiały + 
warsztaty dla nauczycieli)

3. Porady indywidualne dla dyrekcji / 
nauczycieli dotyczące przyjęcia i wsparcia 
dziecka cudzoziemskiego w placówce.

4. Warsztaty w przedszkolach i szkołach na 
temat innych krajów.



MIP dla dzieci z innych krajów



Kurs polskiego dla dzieci

+ korepetycje



Język rosyjski dla dzieci



Konsultacje dla nauczycieli

• Pytania dotyczące możliwości wsparcia 

• Pytania związane z pracą z konkretnymi 
przypadkami

• Wysłuchanie + wsparcie merytoryczne

• Duża otwartość nauczycieli na nową wiedzę / 
gotowość 

• Dobre praktyki 



„Ded Moroz”



Warsztaty



Pikniki



• od marca 2015 roku ponad 1200 cudzoziemców uzyskało wsparcie (wiele 
osób wielokrotnie)

• osoby z ponad 40 krajów, 60% to osoby z Ukrainy

• w 2017 roku przeprowadziliśmy 12 kursów języka polskiego, w każdym 
brało udział 15-20 osób, 9 warsztatów z doradztwa zawodowego, 2 
warsztaty nt. działalności gospodarczej

• co miesiąc organizujemy piknik międzynarodowy, na każdy przychodzi 30-
40 osób

• w MIP pracują 3 osoby udzielające informacji, 2 prawniczki,  2 
doradczynie zawodowe, 3 lektorki, koordynatorka inicjatyw i pikników 
oraz koordynatorka projektu. Ponadto mamy 20 wolontariuszy, bez 
których nie byłoby MIP.

MIP w liczbach



Kontakt

ul. Św. Marcin 78

Wtorek: 14:00 – 20:00

Środa: 14:00 – 20:00

Czwartek: 10:00 – 16:00

www.migrant.poznan.pl

www.facebook.com/migrantinfopoint

office@migrant.poznan.pl 

tel. 503 979 758

http://www.migrant.poznan.pl/
http://www.facebook.com/migrantinfopoint


Zapraszamy do współpracy!


