FOCUS Approach to
Dynamic Integration

Łączenie pracy badawczej z praktyką

FOCUS Approach to Dynamic Integration to praktyczne podejście do integracji,
wzmacniające istniejące obiecujące praktyki i wspierające rozwój nowych. U podstaw
tej koncepcji leży idea wspierania więzi społecznych, pomiędzy społecznościami
napływającymi i przyjmującymi.
Koncepcja FOCUS Approach to Dynamic Integration została opracowana w ramach projektu badawczoinnowacyjnego FOCUS, finansowanego przez unijny program Horizon 2020. W ramach projektu przeprowadzono
wieloośrodkowe badania terenowe i obszerne mapowanie relacji między napływającymi społecznościami
migrantów i uchodźców oraz społecznościami przyjmującymi, które wpłynęły ostatecznie na opracowanie
zasobu dla praktyków zajmujących się dynamiczną integracją europejskiej i decydentów działających na poziomie
regionalnym lub lokalnym.
Ćwiczenie dotyczące mapowania na początku projektu obejmowało dogłębny wgląd w kluczowe czynniki
psychospołeczne wpływające na integrację napływających i przyjmujących członków społeczności. Wyniki tego
mapowania wskazały na wyraźną potrzebę konceptualizacji integracji jako dynamicznego, dwukierunkowego
procesu, który obejmuje kontakt międzygrupowy między napływających i przyjmujących członkami społeczności,
w celu wspierania zmian i dynamicznej integracji.
Aby rozwinąć to zagadnienie, wywiady z kluczowymi informatorami
pozwoliły dalej zbadać podstawowe komponenty, które, jak się
uważa, stanowią integralną część dynamicznego programowania
integracyjnego.
Na podstawie tych wywiadów, przeglądu literatury oraz wspomnianego
wcześniej mapowania zidentyfikowano cztery podstawowe
praktyczne wymiary, z których składa się FOCUS Approach to Dynamic
Integration:

»

Zdrowie psychiczne i wsparcie psychospołeczne

»

Społeczności napływające i przyjmujące

»

Podejścia partycypacyjne i współtwórcze oraz

»

Partnerstwa i koordynacja pomiędzy partnerami

Zdrowie psychiczne i wsparcie psychospołeczne (MHPSS)

Włączenie
zdrowia
psychicznego
i
wsparcia
psychospołecznego (MHPSS) jako niezależnego,
integralnego wymiaru do programów integracyjnych
podkreśla znaczenie konkretnego zajęcia się zdrowiem
psychicznym
i
potrzebami
psychospołecznymi
uchodźców i migrantów oraz zapewnienia wsparcia
psychospołecznego jako części standardowej
praktyki.
Personel wdrażający i wolontariusze powinni
zostać przeszkoleni, aby poszerzyć swoją
wiedzę o MHPSS nie tylko jako o narzędziu
służącym do identyfikacji i zarządzania
klinicznymi schorzeniami psychicznymi, ale jako
o drodze do wzmocnienia wsparcia społecznego i
środowiskowego w celu znacznej poprawy dobrostanu
jednostki i społeczności.
FOCUS Approach to Dynamic Integration zaleca
odejście od podejścia koncentrującego się wyłącznie
na leczeniu zaburzeń psychicznych po traumatyc-

znych przejściach uchodźców i migrantów i zapewnienie szerszego uwzględnienia kwestii zdrowia
psychicznego i uwarunkowań psychospołecznych.
Programy dynamicznej integracji powinny uwzględniać
psychospołeczne aspekty praktyki i zapewniać osobom
pracującym z przymusowo przesiedlonymi
możliwość
identyfikacji
i
pokierowania
osób w potrzebie oraz skierowania ich do
odpowiednich służb. Specjalistyczna opieka
w zakresie zdrowia psychicznego powinna być
świadczona w sposób wrażliwy kulturowo i
świadomy oraz uwzględniający takie kwestie,
jak rasizm i dyskryminacja.
Wsparcie psychospołeczne powinno zostać zapewnione
w ramach szerszych usług społecznych i oparte na
(wielo)kulturowym środowisku społeczności i jej
członków. Zgodnie z tym wielopoziomowym modelem
należy uwzględnić MHPSS w odpowiednim stopniu jako
część programowania skoncentrowanego na integracji.

Społeczności napływające i przyjmujące

Jeśli integracja zostanie zdefiniowana jako dynamiczny,
dwukierunkowy proces, praktycy muszą odejść od
skupiania się wyłącznie na „koleżeńskich” relacjach
społecznych (np. migrant z migrantem) które mają na
celu pomoc w osiedleniu się w nowym kraju – co jest
często preferowane w programach integracyjnych – i
sprawić, aby społeczności przyjmujące były równie
aktywnie zaangażowane i zdolne do wniesienia wkładu
w proces integracji.
Zapewnienie możliwości przyjmowania i przybywania
członków społeczności w celu interakcji w
konstruktywny i pozytywny sposób wydaje się
być kluczem do ułatwiania nawiązywania
więzi i kontaktów społecznych. Ważniejsza
od liczby kontaktów jest jakość i charakter
tych interakcji. Bezpieczne przestrzenie
wspierające są niezbędne do nawiązania
znaczących interakcji.
Od dawna w badaniach dostrzega się
znaczenie tworzenia i wzmacniania ciągłych
więzi społecznych, mostów społecznych między
społecznościami przyjmującymi i napływającymi
oraz powiązań społecznych członków społeczności
z odpowiednimi usługami. Zauważono, że kontakt
między grupami ma duży wpływ na postawy,
emocje i intencje behawioralne, jakie członkowie
społeczności mogą mieć względem siebie nawzajem,
a także na to, jak duży jest poziom zaufania między
nimi i względem usług1.

Kategorie „napływających” lub „przyjmujących”
członków społeczności nie są ustalone, ponieważ
napływający członkowie społeczności stają się z czasem
częścią społeczności przyjmującej w ramach drogi do
integracji.
1

Wolontariat
stanowi
potężne
narzędzie
dla
wysokiej jakości interakcji między społecznościami
i jest zasadniczym elementem dynamicznego
programowania ukierunkowanego na integrację w UE.
Wolontariusze pomagają wspierać i budować interakcje
społeczne między napływającymi i przybywającymi
członkami społeczności oraz mogą angażować członków
społeczności przyjmującej w praktyki integracyjne
wykraczające poza typową dynamikę „pomagającego/
podopiecznego”.
Wolontariat stanowi również kluczowy punkt wejścia
do społeczności dla osób nowo przybyłych,
ponieważ zyskują one wiarygodność w
grupach rówieśniczych i można ich uznać za
kompetentnych i zdolnych do rzecznictwa i
edukacji w celu zmniejszenia stygmatyzacji
społeczności napływających oraz dla lepszego
zrozumienia społeczności przyjmujących i
napływających w ogóle.
W przełomowej pracy autorstwa Ager i Strang (2008)
uchodźcy omawiali integrację jako angażowanie się w
szereg działań z osobami z różnych grup. Działania te
często nie skupiały się konkretnie na procesie osiedlania
się, ale raczej na promowaniu interakcji między
grupami, aby w naturalny sposób ułatwiać i wspierać
wysokiej jakości kontakty między społecznościami
przyjmującymi i napływającymi. Takie działania
obejmowały zaangażowanie w sztukę i rzemiosło lub
inne twórcze hobby, uprawianie sportu lub po prostu
organizowanie spotkań w miastach, gdzie z pozytywnym
skutkiem starano się zapewnić równy udział.
Projekt FOCUS pozwolił zidentyfikować wolontariat
jako
instrument
służący
operacjonalizacji
dynamicznej
integracji,
ponieważ
aktywuje

Ager, A. and Strang, A. (2008). Understanding integration: a conceptual framework. Journal of Refugee Studies, Vol. 21(2), pp. 166–191. Dokument dostępny tutaj.

on członków społeczności do rozwoju „całej
społeczności” i może zapewnić jej napływającym
członkom możliwość uczestniczenia w szerszej
społeczności, a ostatecznie w społeczeństwie.
Domeny opisane w Indicators of Integration
framework2
(Wskaźniki Integracji) (mieszkanie,
edukacja, praca, wypoczynek oraz zdrowie i opieka

społeczna) można postrzegać w tym kontekście jako
„rezerwy zasobów”, z których zarówno napływające, jak
i przyjmujące społeczności mogą czerpać i inwestować
w zabezpieczenie innych zasobów. Wykonane działanie
i powiązania społeczne ustalone dzięki wolontariatowi
mogą prowadzić do „spirali pozyskiwania zasobów”, co
z kolei może się przyczynić do postępu społecznego,
gospodarczego i politycznego dla społeczności.

Podejścia partycypacyjne i współtwórcze

Wielu kluczowych partnerów i uczestników projektu
FOCUS zwracało uwagę na znaczenie wykorzystania
kokreatywnych podejść do projektowania skutecznych
praktyk integracyjnych; jednak niewielu z nich potrafiło
podać konkretne przykłady wskazujące, jak to się robi
w praktyce.
Zapewnienie, że docelowe społeczności (w tym
zarówno przyjmujących, jak i napływających członków
społeczności) są częścią oceny, projektowania,
wdrażania, monitorowania i ewaluacji programu,
ma kluczowe znaczenie dla wzbudzenia w
społeczności odpowiedzialności za praktyki
dynamicznej integracji. Zwrócenie się do
członków społeczności o wzięcie udziału w
ocenie i projektowaniu programu zapewnia, że
wdrożona praktyka jest odpowiednia kulturowo i
kontekstowo oraz właściwie uwzględnia podstawowe
potrzeby wszystkich części społeczności.

Na przykład: Reference Group for MHPSS in Emergencies
przy Inter Agency Standing Committee (IASC) wydała
w 2007 r. podstawowe wytyczne do stosowania w
sytuacjach kryzysowych, które określają znaczenie i
strategie wprowadzania procesów partycypacyjnych
i kokreatywnych4. W wytycznych podkreślono, że
członkowie społeczności mogą być siłą napędową
własnej opieki i powinni być w znaczący sposób

zaangażowani na wszystkich etapach programowania
skoncentrowanego na integracji.
Oznacza to zmianę postrzegania udziału w
społeczności z rozumienia członków społeczności
jako pasywnych odbiorców opieki na uznanie ich
za aktywnych uczestników w opracowywaniu
inicjatyw, które mają na celu wzmocnienie
indywidualnego i zbiorowego dobrostanu, tworząc
w ten sposób silniejsze powiązania zarówno
w społecznościach przyjmujących, jak i
napływających.
Zapewnienie równego udziału między
przyjmującymi i napływającymi członkami
społeczności pozwala na stworzenie poczucia
równości w tworzeniu relacji i dynamiki
między grupami i wewnątrz nich. Zapewnienie
członkom społeczności możliwości wniesienia wkładu
w ich opiekę pomaga również zaszczepić poczucie
upodmiotowienia, autonomii i szacunku, co jest zgodne
z podstawowymi zasadami humanitarnymi.
Dodatkową korzyścią z podejścia partycypacyjnego
i kokreatywnego, często pomijaną, jest wpływ na
kapitał społeczny uczestniczącego uchodźcy, który
może prowadzić do szerszych korzyści społecznoekonomicznych.

Partnerstwa i koordynacja wielu interesariuszy

Biorąc pod uwagę zróżnicowane potrzeby
społeczno-ekonomiczne zarówno społeczności
napływających, jak i przyjmujących, niezbędne jest
nawiązanie partnerstwa i koordynacja ze wszystkimi
interesariuszami w ramach przedsiębiorstw
prywatnych, rządowych i sektora non-profit.
Na przykład: kluczowe znaczenie ma
rozwijanie powiązań między programami
integracyjnymi a podmiotami MHPSS,
jednak należy również stworzyć powiązania
z różnorodnymi usługami wspierającymi
wiele innych aspektów integracji. Należą tutaj
usługi i organizacje zajmujące się mieszkalnictwem,
edukacją, pracą, wypoczynkiem oraz opieką zdrowotną
i społeczną, które w równym stopniu zaspokajają
potrzeby społeczności napływającej i przyjmującej.

Takie partnerstwa mogą pomóc w rozwiązywaniu
problemów społeczno-ekonomicznych i społecznopsychologicznych, co ma zasadnicze znaczenie dla
ułatwienia integracji. Przykładem może być partnerstwo
z prywatnym biznesem w celu stworzenia
możliwości odbycia praktyk lub szkolenia w
miejscu pracy w celu ułatwienia wejścia na
rynek pracy.
Powiązania z gminami i kluczowymi
przedstawicielami
rządów
zapewniają
trwałość programowania i stanowią okazję do
opowiedzenia się za zmianami w celu złagodzenia
powszechnych pomigracyjnych czynników stresowych
utrudniających wysiłki na rzecz integracji. Inicjatywy
rzecznicze zapewniają równy i sprawiedliwy dostęp
do usług dostosowanych do potrzeb, zarówno dla
społeczności przyjmujących, jak i napływających.

UK Home Office Indicators of Integration framework, 2019. Dokument dostępny tutaj.
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Więcej informacji na temat FOCUS Approach można
znaleźć w naszym internetowym źródle „Living Well
Together” (w języku angielskim)

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

