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Pomorskie spotkania online dla osób pomagających uchodźcom

Jak włączać imigrantów w życie mieszkańców naszego regionu? Jak mądrze wspierać, gdzie szukać
pomocy i jak dbając o innych zatroszczyć się też o siebie? Zapraszamy na “Pomorskie spotkania
online” dla osób, które pomagają uchodźcom w zadomowieniu się i zbudowaniu nowego życia w
naszym regionie. Spotkania odbywają się cyklicznie na platformie zoom. Udział w nich jest bezpłatny,
a organizowane są wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Obszar
Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w ramach unijnego projektu Europejska Platforma Integracji
Miast (EPIC).

Pomorskie spotkania online to cykliczne webinary dot. tworzenia bezpiecznych przestrzeni dla
uchodźców, a także wsparcia dla osób, które pomagają nowym mieszkańcom w zadomowieniu się i
budowaniu nowego życia na Pomorzu.

-  Spotkania są okazją do podzielenia się swoją historią, emocjami i trudnościami, do wspólnego poszukiwania
rozwiązań, ale też do zdobycia niezbędnej wiedzy i interpersonalnych umiejętności - mówi Marta Siciarek,
członkini prezydium Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych OMGGS, koordynująca regionalną politykę
migracyjną z ramienia Samorządu Województwa Pomorskiego. - Będziemy spotykać się regularnie, aby
budować stabilną społeczność opartą na zaufaniu i wsparciu.

Harmonogram “Pomorskich spotkań online”:

● Dla psychologów, terapeutów – o wsparciu osób w uchodźstwie
w każdą środę, w godz. 12.00-14.00
link do spotkania

● Dla kadr instytucji kultury – o bezpiecznych przestrzeniach dla uchodźców
w każdą środę, w godz. 15.00-17.00
link do spotkania

● Dla pracowników/czek socjalnych i wolontariuszy/ek – o wsparciu osób w uchodźstwie
w każdy czwartek, w godz. 13.00-15.00
link do spotkania

● Dla mieszkańców goszczących osoby uciekające przed wojną
w każdy czwartek, w godz. 18.00-20.00
link do spotkania
link do wydarzenia na Facebooku

● Dla doradców zawodowych – o wsparciu osób w uchodźstwie
w każdy piątek, w godz. 10.00-12.00
link do spotkania

https://zoom.us/j/97311073745?pwd=Zk1zK3JpS1lLdDc4UUFXa0JqNlNMQT09
https://zoom.us/j/94436492605?pwd=ajhCWlhYSEQ2TGJqVloyaXBYazVJQT09
https://zoom.us/j/97103982985?pwd=VlZPQUwrOTFCdExkS29Valc3Y3RFdz09
https://zoom.us/j/96965446464?pwd=V3BaTHlpSWtCUU1NN0xMcWJ6MXVhdz09
https://www.facebook.com/events/555710205822115/?acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22event_calendar_create%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&notif_id=1649768384702317&notif_t=event_calendar_create&ref=notif
https://zoom.us/j/94962466660?pwd=U0hTb1VlWDJTNEloWXlqWmpNVm9RZz09


Czwartkowe spotkania dla mieszkańców goszczących osoby uciekające przed wojną poprowadzi
doświadczona psycholożka, Hanna Hakiel, która od wielu lat pracuje w Niemczech z uchodźcami.

- Gdy dom staje się wspólną przestrzenią, wspólne stają się też lęk, złość, ból, cierpienie, a nawet trauma. Jak w
tak trudnej sytuacji dobrze razem żyć? Jak stawiać granice i jak je respektować? W czasie naszych spotkań
wspólnie stworzymy bezpieczną przestrzeń na wymianę wiedzy i doświadczeń - tych praktycznych - jak i gdzie
aplikować o dodatkowe wsparcie finansowe, ale też psychologicznych - jak reagować w sytuacji kryzysu czy
konfliktu. Tematyka spotkań będzie dostosowana do oczekiwań uczestników - mówi Hanna Hakiel.

Więcej na temat spotkania dla mieszkańców tutaj.

Metropolia dla imigrantów

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot  jako jedyna metropolia w Polsce wprowadza systemowe
rozwiązania dla cudzoziemców, zawarte w Standardzie Minimum w Integracji Imigrantów. Dokument
jest zestawem działań, które powinna realizować każda gmina i powiat w metropolii. Znalazły się w nim
takie kwestie, jak wsparcie zawodowe, porady prawne, kursy języka polskiego, przygotowanie szkół do
przyjęcia uczniów z doświadczeniem migracji, a także szkolenia dla urzędników i utworzenie
powiatowych zespołów ds. migracji.

Aby usprawnić proces włączania imigrantów w życie mieszkańców naszego regionu, bierzemy również
udział w  unijnym projekcie pn. Europejska Platforma Integracji Miast (EPIC), finansowanym z Funduszu
Azylu, Migracji i Integracji. Uczestniczą w nim partnerzy z Chorwacji (Sisak), Niemiec (Oberhausen),
Grecji (Janina i Saloniki), Włoch (Brescia i Sardynia), Polski (OMGGS), Portugalii (Lizbona), Hiszpanii
(Alcorcón). W ramach projektu partnerzy dzielą się doświadczeniami m.in. w zakresie podnoszenia
kwalifikacji nauczycieli, integracji dzieci z doświadczeniami migracyjnymi, wdrażania rozwiązania, które
sprawdziły się w partnerskich krajach. Wszystko to ma służyć integracji imigrantów na szczeblu
lokalnym, aby integracja przestała być wyzwaniem, a imigranci stali się pełnoprawnymi mieszkańcami
naszego regionu.

Z myślą m.in. o imigrantach rozpoczynamy realizację projektu “Kultura włącza”. We współpracy z
Biblioteką Narodową w Oslo oraz Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku przeszkolimy
300 pracowników oraz opracujemy podręcznik dobrych praktyk, dzięki któremu biblioteki i domy
kultury na terenie OMGGS  będą bardziej dostępne.

https://www.metropoliagdansk.pl/metropolitalne-wiadomosci/spotkania-dla-mieszkancow-goszczacych-osoby-uciekajace-przed-wojna/
https://www.metropoliagdansk.pl/metropolitalne-wiadomosci/standard-minimum-dla-imigrantow-pilne-zadanie-dla-samorzadow/
https://www.metropoliagdansk.pl/co-robimy/wspolpraca-miedzynarodowa/epic/
https://www.metropoliagdansk.pl/metropolitalne-wiadomosci/projekt-kultura-wlacza-zadbamy-o-lepszy-dostep-do-instytucji-kultury-i-bibliotek/

