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• dynamiczny wzrost popytu na pracę co w
efekcie powoduje problem ze znalezieniem
odpowiednich do swoich potrzeb pracowników.
• według prognoz czeka nas stały spadek liczby
osób w wieku produkcyjnym
• pracodawcy coraz częściej poszukują
pracowników spoza regionu – rośnie
zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców,
szczególnie z Ukrainy.

W 2015 zarejestrowano 2927 oświadczeń o zamiarze powierzenia
pracy cudzoziemcom,
2016 - 67 395,
2017 - 132 000.
Imigranci pochodzą głównie z Ukrainy: na 132 tyś oświadczeń 120
tyś przypadło Ukraińcom, ponad 7 tys. Białorusinom a niemal 3 tys.
Mołdawianom.
Po 2014 roku imigracja do naszego województwa nabiera
charakteru osiedleńczego, choć wciąż wiele osób uprawia imigrację
wahadłową – pracuje w Polsce 6 miesięcy w oparciu
o oświadczenie, wraca na Ukrainę.

Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom
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Województwo: 67 395 oświadczeń

2016

Województwo: 132 016 oświadczeń

2017

Liczba zarejestrowanych
oświadczeń:
poniżej 1 000
1 001 - 10 000
powyżej 10 001

Z badań tych wynika, że około 55% obywateli Ukrainy
chciałoby zostać na Pomorzu na stałe.
Jednocześnie, Ukraińcy wskazują różnorodne
problemy. Są to kwestie związane ze zdobyciem
kwalifikacji, wynajmem mieszkania czy nauką polskiego,
ale także opieką medyczną, edukacją czy dostępem do
kultury. Utwierdza nas to w przekonaniu, że
prowadzenie działań integracyjnych jest koniecznością

Obszary interwencji
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Niewydolny system wydawania pozwoleń na pracę.
Edukacja i integracja dzieci w szkołach.
Problemy z procedurami w placówkach zdrowotnych.
Rynek pracy – szara strefa.
Jakość umów o pracę.
Problemy z wynajmem mieszkań.
Oferta kulturalno-integracyjna.
Integracja ze społecznością lokalną.
Bezpieczeństwo.

Wniosek:
przedstawiciele
jednostek
samorządów
terytorialnych, ale też pracodawcy, organizacje pozarządowe,
instytucje rynku pracy i integracji, pomocy społecznej,
ochrony zdrowia, kultury, uczelnie i inne podmioty, muszą
zareagować na nasilające się procesy imigracyjne.

Podsumowując:
– prowadzenie działań integracyjnych jest
koniecznością.
– dotyczy to jednostek samorządu terytorialnego, ale
także pracodawców, organizacji pozarządowych i
wszystkich kluczowych podmiotów.
– samorząd województwa oferuje konkretne wsparcie,
ale najważniejsze jest aktywne zaangażowanie
wszystkich interesariuszy w ten proces.

„Trzy kroki do integracji na Pomorzu” projekt realizowany przez
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
1. Dostrzeżenie i uznanie imigrantów za mieszkańców naszych
miast i regionów
2. Dostarczenie im równych szans i praw; usług równej jakości
3. Stworzenie warunków do aktywności i partycypacji społecznej

Realizacja: marzec-grudzień 2018

1/ 20 paneli dyskusyjnych, w czasie których JST oraz lokalni interesariusze
omówią lokalne wyzwania związane z imigrantami oraz dowiedzą się, jak
zarządzać tematyką na poziomie powiatu i/lub gminy.
2/ wyłonionych zostanie 10-12 JST, które zaangażowane zostaną do kolejnego
etapu prac: stworzenia lokalnego planu działania:
3/ przeprowadzenie – minimum 40 warsztatów wspierających proces
powstawania modelowych rozwiązań w zakresie lokalnej polityki migracyjnej,
tj. planów działania gmin/powiatów na rzecz aktywizacji i integracji
imigrantów, w tym standardów ich obsługi;
4/ przeprowadzenie minimum 200 godzin zegarowych szkoleń dla
pracowników wytypowanych urzędów gmin/starostw powiatowych w zakresie
zidentyfikowanych luk kompetencyjnych;

5/ zapewnienie na czas realizacji zadania i w zakresie objętym jego
przedmiotem, konsultacji telefonicznych, on-line, w siedzibie Podmiotu dla
wszystkich gmin/powiatów województwa pomorskiego;
6/ promocję dobrych praktyk (na podstawie sprawdzonych rozwiązań
funkcjonujących w Polsce i innych krajach UE) oraz stworzenie warunków do
wymiany doświadczeń gmin/powiatów w rozwiązywaniu problemów
imigrantów. Opracowanie wersji elektronicznej przewodnika „pierwszych
kroków” dla imigrantów w województwie pomorskim;
7/ zaprezentowanie podsumowania efektów realizacji zleconego zadania
podczas konferencji podsumowującej przeprowadzony pilotaż.

Podnoszenie kompetencji jednostek samorządu
terytorialnego z terenu województwa pomorskiego na
rzecz integracji imigrantów
będące pierwszym krokiem realizacji idei utworzenia

Pomorskiego Samorządowego Centrum
Kompetencji w zakresie Wsparcia Imigrantów
monitoring zjawisk związanych z migracją,
poszukiwanie rozwiązań
wsparcie JST w ich wdrażaniu

