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WPROWADZENIE

Raport został przygotowany na zlecenie Stowarzyszenia Homo Faber. Zawiera wyniki ba-
dania ewaluacyjnego „Wsparcie integracji dzieci uchodźców” realizowanego przez Stowa-
rzyszenie od marca do czerwca 2013 roku. 

Skupia się na ocenie trafności i skuteczności działań biorąc pod uwagę efekty po stronie 
wolontariuszy i wolontariuszek zaangażowanych w pracę świetlicy. 
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KONCEPCJA BADANIA

CELE I ZAKRES BADANIA

Niniejsza część ewaluacji projektu będzie miała dwa cele. Są to:

- analiza trafności i skuteczności działań podejmowanych w ramach projektu „Wspar-
cie integracji dzieci uchodźców”;

- sformułowanie wniosków i rekomendacji do konstruowania kolejnych projektów. 

W tej części ewaluacji skupiono się na punkcie widzenia i doświadczeniach wolontariuszy, 
stąd kryterium trafności i skuteczności odnosić się będzie do działań i efektów przez nich 
doświadczanych. Wolontariusze i wolontariuszki występują w roli interesantów i interesan-
tek zaangażowanych w projekt, a więc mających wgląd w jego organizację oraz w roli re-
prezentantów i reprezentantek społeczności lokalnej, polskiej i otoczenia - o którym mowa 
w celach projektu.

Raport skupia się więc na analizie codziennej pracy świetlic, mając jednak na uwadze oce-
nę trafności i skuteczności działania ze względu na osiągnięcie dwóch konkretnych celów 
projektu, którymi są:
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- upowszechnienie wiedzy o kulturze czeczeńskiej i podtrzymywanie tożsamości i kul-
tury dzieci uchodźczych mieszkających w ośrodku dla cudzoziemców w Lublinie;

- integracja dzieci cudzoziemskich i ich rodziców ze społeczeństwem przyjmującym.

PROCES BADAWCZY

Proces badawczy rozpoczęto od ustalenia z koordynatorkami projektu celu, zakresu oraz 
metod badania. Ze względu na małą grupę wolontariuszek i wolontariuszy (8 osób) oraz 
chęć poznania ich wrażeń i opinii na temat udziału w projekcie zdecydowano się na po-
dejście jakościowe i wywiady indywidualne IDI. Niestety, późniejsze utrudnienia i niemoż-
ność osobistego spotkania się z wolontariuszami i wolontariuszkami zmusiły ewaluatorkę 
do wykorzystania ankiety internetowej. By nie utracić eksploracyjnego charakteru bada-
nia, kwestionariusz ankiety przyjął postać zbliżoną do scenariusza ustrukturyzowanego 
wywiadu IDI tj. zawierał dużą ilość pytań otwartych oraz wykorzystywał technikę projekcyj-
ną niedokończonych zdań. Technika niedokończonych zdań poprzez wywoływanie spon-
tanicznych skojarzeń pomaga rozpoznać postawy, opinie, emocje badanego w stosunku 
do zjawiska, które nas interesuje. Jednocześnie jako jedyna daje możliwość analizy ilościo-
wej. Ankieta była anonimowa, dając tym samym wolontariuszkom i wolontariuszom peł-
ną swobodę wypowiedzi.

Ponieważ celem badania była ocena efektów po stronie wolontariuszek i wolontariuszy (jako 
przedstawicielek i przedstawicieli otoczenia, środowiska polskiego) dlatego badanie skupiało 
się na rozpoznaniu zmian w postawie wolontariuszek i wolontariuszy do dzieci uchodźców 
przed, w trakcie i po projekcie, oraz dotarciu do wszelkich innych doświadczeń związanych 
z udziałem w projekcie. Oczywiście wszystkie wypowiedzi mają charakter deklaratywny. Py-
tania o postawy, wrażenia nie zawsze jednak były zadawane wprost, dlatego odpowiedzi 
można traktować jako trafne wskaźniki rzeczywistych postaw i opinii.

Oprócz pytań o doświadczenia z kontaktu z dziećmi innej kultury, w ankiecie znalazły się 
również pytania o praktyczną stronę realizacji projektu oraz prośby o rekomendacje na 
przyszłość.

Poniżej uporządkowana ze względu na w/w kategorie lista problemów badawczych pod-
jętych w badaniu ewaluacyjnym.

Dotyczących postaw:

• Poziom wiedzy i świadomości otoczenia w zakresie kultury czeczeńskiej i problemów 
uchodźców – przed i po udziale w projekcie;

• Poziom tolerancji, integracji (lub gotowości do integracji) otoczenia ze środowiskiem 
uchodźców czeczeńskich – przed i po udziale w projekcie;

• Gotowość do wspierania integracji uchodźcom czeczeńskim - przed i po udziale 
w projekcie;

• Inne efekty udziału w projekcie (po stronie wolontariuszek i wolontariuszy).

Dotyczące realizacji projektu:

• Najbardziej efektywny sposób rekrutacji;
• Sposób i poziom przygotowania wolontariuszek i wolontariuszy do pracy z dziećmi 
• Współpraca z koordynatorkami projektu i oferowane wsparcie dla wolontariuszek 

i wolontariuszy;
• Sytuacje trudne dla wolontariuszek i wolontariuszy;
• Rekomendacje na przyszłość. 
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WYNIKI BADANIA

WOLONTARIUSZKI I WOLONTARIUSZE – CHARAKTERYSTYKA I REKRUTACJA

W badaniu wzięło udział 7 z 8 wolontariuszek i wolontariuszy ośrodka w Lublinie (w dalszej 
części, jeżeli pojawia się opis ilościowy dotyczy 7 osób). Udział w projekcie był dla wolonta-
riuszek i wolontariuszy aktywnością dodatkową. Oprócz udzielania się w projekcie wolon-
tariuszki i wolontariusze uczyły/uczyli się, studiowały/studiowali bądź pracowały/pracowali 
zawodowo. Nieco ponad połowa (4 osoby) miała już doświadczenia jako wolontariuszka/
wolontariusz przy innych projektach. Dla blisko połowy (3 osoby) było to pierwsze doświad-
czenie takiej działalności. 

Z uwagi na to, że ankiety były anonimowe podjęta została decyzja o zachowaniu w wypo-
wiedzi formy żeńskiej jako większościowej. 

Głównym i najbardziej efektywnym kanałem pozyskania wolontariuszek i wolontariuszy 
okazały się bezpośrednie spotkania koordynatorek projektu z potencjalnymi wolontariusz-
kami i wolontariuszami: ze studentkami/studentami pedagogiki oraz seniorkami i seniora-
mi. Tak zrekrutowano większość osób. Jedna osoba o projekcie dowiedziała się z ogłoszenia 
w Gazecie Wyborczej.

Tym co przyciągnęło wolontariuszki i wolontariuszy do tego projektu była ciekawość innej 
kultury. Wśród odpowiedzi o motywy zaangażowania się w projekt padała również chęć 
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pracy z dziećmi (było to istotne zwłaszcza dla osób studiujących pedagogikę). Takie wypo-
wiedzi były uzupełnione informacją o zainteresowaniu odmienną kulturą: 

• chciałam doświadczyć kontaktu z dziećmi innej kultury, wyznania; 
• chęć sprawdzenia się, poznanie obcej kultury; 
• możliwość pracy z dziećmi o odmiennej kulturze, innym języku etc.

Żadna z badanych osób nie miała wcześniej bliskiego lub choćby bezpośredniego kontak-
tu z osobami starającymi się o nadanie statusu uchodźcy pochodzącymi z Czeczenii. Tylko 
jedna osoba zadeklarowała iż miała kontakt z imigrantami jednak nie bliski lub bezpośred-
ni. Wolontariuszki i wolontariusze przystępując do projektu kierowali/ły się więc głównie 
ciekawością. 

PRZEBIEG PROJEKTU

Wolontariusze i wolontariuszki odwiedzali/ły świetlicę mniej więcej raz na tydzień, raz na 
dwa tygodnie. W trakcie swojej obecności pomagali/ły świetliczankom poprzez przygoto-
wywanie i prowadzenie zabaw dla dzieci o charakterze relaksacyjnym i edukacyjnym. Przy-
kładowo zajęcia plastyczne połączone były z nauką języka, liczenia, zdolności manualnych. 
Warto zaznaczyć, że dzieci również uczyły wolontariuszy i wolontariuszki swojego języka, 
czy elementów kultury, na przykład tańca. Część wolontariuszek i wolontariuszy przygo-
towywała się do zajęć: poprzez wyszukiwanie nowych zabaw, czytanie broszur o uchodź-
cach. Część nie czyniła takich przygotowań, poprzestając na informacjach uzyskanych od 
koordynatorek projektu o tym jak powinni się zachowywać w świetlicy.

Wydaje się, że jeżeli wolontariuszkom i wolontariuszom zabrakło przygotowania, to tylko 
w zakresie świadomości z jakimi problemami mogą się spotkać (różnice kulturowe, brak 
wiedzy potocznej na temat funkcjonowania cudzoziemców w Polsce, problemy z umiejęt-
nościami manualnymi dzieci oraz skupieniem uwagi dzieci). Takie wnioski wypływają z od-
powiedzi na pytania, o to co wolontariuszki i wolontariuszy zaskoczyło:

• że tych dzieci dotyczyły problemy, których w Polsce nigdy nie spotkamy np. wszy,
• że dzieci mają bardzo duże problemy z tak podstawowymi rzeczami jak rysowanie, 

a nawet trzymanie kredki

Wszystkie osoby biorące udział w badaniu bardzo dobrze oceniają organizację projektu. 
Taka opinia pojawia się spontanicznie, nawet w pytaniach bardzo otwartych, takich jak: Co 
Cię najbardziej zaskoczyło w tym projekcie? Wszystkie osoby były pozytywnie zaskoczone 
dobrą organizacją i bardzo dobrym zaopatrzeniem świetlicy w materiały papiernicze etc. 
Bardzo pomocna okazała się pomoc świetliczanki dobrze znającej środowisko uchodźców 
i mówiącej w języku rosyjskim i czeczeńskim. Wysoko oceniona została współpraca z koor-
dynatorkami projektu i świetliczankami (w opiniach pojawiły się informacje o tym, że koor-
dynatorki udzielały potrzebnego wsparcia oraz gotowości do pomocy).

Na pytanie o to co wymaga poprawy lub zmian rekomendowano raczej rozszerzenie pro-
jektu (kontynuację i objęcie nim rodziców dzieci) zamiast korekty. Badane osoby zwracały 
uwagę na to, że projekt i działania edukacyjne powinny być adresowane również do całych 
rodzin, a zwłaszcza do rodziców dzieci będących odpowiedzialnymi za opiekę nad dziećmi. 
W opinii badanych osób rodzice potrzebują wsparcia, tak samo jak dzieci. Pomoc ta powin-
na obejmować edukację w zakresie polskich obyczajów i oczekiwań polskiej szkoły. Pojawi-
ła się sugestia, że w świetlicy dzieci powinny odebrać edukację nie tylko formalną: języka 
polskiego, liczenia etc., ale także z zakresu higieny osobistej i wszelkich innych dobrych na-
wyków, które ułatwią im integrację z dziećmi polskimi.
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Inne pojedyncze rekomendacje dotyczące pracy świetlicy to: większa ilość zabawek 
edukacyjnych, zabaw dla najmłodszych dzieci, leżakowanie, obecność w świetlicy przynaj-
mniej jednej osoby mówiącej w języku czeczeńskim*, większa ilość wolontariuszek i wolon-
tariuszy (by umożliwić pracę indywidualną z dziećmi).

* zatrudniona przez Stowarzyszenie świetliczanka czeczeńskiego pochodzenia bie-
gle mówiła w języku czeczeńskim i rosyjskim – przyp. Stowarzyszenie Homo Faber. 

EFEKTY 

Zgodnie z celami ewaluacji oceniano przede wszystkim trafność i skuteczność podjętych 
działań w stosunku do założonych celów projektu:

• upowszechnienie wiedzy o kulturze czeczeńskiej i podtrzymywanie tożsamości i kul-
tury dzieci uchodźczych mieszkających w ośrodku dla cudzoziemców w Lublinie

• integracja dzieci cudzoziemskich i ich rodziców ze społeczeństwem przyjmującym

Podjęte działania okazały się trafne i skuteczne. 

Jak zostało to wspomniane na początku, przed udziałem w projekcie wolontariuszki i wo-
lontariusze i ich najbliższe otoczenie (rodzina, znajomi) nie mieli kontaktu z osobami miesz-
kającymi w ośrodku dla cudzoziemców w Lublinie. Nie posiadali/ły wiedzy na temat kultury 
czeczeńskiej czy świadomości problemów z jakimi uchodźcy czeczeńscy się borykają. Poja-
wiły się wypowiedzi, że dla części wolontariuszek i wolontariuszy i ich znajomych nowością 
była w ogóle informacja o istnieniu w Lublinie grupy uchodźców czeczeńskich i ośrodka, 
który im pomaga. Może z tego wynikać stwierdzenie, że sam proces rekrutacji do projek-
tu zainicjował choćby powierzchowne zainteresowanie się problemem wśród przyszłych 
wolontariuszy i wolontariuszek. Natomiast sam udział w projekcie mocno oddziaływał na 
wolontariuszki i wolontariuszy jak i ich otoczenie. 

Badanie wykazało, iż projekt przyniósł:

• zapoznanie się przez wolontariuszki i wolontariuszy z kulturą czeczeńską i zwiększe-
nie ich świadomości o problemach uchodźców;

• zwiększenie tolerancji wolontariuszek i wolontariuszy i ich otwarcie na kulturę cze-
czeńską, a także innych mniejszości
Czy udział w projekcie dał Ci coś? 
Większą świadomość na temat innych, nie tylko Czeczenów. Teraz wiem, że najpierw na-
leży poznać, a potem oceniać.
Na pewno dał mi bogate doświadczenie w kontaktach z uchodźcami oczywiście, zdoby-
łam nowe doświadczenia, poznałam nową kulturę i pewnie stałam się przez to bardziej 
otwarta i tolerancyjna, fajnie zagospodarowałam wolny czas. 
Zwrócił moją uwagę na problem tego narodu, o którym wcześniej nie myślałam. A tak-
że jak duże mam szczęście że mogłam się wychowywać w pełnej rodzinie, w warunkach 
pokoju w państwie.

• dzielenie się wolontariuszek i wolontariuszy swoimi doświadczeniami i zdobytą wie-
dzą z rodziną i znajomymi
Czy Twoje otoczenie było ciekawe Twoich doświadczeń z projektu? Czy dzieliłaś się nimi? 
Jak to wyglądało/wygląda?
Tak, rozmawiałam o tym ze znajomymi bo było to nowe, ciekawe doświadczenie.
 Tak. Opowiadałam rodzinie, znajomym o swoich bardzo pozytywnych doświadczeniach 
Koleżanki z uczelni pytały mnie „jak tam jest”. Próbowałam je zachęcić do zostania 
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wolontariuszką, niestety z marnym skutkiem.
Tak. Może na początku, później już raczej rozmawiałyśmy tylko o dzieciach, a nie o mnie. 
Tak. Mówiłam głównie o tym jak wyglądają warunki życia w ośrodku.
Niektórzy pytali, niektórzy nie pytali.
Opowiadam o tym, co robiłam. Jeżeli wydarzyło się coś śmiesznego to też.

Wymienione efekty realizują cele projektu. Wolontariuszki i wolontariusze przyznają, że otwo-
rzyli/ły się na kulturę i problemy uchodźców, że dzielą się zdobyta wiedzą i doświadcze-
niami ze swoimi bliskimi. Tym samym projekt uruchomił procesy upowszechniania wiedzy 
i podniesienia świadomości o kulturze czeczeńskiej i integracji społeczności lokalnej z cu-
dzoziemcami. Żadna z badanych osób nie miała kontaktu z rodzinami czeczeńskimi przed 
przystąpieniem do projektu. Tymczasem na koniec projektu, część z nich zadeklarowała 
chęć i gotowość utrzymywania kontaktu z zapoznanymi w ramach projektu dziećmi i ro-
dzinami. W najbardziej jaskrawym przykładzie jedna z wolontariuszek zadeklarowała wy-
jazd do Czeczeni podczas tegorocznych wakacji. 

Obok założonych, projekt przyniósł także inne pozytywne efekty. Warto o nich wspomnieć. 
Są korzystne dla społeczności lokalnej, jak i samych wolontariuszek i wolontariuszy. Są to:

 
• zdobycie przez wolontariuszki i wolontariuszy doświadczenia w pracy z dziećmi
• zdobycie i chęć pielęgnowania nowych znajomości
• zdobycie doświadczenia wolontariackiego
• wzmocnienie pozytywnego obrazu siebie

Zdobycie doświadczenia w pracy z dziećmi było istotne dla tych wolontariuszy i wolonta-
riuszek, którzy/re z edukacją dzieci wiążą swoją karierę zawodową. Nowe znajomości to ka-
pitał społeczny ważny zarówno dla nich jak i społeczności lokalnej.

Istotne, że wśród nowych znajomości, które wolontariusze i wolontariuszki chcieliby/ałyby 
zachować są kontakty z członkiniami i członkami Stowarzyszenia Homo Faber (taką chęć 
zadeklarowało 5 osób), ze świetliczankami (taką chęć zadeklarowało 5 osób), z dziećmi (taką 
chęć zadeklarowały 4 osoby), a także innymi wolontariuszkami (1 osoba). Warto też podkre-
ślić sukces koordynatorek w postaci rekrutacji do pracy wolontariackiej osób bez doświad-
czenia w wolontariacie. Socjologiczna wiedza wynikająca z obserwacji wskazuje bowiem, 
iż osoby raz zaangażowane w pracę wolontariacką (lub na rzecz jakiegoś ruchu społeczne-
go) chętniej angażują się w kolejne projekty o podobnym charakterze. W pytaniu o chęć 
wzięcia udziału w kolejnej edycji tego projektu wszystkie osoby wyraziły taką chęć. Zupeł-
nie odrębnym, ale ważnym i korzystnym efektem projektu jest wzmocnienie pozytywnego 
obrazu siebie jako zaangażowanych w pracę wolontariacką. Wolontariusze i wolontariuszki 
opisując osoby zaangażowane w ten projekt używały pozytywnych określeń. Część osób 
podkreślało także, że udział w projekcie wymusił na nich przełamanie pewnych barier i lę-
ków, na przykład o to jak ich pomysły zostaną przez dzieci przyjęte. Świadomość niesienia 
pomocy, obserwowanie pozytywnych efektów swojej pracy w postaci postępów w nauce 
swoich podopiecznych, a także radość i uśmiech dzieci okazały się być dla wolontariuszy 
i wolontariuszek bardzo nagradzające. 
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WNIOSKI I REKOMENDACJE

Wyniki badania pozwalają na sformułowanie dwóch następujących wniosków:

Działania prowadzone w ramach projektu zostały trafnie określone. Odpowiadają na real-
ne potrzeby beneficjentek i beneficjentów potrzebujących pomocy w procesie integracji 
z polskim środowiskiem. Za pomocne zostało uznane zaangażowanie polskiego środowi-
ska w kontaktach z beneficjentkami i beneficjentami.

Prowadzone działania okazały się być skuteczne. Zaangażowanie wolontariuszek i wolonta-
riuszy w pracę z dziećmi otworzyło ich na odmienność kulturową i problemy uchodźców. 
Osoby pracujące w świetlicy doświadczyły zainteresowania ich pracą ze strony swojego 
otoczenia, stąd oddziaływanie projektu było szersze niż krąg formalnie zaangażowanych 
w niego osób.

Projekt okazał się być ważny dla dzieci (również według oceny wolontariuszek i wolonta-
riuszy) oraz angażujący i satysfakcjonujący dla wolontariuszek i wolontariuszy. Warto więc 
podjąć się jego kontynuacji. Chęć i gotowość ponownego zaangażowania się tych samych 
wolontariuszek i wolontariuszy plus wiedza o interesowaniu się projektem kolejnych osób 
pozwala patrzeć optymistycznie na kolejną rekrutację. Według badanych osób, aby efekty 
projektu były trwałe wymaga on kontynuowania w kolejnych latach.

Ciekawym pomysłem wydają się propozycje objęcia projektem całych rodzin, w tym prowa-
dzenia zajęć edukacyjnych dla rodziców na przykład z zakresu higieny, miejsc uzyskiwania 
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pomocy lekarskiej dla siebie i dzieci, oczekiwań polskich szkół względem dzieci etc.

Według jednej respondentki poprawy wymaga współpraca z dyrekcją ośrodka. W jej od-
czuciu dyrekcja nie interesowała się projektem. 

Z wypowiedzi wolontariuszek i wolontariuszy wynikają również inne rekomendacje:

Sugestia podziału dzieci na grupy młodsze i starsze.

Rekrutacja większej ilości wolontariuszek i wolontariuszy, celem stworzenia warunków do 
pracy indywidualnej wolontariuszki i wolontariusza z dzieckiem.

Konieczność lepszego przygotowania wolontariuszek i wolontariuszy na sytuację spotka-
nia z odmienną kulturą w codziennych sytuacjach, a także na sytuację spotkania z dziećmi, 
które nie odebrały edukacji przedszkolnej czy szkolnej w takim wymiarze jak polskie dzieci.
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Katarzyna Bukowiecka
Absolwentka Etnolgii. Od października 2012 stawia swoje pierwsze  
kroki w profesjonalnej branży badawczej angażując się zarówno  
w projekty społeczne jak i rynkowe.

____________________________________________________

Cele działalności Stowarzyszenia Homo Haber 
są jasno określone i sprecyzowane. Wypełnianiem misji Stowarzyszenia 
zajmują się ludzie pełni entuzjazmu, pasji i ambicji. Działania Stowarzy-
szenia Homo Faber można wesprzeć finansowo na cztery sposoby:
• wpłacając 1% podatku
• wpłacając jednorazową darowiznę na cele statutowe
• wpłacając na konkretny cel korzystając z portalu www.siepomaga.pl
• lub można zostać stałym darczyńcą wpłacającym regularnie co 

miesiąc nieduże kwoty na konto Stowarzyszenia (utworzyć na swoim 
koncie stałe polecenie zapłaty).

Stowarzyszenie Homo Faber
ACK UMCS „Chatka Żaka”  
ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin 
pok. 118.

KRS 0000222437
Konto: Credit Agricole Bank Polski S.A.
93 1940 1076 3069 8598 0000 0000

www.hf.org.pl


