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W sierpniu 2021r. nastąpiła nagła zmiana sytuacji politycznej w Afganistanie, która spowodowała konieczność ewakuacji
wielu tysięcy osób z zagrożonych terenów. Rząd RP przeprowadził akcję ewakuacji afgańskich współpracowników Polskiego
Kontyngentu Wojskowego oraz i dyplomacji do Polski i sprowadził do Polski około 1200 osób. Byli to głównie ewakuowani
współpracownicy Polskiego Kontyngentu Wojskowego i polskiej misji dyplomatycznej w Kabulu oraz ich rodziny.
Nasze Stowarzyszenie od wielu lat zajmuje się pracą w środowisku wielokulturowym wspierając osoby
z doświadczeniem migracji, które znalazły bezpieczną przystań na terenie naszego kraju. Mając świadomość wielu wyzwań
przed jakimi nagle stanęli uchodźcy i uchodźczynie podjęliśmy działania interwencyjne, którego celem było wsparcie nowych
uchodźców i uchodźczyń z Afganistanu, którzy obecnie przebywają na terenie Ośrodka dla Cudzoziemców w Białymstoku.

Newsletter projektu
15 listopada 2021r. rozpoczęliśmy realizację interwencyjnego projektu pt. Polska dobry początek”. Dzięki finansowemu
wsparciu z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, prowadziliśmy zajęcia językowe i adaptacyjne oraz
świadczyliśmy pomoc prawną dla Afgańczyków przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku. Obecnie
mieszka tu kilkanaście osób z Afganistanu, które musiały opuścić swój kraj po przejęciu go przez talibów, a teraz zaczynają
nowe życie w Polsce.
Nasze działania:


Prowadziliśmy zajęcia adaptacyjne (łącznie 211godz), które miały ułatwić nowoprzybyłym z Afganistanu
poruszanie się w nieznanym otoczeniu i zapoznać z realiami codziennego życia w Polsce - od systemu opieki
zdrowotnej i społecznej, przez edukację, po funkcjonowanie urzędów i instytucji oraz systemu edukacji w Polsce.



Wśród ewakuowanych są także dzieci w różnym wieku, które rozpoczęły naukę w białostockich szkołach. Zostały
one włączone zarówno w zajęcia adaptacyjne, jak i integracyjne (łącznie 121 godz.). Uczestnictwo w rozmaitych
aktywnościach artystycznych i sportowych rozwijających umiejętności wspólnego działania i uczących zasad dobrej
współpracy w grupie pomogło im nawiązać dobre relacje z rówieśnikami zarówno w szkole, jak i na terenie Ośrodka.



Zapewniliśmy bezpośrednie wsparcie prawne (łącznie 70h). Było to niezbędne, aby przeanalizować swoją sytuację
i podjąć decyzję o dalszych losach i zorganizować w nowej rzeczywistości prawnej. Sprawy dotyczyły zdrowia,
leczenia, kolejnych kroków po nadaniu statusu uchodźców, szkoły, pracy, przedszkola, porodów, a także możliwości
połączenia z rodziną.



Aby skuteczniej pracować z osobami pochodzącymi z Afganistanu, należało poszerzyć wiedzę na temat tego kraju.
W ramach projektu mieliśmy przyjemność zrealizować specjalne szkolenia poświęcone problematyce
współczesnego Afganistanu, dla pracowników i współpracowników Ośrodka dla Cudzoziemców, którzy na co dzień
pracują z osobami z doświadczeniem migracji. Szkolenie w formie online odbyło się 2 i 3 grudnia 2021r. Ekspertem
szkolenia był Pan Marcin Krzyżanowski, były Konsul RP w Kabulu.



Oprócz zaplanowanych w projekcie działań staraliśmy się także odpowiadać na bieżące potrzeby. Dzięki niezwykłej
ofiarności ludzi dobrej woli zbieraliśmy fundusze, które pozwoliły na zaspokojenie czasem podstawowych potrzeb.
Ewakuacja z Afganistanu odbyła się niezwykle szybko. To nie był sprzyjający czas na wielkie i staranne
przygotowania do takiej podróży. Mam nadzieję, że dzięki naszym działaniom udało się nam złagodzić szok
spowodowany nagłą zmianą sytuacji życiowej i konieczności odnalezienia się w zupełnie nowym otoczeniu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie podsumowujące projekt, które odbędzie się na platformie ZOOM,
14 marca 2022r, o godz. 14.00. LINK do spotkania: https://us06web.zoom.us/j/2544168012 Szczegóły: Kontakt: Sylwia
Gajownik –komunikacja | Stowarzyszenie Vox Humana | www.voxhumana.pl | sgajownik@gmail.com

