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Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, założona w 1951 roku, jest agendą ONZ ds. migracji.  
W skład IOM wchodzi 174 krajów członkowskich, w tym Polska od 1992 roku (dodatkowo 10 państw 
posiada status obserwatora). 

Misją IOM jest promowanie uporządkowanej migracji z poszanowaniem praw człowieka, dla dobra 
wszystkich. IOM wspiera kraje w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym i społeczno- gospodarczym 
związanym z migracjami, pomaga migrantom oraz chroni ich prawa. Konstytucja IOM wyraźnie 
podkreśla wzajemny związek między migracją a rozwojem ekonomicznym, społecznym i kulturowym 
oraz uznaje prawo do swobodnego przemieszczania się osób. Biuro IOM  w Polsce działa od 2002 
roku udzielając bezpośredniego wsparcia osobom z doświadczeniem migracyjnym. Prowadzi 
działania informacyjne, szkolenia oraz realizuje projekty w zakresie zarządzania migracjami, 
przeciwdziałania handlowi ludźmi oraz integracji imigrantów. 

IOM współpracuje z instytucjami państwowymi, samorządami oraz pracodawcami. Projekty 
skierowane do sektora biznesu mają na celu wsparcie integracji migrantów na rynku pracy, 
promowanie etycznej rekrutacji i poszanowania praw migrantek i migrantów oraz zarządzania 
różnorodnością. 
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Inicjatywa Okrągłego Stołu ma na celu diagnozę bieżących wyzwań i potrzeb w obszarze społeczno-ekonomicznej 
integracji uchodźców z Ukrainy służącą wypracowaniu rekomendacji oraz rozwiązań użytecznych przy tworzeniu dłu-
goterminowej strategii włączania uchodźców i migrantów na rynek pracy i do społeczności lokalnych. Spotkania mają 
także przyczynić się do wzmocnienia współpracy międzysektorowej, w szczególności między uczestnikami sektora 
publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz zwiększenia koordynacji, synergii i tym samym skuteczności działań 
zapewniających systemowe i długofalowe formy wsparcia integracyjnego prowadzące do poprawy sytuacji ekonomicz-
nej uchodźców.

Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się 24 listopada 2022 r., wypracowano rekomendacje w zakresie wsparcia aktyw-
ności zawodowej i przedsiębiorczości ukraińskich kobiet, rozwoju potencjału uchodźców w kontekście potrzeb rynku pracy, 
zapewnienia legalnej i godnej pracy, a także promocji spójności społecznej w miejscu pracy i społecznościach lokalnych.  
Drugie spotkanie będzie poświęcone wsparciu aktywności zawodowej i przedsiębiorczości osób z niepełnosprawno-
ściami z Ukrainy, ekonomii społecznej jako narzędzia aktywizacji zawodowej uchodźców i migrantów oraz włączeniu 
na rynek pracy osób młodych z Ukrainy (18+).

Wśród uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy uciekli do Polski po 24 lutym 2022 r., są także osoby z niepełnospraw-
nościami. Część z nich mogłaby i chciałaby podjąć zatrudnienie w Polsce. Mają jednak do pokonania jeszcze więcej 
barier, w tym natury formalnej, jak konieczność potwierdzenia statusu osoby z niepełnosprawnością według polskich 
procedur. 

Jednym z wciąż mało znanych i wykorzystywanych narzędzi aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz uchodźców jest przedsiębiorczość społeczna, która łączy 
działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego. Na spotkaniu zostaną zaprezentowane dobre praktyki  
w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej uchodźców z Ukrainy przez podmioty ekonomii społecznej z różnych 
miast Polski.

Ważną grupą uchodźców z Ukrainy, która również potrzebuje wsparcia w wejściu na rynek pracy są osoby młode  
w wieku od 18 lat. W szczególności, niezwykle istotny jest dostęp młodzieży ukraińskiej do doradztwa zawodowego 
wspomagającego w wyborze dalszej ścieżki kształcenia i zawodu, a także wsparcie osób młodych w rozpoznaniu moż-
liwości na lokalnym rynku pracy, nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami i znalezieniu pierwszej pracy.  

Udział w spotkaniu jest możliwy po wcześniejszej rejestracji.  
Rejestracja uczestników na drugi Okrągły Stół do 22 lutego pod linkiem: 

https://forms.office.com/e/ajq8DDYV4g

Osoba do kontaktu: Emilia Małys-Zaremba (emalyszaremb@iom.int)

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM Polska) oraz Business Centre Club serdecznie zapraszają na 
drugie spotkanie Międzysektorowego Okrągłego Stołu na rzecz wsparcia integracji na rynku pracy osób z Ukrainy ob-
jętych ochroną czasową w Polsce, które odbędzie się w dniu 1 marca br. o godz. 10.00 w Centrum Konferencyjnym 
West Gate (Al. Jerozolimskie 92) w Warszawie. Wydarzenie jest organizowane w konsultacji z Ministerstwem Rodziny  
i Polityki Społecznej. 

Program drugiego Okrągłego Stołu na rzecz integracji na rynku pracy osób z Ukrainy  
objętych ochroną czasową w Polsce 

1 marzec 2023, Warszawa

Rejestracja 

Powitanie oraz przedstawienie programu – Janina Owczarek i Emilia Małys-Zaremba,  
IOM Polska

Słowo wstępne:

Dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej uchodźców z Ukrainy:

Przerwa kawowa

Diagnoza wyzwań oraz propozycja rekomendacji i rozwiązań  
- moderowane dyskusje przy stolikach tematycznych  

Jak wspierać aktywność zawodową i przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami  
z Ukrainy?

Jak wspierać i promować rozwój ekonomii społecznej jako narzędzia aktywizacji  
zawodowej   uchodźców i migrantów?

Jak wspierać włączanie na rynek pracy osób młodych z Ukrainy (18+)?

Przerwa obiadowa

Kontynuacja pracy przy stolikach tematycznych

Przerwa kawowa

Prezentacja wyników prac stolików na forum. Podsumowanie.

12.15 – 12.30

12.30 – 13.45  

 

 

13.45 – 14.30

14.30 – 15.30

15.30 – 15.45

15.45 – 16.30

09.00–10.00

10.00–10.30

10.30–12.15

Q & A

Wsparcie aktywizacji zawodowej uchodźców i migrantów w ramach Konkursu „Razem możemy 
więcej”- dr Ewa Flaszyńska, Dyrektor, Marcin Wiatrów, Zastępca Dyrektora, Departament Rynku 
Pracy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Rola ekonomii społecznej w integracji na rynku pracy uchodźców i migrantów oraz rządowe 
formy wsparcia rozwoju ekonomii społecznej - Filip Kołodziejski, Naczelnik, Departament 
Ekonomii Społecznej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Dobre praktyki podmiotów ekonomii społecznej prowadzonych także przez uchodźców: 
- Spółdzielnia Socjalna „Słuszna Strawa” z Warszawy - Yuliya Kasutskaya, Prezeska Zarządu
- Ukraińsko Polska Spółdzielnia Pracy Kooperatywa Razem “Pierożki Lepioszki” – Wincenty 
Sienkiewicz, Wiceprezes Spółdzielni
- Spółdzielnia Socjalna „Merchant” z Krakowa – Karol Szylko, Prezes Spółdzielni
- Stowarzyszenie Patchwork z Krakowa - Maria Bukhanovskaia, Prezeska Stowarzyszenia
- Fundacja Leny Grochowskiej z Siedlec - Aneta Żochowska, Dyrektorka Fundacji

• Livia Styp-Rekowska, Szefowa Misji IOM w Polsce
• Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej
• Agnieszka Ścigaj, Minister – Członek Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
• Łukasz Bernatowicz, Wiceprezes Business Centre Club

Stolik I: 

Stolik II: 

Stolik III:  


