Procedura relokacji osób uchodźczych z Krakowa dla parterów przyjmujących
Szanowni Państwo,
Działania wojenne w Ukrainie nie ustają. Z każdym dniem kolejne osoby
decydują się na opuszczenie swojego kraju w poszukiwaniu
schronienia. Ucieczka z bombardowanych miast nie jest łatwą decyzją.
W jednej chwili, uchodźcy muszą pozostawić za sobą całe
dotychczasowe życie, rodzinę, bliskich, cały swój świat i ruszyć w
nieznane.
Od rozpoczęcia wojny, w poszukiwaniu schronienia, do Polski przybyło
ponad 2 miliony osób. Zdecydowana większość z nich to kobiety z małymi dziećmi. Wśród uciekających przed
wojna są też sieroty, osoby starsze i z niepełnosprawnościami. W pierwszym odruchu przyjeżdżają do Polski,
gdzie znajdują dach nad głową u mieszkańców oraz w miejscach zbiorowego zakwaterowania.
Po kilku dniach, kiedy odpoczną, zaczynają zastanawiać się, co dalej. Jak będzie wyglądała ich przyszłość. Wielu
z uchodźców żyje nadzieją, na szybki powrót do swojej Ojczyzny. Trudno jednak przewidzieć ile jeszcze czasu
będą musieli spędzić poza swoimi domami. Dla niektórych ten czas będzie znacznie wydłużony bo ich domy już
nie istnieją.
Wiemy, jak drogi jest Wam los uchodźców i że chcielibyście włączyć się w pomoc. Niemal każdego dnia do
Krakowa przyjeżdżają osoby indywidualne i różne grupy formalne i nieformalne, które proponują przyjęcie
uchodźców w swoich krajach. Takie propozycje pojawiły się z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii ale tez z
Kanady czy Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Niestety, część z tych propozycji pozostała bez odpowiedzi, ponieważ nasi goście, przebywający w Krakowie i
okolicach, są pełni obaw o to, co ich czeka gdy wyruszą w dalszą podróż. Dla wielu z nich, samo przybycie do
Polski było ogromnym wyzwaniem i stresem. Opór przed wyjazdem pojawia się szczególnie wśród kobiet,
które opiekują się małymi dziećmi, a ich obawy spowodowane są często zagrożeniem zostania ofiarą handlu
ludźmi.
Dlatego też krakowskie organizacje pozarządowe w porozumieniu z władzami miasta powołały
specjalną grupę do spraw relokacji, która będzie koordynować wyjazdy naszych gości do innych
państw w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa uchodźcom.
Przygotowaliśmy procedurę, która zapewni bezpieczne relokowanie uchodźców z Ukrainy, przebywających w
Krakowie w obszarze Unii Europejskiej oraz krajów EWG. W wyjątkowych przypadkach procedura będzie
stosowana również do relokacji poza wskazane terytoria.
W ramach procedury każde zgłoszenie chęci przyjęcia uchodźców będzie weryfikowane pod względem
formalnym oraz warunków w jakich przebywać będą uchodźcy w miejscach docelowych, z naciskiem na
dbałość o dobrostan i bezpieczeństwo osób decydujących się na wyjazd.
Propozycja przyjęcia uchodźców powinna zostać zgłoszona Grupie ds. relokacji, nie później niż na dwa
tygodnie przed planowanym terminem wyjazdu (wynika to z konieczności weryfikacji partnera przyjmującego
i organizacji procesu przyjmowania zgłoszeń osób chętnych do wyjazdu z poszanowaniem zasady prawa do
informacji i świadomej decyzji). Zgłoszenie musi zawierać dane osoby
Oferta relokacji musi zawierać następujące informacje:
1. Dane organizacji/podmiotu przyjmującego, organizującego relokację (dane teleadresowe, dane osoby
kontaktowej).
W przypadku grup nieformalnych, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych, konieczne będzie
przesłanie listu polecającego z lokalnego samorządu lub placówki konsularnej/dyplomatycznej kraju,
do którego będą relokowani uchodźcy.
2. Miejsce docelowej relokacji. Nazwa miasta oraz określenie miejsc pobytowych.
3. Datę planowanej relokacji
4. Zobowiązanie do pokrycia kosztów transportu.

5. Określenie rodzaju wymaganych dokumentów osób chcących decydujących się na wyjazd (czy
konieczny jest paszport biometryczny, czy wystarczą inne dokumenty poświadczające tożsamość, tj.
paszport wewnętrzny obywatela Ukrainy, karta ID obywatela Ukrainy, dokumenty dotyczące nieletnich
dzieci).
6. Określenie wymagań epidemiologicznych w związku z COVID-19 (konieczność posiadania certyfikatu
szczepienia; wykonania testu przed transportem lub w miejscu docelowym).
7. Określenie środka transportu i czasu podróży do miejsca docelowego.
8. Zapewnienie osoby ukraińskojęzycznej podczas transportu.
9. Zapewnienie pomocy psychologicznej w języku ukraińskim podczas transportu lub/i w miejscu
docelowym.
10. Zapewnienie wyżywienia na czas transportu.
11. Deklarację pomocy w legalizacji pobytu osób relokowanych w kraju przyjmującym.
12. Zapewnienie bezpłatnej pomocy tłumaczy języka ukraińskiego w miejscu docelowym.
13. Zakwaterowanie w miejscu docelowym:
a. Informacje o charakterze kwaterunku (samodzielne mieszkania; zakwaterowanie w domach
miejscowych mieszkańców; zakwaterowanie w miejscach doraźnej pomocy humanitarnej, etc.).
b. Możliwość zakwaterowania osób z niepełnosprawnościami.
c. Możliwość zakwaterowania osób przybywających z małymi dziećmi (poniżej 4 lat)
d. Możliwość zakwaterowania osób przybywających ze zwierzętami domowymi.
e. Okres na jaki możliwe jest zakwaterowanie.
14. Objęcie osób relokowanych pomocą finansową i żywieniową, aż do czasu usamodzielnienia wraz z
przewidywanym okresem usamodzielnienia się.
15. Zapewnienie opieki na dziećmi
a. Opieka nad dziećmi podczas pobytu rodziców/opiekunów w pracy.
b. Zapewnienie żłobka, przedszkola, szkoły.
16. Zapewnienie bezpłatnej opieki medycznej (w jakim wymiarze i na jakich zasadach)
17. Zapewnienie bezpłatnych kursów językowych dla dzieci i dorosłych
18. Pomoc w wejściu na rynek pracy
a. Organizacja kursów doszkalających
b. Zapewnienie miejsc pracy w lokalnych przedsiębiorstwach (określenie wymagań do podjęcia pracy;
określenie charakteru pracy).
19. Deklaracja o pomocy w dalszej relokacji osób uchodźczych, gdyby zaistniała taka konieczność (np.
wynikająca z łączenia rodzin)
20. Organizacja transportu relokowanych osób z powrotem do Polski, w przypadku wygaśnięcia konfliktu i
chęci ich powrotu do Ukrainy.
Zgłoszenie przyjęcia uchodźców prosimy przesłać przez formularz na stronie:
https://relocationsgroup.pl/application
lub na adres e-mail: relocations.krakow@gmail.com
Aby dobrze przygotować organizację relokacji, termin planowanego wyjazdu uchodźców nie może być krótszy
niż 14 dni od zgłoszenia oferty. Po zweryfikowaniu oferty i uzupełnieniu ewentualnych braków, Grupa do
spraw relokacji wraz z Urzędem Miasta Krakowa potwierdzi możliwość zorganizowania relokacji uchodźców z
Krakowa do innego państwa.
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