Transkrypcja danych do infografiki: Badanie potrzeb imigrantów z Ukrainy i Białorusi
Badanie potrzeb imigrantów z Ukrainy i Białorusi dla określenia działań koniecznych do
podjęcia, w celu stworzenia im przyjaznych warunków do życia i pracy w województwie
pomorskim:


500 respondentów,



obywatele: Ukrainy 93,4%, Białorusi 6,6%,



obszar badawczy: Trójmiasto oraz powiat kartuski, słupski i miasto Słupsk, starogardzki
i wejherowski.

Oświadczenia

Warunki życia i pracy – najczęściej

Liczba wydanych oświadczeń o powierzeniu

zgłaszane trudności

pracy

3 trudności z pracą:

cudzoziemcom

zza

wschodniej



granicy dla obywateli Ukrainy i Białorusi:


2014 r.: 5,6 tys.,



2019 r.: 119,2 tys.,



Pomorskie

szóste

znalezienie

pracy

odpowiednio

wynagradzanej 31%,

w

rankingu

pobytu w RP 29%,


województw.

procedury legalnego zatrudnienia i

znalezienie

pracy

zgodnej

z

wykształceniem/kwalifikacjami/ko
mpetencjami 29%.

Zezwolenia
Liczba wydanych zezwoleń na pracę
cudzoziemcom zza wschodniej granicy dla



obywateli Ukrainy i Białorusi:


2014 r.: 1,4 tys.,



2019 r.: 25,5 tys.,



Pomorskie

siódme

rankingu województw.

wup.gdansk.pl
porp.pl

3 trudności w obszarze warunków życia:
z dostępem do usług medycznych
26,6%,

miejsce

w



mieszkaniowe 23,2%,



z dostępem do kursów języka
polskiego 15%.

Dyskryminacja
40,2%

Sytuacja rodzinna:

spotkało

się

z

przejawami



54,2% respondentów przyjechało do

dyskryminacji lub złym traktowaniem, w

Polski z rodziną lub zamierzają ją

tym:

sprowadzić,



3,6% wielokrotnie,



30,2% mieszka w Polsce z rodziną,



18,8% kilka razy,



30%



17,8% pojedynczy incydent.

rodzina

została

na

Ukrainie/Białorusi,


sprowadzić rodzinę do Polski,

Wskazane sposoby gorszego traktowania
według częstotliwości występowania:

24% przyjechał/a sam/a, ale planuje



9,4% założył/a lub planuje założyć



agresja słowna, obelgi,



wrogość, uprzedzenie, niechęć,



4% nie posiada rodziny,



brak zaufania (np. problemy z



2,2% nie wie/ trudno powiedzieć.

rodzinę w Polsce,

wynajęciem mieszkania),


nierówne traktowanie w pracy,

Okres pobytu



nierówność płac,

Osoby przebywające (łączny czas pobytu) w



napaść fizyczna,

województwie pomorskim:



inne.

Wsparcie


74,2% do 3 lat,



47% od roku do 3 lat,



27,2% do roku.

29% badanych zadeklarowało, że
otrzymało





wsparcie

z

11,6% badanych zamierza wyjechać do

organizacji/instytucji,

innej części Polski

30% oczekuje większego wsparcia.

10,4% w niedługim czasie zamierza wrócić
na Ukrainę/Białoruś

Brakujące wsparcie (liczba wskazań

8% badanych zamierza wyjechać do innego

powyżej 30%):

kraju



w

załatwianiu

spraw

urzędowych/dokumentów 41,7%,


w zakresie informacji w związku z
legalizowaniem/przedłużeniem
pobytu 33,8%,



w zakresie pomocy prawnej 30,5%.
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Źródło informacji

Integracja
88,4%

badanych

integruje

się

z

mieszkańcami województwa pomorskiego

Najczęściej wskazywane źródła informacji
związane z życiem i pracą w Pomorskiem
(liczba wskazań powyżej 30%):

Najczęściej wskazywane powody braku



43,6% media społecznościowe,

integracji:



36,2% znajomi i rodzina,



37,9% brak czasu z powodu pracy,



34,2% strony internetowe.



31%

słaba

znajomość

języka

polskiego,


24,1%

chęć

zaoszczędzenia

pieniędzy,


22,4% wystarczające kontakty w
pracy.



55,2%

badanych

obywateli

Ukrainy/Białorusi wskazało, że nie
czuje potrzeby organizacji działań
integracyjnych

przez

instytucje/organizacje
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