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Podręcznik został stworzony przez członków Grupy Roboczej Projektu Humanitarian 
Corridors – Upscale a promising practice for clearly linked pre-departure and post-arrival 
support of resettled people – AMIF – 2016 – AG – INTE. 

Jego opracowanie możliwe było również dzięki współpracy następujących organizacji:
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII;
Comunità di Sant’Egidio ACAP – Onlus;
Communauté de Sant’Egidio France; 
Salesiani per il Sociale APS;
Federazione Nazionale CNOS-FAP - Centro Nazionale Opere Salesiane / Formazione 
Aggiornamento Professionale; 
VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo.

PODZIĘKOWANIA

Projekt AMIF 776114 – Humanitarian Corridors oraz niniejszy Podręcznik nie mogłyby powstać 
bez codziennej pracy organizacji będących Pomysłodawcami i sygnatariuszami protokołów 
zawieranych z Instytucjami znajdującymi się w krajach pochodzenia i krajach docelowych 
uchodźców. Nie byłyby możliwe również bez pomocy wszystkich tych, którzy coraz liczniej 
podejmują wyzwanie związane z przyjmowaniem beneficjentów Korytarzy Humanitarnych i 
towarzyszeniu im podczas wprowadzania do Europy.
Specjalne podziękowania dla wszystkich podmiotów i licznych wolontariuszy, którzy, z różnych 
powodów i na rozmaite sposoby, współpracują przy identyfikacji beneficjentów w Krajach 
początkowych i tranzytowych oraz przy przyjmowaniu i realizacji programów zapewniających 
uzyskanie niezależności i integrację z Europą.

Niniejszy raport został sfinansowany ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 
Unii Europejskiej. Treść niniejszego dokumentu przedstawia wyłącznie punkt 
widzenia jego autorów, którzy w pełni odpowiadają za raport. Komisja Europejska 
zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne użycie informacji zawartych 
w niniejszym raporcie.
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WSTĘP

Niniejszy podręcznik zatytułowany „Korytarze Humanitarne: procedury wdrażania w celu 
rozszerzenia na skalę europejską” został opracowany w ramach projektu „Humanitarian 
Corridors – Upscale a promising practice for clearly linked pre-departure and post-arrival 
support of resettled people” finansowanego z funduszu Azylu, Migracji i Integracji, AMIF 
(Asylum, Migration and Integration Fund) Unii Europejskiej; AMIF-2016-AG-INTE.
Projekt rozpoczął się w grudniu 2017 roku, a jego koordynacją zajmuje się włoskie 
stowarzyszenie „Comunità Papa Giovanni XXIII” we współpracy z 4 włoskimi podmiotami: 
Comunità di Sant’Egidio ACAP Onlus, VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, 
Salesiani per il Sociale APS, Federazione Nazionale CNOS-FAP – Centro Nazionale Opere 
Salesiane / Formazione Aggiornamento Professionale oraz francuskim stowarzyszeniem 
Communauté de Sant’Egidio. 

Celem projektu „Humanitarian Corridors” jest analiza modelu Korytarzy Humanitarnych, 
której zadaniem jest ułatwienie rozszerzania i powielania go na skalę europejską. 

W tym celu projekt został podzielony na dwie główne fazy: fazę związaną z badaniami oraz 
pilotażową fazę obejmującą wdrażanie. Prace badawcze skupiały się na dwóch kwestiach:

• analizie Korytarzy Humanitarnych utworzonych w dwuletnim okresie obejmującym lata 
2016 i 2017 na podstawie Protokołu I o „Otwarciu Korytarzy Humanitarnych” zawartego 
z włoskimi władzami przez Comunità di Sant’Egidio, Tavola Valdese i Federazione delle 
Chiese Evangeliche in Italia; 

• ocenie potrzeb uchodźców potencjalnie objętych ochroną międzynarodową oraz 
Krajów, w których Korytarze są już tworzone lub zostaną ewentualnie wdrożone w 
najbliższej przyszłości. 

Etap prac badawczych pozwolił na wyszczególnienie procedur realizacji Korytarzy 
Humanitarnych, które zostały następnie przetestowane w trakcie fazy pilotażowej 
stanowiącej prawdziwe serce projektu, podczas której doszło do legalnego i bezpiecznego 
sprowadzenia do Włoch i Francji 1170 uchodźców pochodzących z Libanu i Etiopii (dane 
z maja 2019 roku), którzy otrzymali późniejsze wsparcie podczas programu integracji ze 
społecznością lokalną. 

Podręcznik stanowi zatem owoc uzyskanych wyników i ocen dokonanych w następstwie 
implementacji dwóch faz roboczych. Jego celem jest stworzenie operacyjnego punktu 
odniesienia dla realizacji Korytarzy Humanitarnych poprzez przedstawienie standardowych 
procedur wdrażania modelu stosowanego przez dowolny kraj europejski/w dowolnym 
kraju europejskim, na rzecz uchodźców przybywających z różnych stron świata. 
Więcej informacji na temat projektu „Humanitarian Corridors – Upscale a promising practice 
for clearly linked pre-departure and post-arrival support of resettled people” można znaleźć 
na stronie: www.humanitariancorridor.org
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WPROWADZENIE 1.1 Powód stworzenia Podręcznika.

Europejski projekt „Humanitarian Corridors – Upscale a promising practice for clearly 
linked pre-departure and post-arrival support of resettled people” wywodzi się z Korytarzy 
Humanitarnych stworzonych przez Comunità di Sant’Egidio, Tavola Valdese oraz przez 
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, w okresie dwóch lat od 2016 do 2017 
roku, przy współpracy z Associazione „Comunità Papa Giovanni XXIII” za pośrednictwem 
podległego Stowarzyszeniu Corpo Nonviolento di Pace (Pokojowy Korpus Non-violence) i 
w ramach realizowanej „Operacji Gołębica”. 

Zrodzone we Włoszech z chęci udzielenia odpowiedzi setkom uchodźców, którzy 
każdego dnia podejmują próbę ucieczki od wojny i ubóstwa, szukając schronienia 
w Krajach ościennych lub w Europie, Korytarze Humanitarne stanowią szczególny i 
oryginalny przypadek sponsoringu skierowanego do osób potencjalnie objętych ochroną 
międzynarodową i znajdujących się w trudnej sytuacji (zgodnie z definicją przytoczoną w 
Dyrektywie Europejskiej nr 2013/33 z dnia 26 czerwca 2013 roku).1 
Korytarze Humanitarne stanowią zatem program chronionego, bezpiecznego i legalnego 
przesiedlania ludzi do Europy oraz model włączania społecznego oparty o udział w sieciach 
solidarnościowych rozsianych po całym terytorium zaangażowanych krajów. 

Korytarze Humanitarne są organizowane na mocy protokołów ustaleń zawieranych z 
właściwymi organami administracji publicznej przez składające propozycję organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego.2 
Po raz pierwszy zostały one uruchomione na trasie z Libanu do Włoch i obejmowały 
syryjskich uchodźców uciekających przed wojną domową, która wybuchła w Syrii w 2011 
roku. Te pierwsze działania okazały się możliwe dzięki podpisaniu Protokołu Ustaleń z dnia 
15 grudnia 2015 roku, który nosił nazwę „Otwarcie Korytarzy Humanitarnych” i który został 
zawarty pomiędzy następującymi podmiotami:

• Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej – Generalna 
Dyrekcja ds. Włochów zagranicą i Polityki Migracyjnej,

• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Departament ds. Swobód Obywatelskich i 
Imigracji, 

• Comunità di Sant’Egidio, 
• Federacja Kościołów Ewangelicznych we Włoszech,
• Tavola Valdese. 

1 Rozdział IV Przepisy dotyczące osób szczególnej troski, Artykuł 21: „… osoby szczególnej troski, takie jak małoletni, małoletni 
bez opieki, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, kobiety ciężarne, rodzice samotnie wychowujący małoletnie dzieci, ofiary 
handlu ludźmi, osoby cierpiące na poważne choroby, osoby z zaburzeniami umysłowymi oraz osoby, które zostały poddane 
torturom, ofiary gwałtów lub innych poważnych form przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej, takie jak ofiary okaleczania 
żeńskich narządów płciowych”.

2 W celu uzyskania dalszych informacji na temat zawartych Protokołów czynnych i na etapie wdrażania, należy zapoznać się z 
rozdziałem 4 niniejszego Podręcznika.
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Protokół I umożliwił bezpieczny przyjazd z Libanu 1011 syryjskich uchodźców, których 
przyjęto we Włoszech w 80 różnych miastach położonych w 18 regionach, a wszystko to 
dzięki współpracy gęstej sieci stowarzyszeń i nieformalnych grup osób prywatnych, które 
wsparły program integracji uchodźców w zróżnicowanych lokalnych realiach, postępując 
zgodnie z modelem „przyjęcia rozproszonego”. 

Projekt „Humanitarian Corridors” obejmuje cztery pakiety robocze (Work-Packages; 
WP). Pierwszy pakiet roboczy pozwolił na zbadanie niektórych znaczących praktyk 
europejskich w zakresie relokacji i przesiedlania oraz na przeanalizowanie doświadczenia 
związanego z Korytarzami Humanitarnymi zdobytego w dwuletnim okresie 2016-2017, z 
wyszczególnieniem przede wszystkim różnic w stosunku do przeanalizowanych praktyk, 
mocnych stron, a także zastrzeżeń. W ramach drugiego WP grupa badawcza zidentyfikowała 
i przeanalizowała potrzeby i specjalne wymagania:

• uchodźców będących potencjalnymi beneficjentami programu (Syryjczyków, którzy 
uciekli do Libanu; Irakijczyków; Erytrejczyków, Somalijczyków i obywateli Sudanu 
Południowego, którzy osiedlili się w Etiopii);

• krajów Europy, które brały udział w fazie pilotażowej (Włochy i Francja);
• krajów Europy, w których rozpoczął się dialog w sprawie uruchomienia Korytarzy 

Humanitarnych (Hiszpania, Polska i Niemcy).

Ten pierwszy etap badawczy doprowadził do opracowania procedur realizacji Korytarzy 
Humanitarnych, które zastosowano w kolejnej fazie pilotażowej. W związku z powyższym 
w trakcie WP3 partnerzy przetestowali procedury realizacji Korytarzy: na podstawie trzech 
czynnych Protokołów3 zagwarantowano legalny i bezpieczny przyjazd do Włoch i Francji 
1170 najbardziej narażonych uchodźców, którzy przybyli z Libanu i Etiopii (dane z maja 
2019 roku). Ponadto, wyselekcjonowana grupa docelowa 190 beneficjentów we Włoszech 
i 20 beneficjentów we Francji otrzymała dalsze wsparcie w ramach ścieżki integracyjnej, 
dzięki finansowaniu z Unii Europejskiej specjalnych usług, dodatkowych i uzupełniających w 
stosunku do tych już realizowanych i wspieranych przez nieformalne sieci solidarnościowe 
utworzone we wspomnianych dwóch Krajach. 
Wyniki uzyskane w fazie badawczej projektu oraz wyniki działań prowadzonych na rzecz 
uchodźców przybyłych do Włoch i Francji za pośrednictwem Korytarzy w okresie od lutego 
2018 roku do czerwca 2019 roku stanowią podstawę opracowania niniejszego Podręcznika.

3 Projekt „Humanitarian Corridors” bierze pod uwagę aktualnie aktywne Protokoły wymienione poniżej: Liban/Włochy; Liban/
Francja; Etiopia/Włochy. Organizacje będące pomysłodawcami występują w roli sygnatariuszy Protokołów:
• w odniesieniu do Korytarzy Humanitarnych z Libanu do Włoch: Comunità di Sant’Egidio, Federacja Kościołów 

Ewangelicznych we Włoszech, Tavola Valdese; 
• w odniesieniu do Korytarzy Humanitarnych z Etiopii w kierunku Włoch: Comunità di S. Egidio oraz CEI – Konferencja 

Episkopatu Włoch; 
• w odniesieniu do Korytarzy Humanitarnych z Libanu w kierunku Francji: Communauté de Sant’Egidio, Konferencja 

Episkopatu Francji, Caritas Francja, Francuska Federacja Protestancka, Protestancka Federacja Wzajemnej Pomocy.

1.2 Cel Podręcznika.

Podręcznik „Korytarze Humanitarne: procedury wdrażania w celu rozszerzenia na skalę 
europejską” ma stanowić swoisty przewodnik po realizacji Korytarzy Humanitarnych i ich 
rozszerzaniu oraz powielaniu na skalę europejską. Podręcznik dostarcza szczegółowych i 
konkretnych wyjaśnień na temat procedur związanych z realizacją Korytarzy Humanitarnych, 
aby kolejne Kraje Unii Europejskiej, inne niż Włochy, Francja, Belgia i Andora, mogły przyjąć 
omawiany model, działając również na rzecz uchodźców pochodzących z krajów innych niż 
te ujęte w czynnych Protokołach. 

1.3 Adresaci.

Niniejszy przewodnik skierowany jest do polityków na poziomie krajowym i europejskim, 
przedstawicieli Krajów i Instytucji Unii Europejskiej odpowiedzialnych za kwestie imigracji 
i prawa azylu, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych, 
które prowadzą działalność lub zamierzają prowadzić działalność w zakresie zarządzania 
przepływami migracyjnymi oraz relokacją i przesiedleniem4.

1.4 Struktura.

Podręcznik został podzielony na pięć rozdziałów. W rozdziale drugim omówiono ogólne 
obszary stosowania Korytarzy Humanitarnych, a rozdział trzeci poświęcony został objaśnieniu 
procedur realizacji Korytarzy Humanitarnych, które podzielono na podstawie następujących 
obszarów:

• działania przedwyjazdowe,
• uzyskiwanie wizy,
• bezpieczna podróż,
• działania po przybyciu i wdrażanie programów (ścieżek) włączania i integracji wobec 

niezależności społeczno-ekonomicznej uchodźców w kraju docelowym UE.

Ponadto, w razie konieczności, procedury zostały uzupełnione o wskazówki dotyczące 
specyfiki lub zmian, odnoszące się do różnych obszarów stosowania.

4 „Korytarze humanitarne” [przewidują] możliwość, aby ich beneficjenci nie byli wyszczególniani z grona tych, w odniesieniu 
do których UNHCR nakazała ochronę międzynarodową, ale rozróżniają ich, ponieważ nie zakładają, choć jednocześnie 
nie wykluczają, czasowości pobytu, skupiając się raczej na jak najlepszej integracji społecznej w ramach scenariusza, który 
w niedługim czasie powinien umożliwić, również jako efekt polityk krajowych mających na celu ograniczenie emigracji 
zarobkowej, większą stabilizację osób, które dotarły do Unii Europejskiej, szukając azylu”. […] „Różnica pomiędzy „korytarzami 
humanitarnymi” a europejskimi przepisami w sprawie przesiedleń odnosi się do jeszcze jednej kwestii, jako że pomysłodawcy 
„korytarzy humanitarnych” są silnie przekonani, że nie chcą doliczać ich do przesiedleń promowanych przez Unię Europejską i 
obciążających poszczególne Państwa Członkowskie. Krótko mówiąc, chcemy uniknąć, aby dążenie do większego solidarnego 
zaangażowania europejskich społeczeństw obywatelskich kompensowało się, dając sumę zerową, z zaangażowaniem, jakie 
poszczególne Kraje powinny wykazać w odniesieniu do Unii Europejskiej i UNHCR”. P. Morozzo della Rocca, I due Protocolli 
d’Intesa sui “Corridoi Umanitari” tra alcuni enti di ispirazione religiosa e il governo ed il loro possibile impatto sulle politiche di 
asilo e immigrazione. Diritto, Immigrazione e Cittadinanza – Tom 1 2017 r.
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W czwartym i piątym rozdziale pogłębiono zagadnienia związane z ramami zawartych i 
czynnych Protokołów oraz z wynikami uzyskanymi w następstwie zastosowania omawianego 
modelu we Włoszech i w ramach projektu „Humanitarian Corridors”. 

1.5 Narzędzia wspierające.

Dzięki finansowaniu projektu „Humanitarian Corridors” przez Unię Europejską opracowano 
internetową platformę, która ma na celu wspierać i ułatwiać zarządzanie znacznym 
przepływem informacji, jakie powstają na etapie realizacji różnych faz i działań, które 
składają się na doświadczenie Korytarzy Humanitarnych. Platforma ułatwia przetwarzanie 
danych,5 monitoring zrealizowanych działań, archiwizację informacji i dopasowywanie 
potencjalnych beneficjentów Programu do możliwości związanych z przyjęciem w Europie. 
Dostęp do wspomnianych funkcjonalności jest określany przez system zezwoleń i dostępów 
zróżnicowanych na podstawie roli pełnionej przez danego użytkownika w projekcie.

5 Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady GDPR nr 279/2016.

SKRÓTY I SKRÓTOWCE

ARRA 
Agencja ds. Uchodźców i Reemigrantów  
(Agency for Refugees and Returnees Affairs) (Etiopia)

ETD
Emergency Travel Documents 

EURODAC
Europejski Zautomatyzowany System Rozpoznawania Odcisków Palców

HC
Korytarze Humanitarne (Humanitarian Corridors)

OI
Organizacje międzynarodowe

ONG
Organizacje pozarządowe

PIP
Procedury Chronionego Wjazdu 

UNHCR / ACNUR
Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców 
(United Nations High Commissioner for Refugees) 

UNRWA
Agenda Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim 
na Bliskim Wschodzie 
(United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the 
Near East)

IOM
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji 
(International Organization for Migration) 
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2.1 Cele ogólne.

Celem Korytarzy Humanitarnych jest osiągnięcie następujących celów głównych: 
• zapobieganie śmierci emigrantów, którzy próbują dotrzeć do Europy drogą morską; 
• umożliwianie osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji (samotne kobiety, 

dzieci, chorzy/niepełnosprawni, osoby starsze itp.) uzyskania dostępu do systemu 
ochrony międzynarodowej poprzez bezpieczny i legalny przyjazd do Europy; 

• walka z wyzyskiem przemytników i handlem ludźmi;
• wypróbowanie dobrej praktyki, która może zostać następnie powielona na inne 

rejony Europy ze względu na fakt, iż opiera się ona na europejskich przepisach prawa: 
przede wszystkim na artykule 78 Traktatu Lizbońskiego w sprawie funkcjonowania Unii 
Europejskiej;6

• przedstawianie znaczącego badania w zakresie możliwości wprowadzenia/ponownego 
wprowadzenia narzędzia, jakim jest Sponsoring, w kontekstach legislacyjno-
operacyjnych Państw Członkowskich, również w oparciu o ostatnie doświadczenia 
(jak w przypadku Niemiec), a także o te, zdobywane od wielu lat, w innych krajach i na 
innych kontynentach (jak na przykład w Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych).

Procedury przewidziane w związku z wdrażaniem Korytarzy Humanitarnych, przytoczone 
poniżej, zostały przygotowane i przetestowane, aby ułatwić osiąganie tych celów, również w 
świetle powielania modelu na kolejnych polach i w innych Krajach europejskich.  

2.2 Kim są beneficjenci.

Do „potencjalnych beneficjentów” Korytarzy Humanitarnych należą: 
• osoby znajdujące się w sytuacji, o której mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego 

i Rady nr 2013/33 z dnia 26 czerwca 2013 r., i w sytuacji szczególnie trudnej ze 
względu na wiek, płeć, stan zdrowia (np. rodziny z dziećmi, samotne matki z dziećmi, 
osoby niepełnosprawne, osoby w poważnym stanie, ofiary handlu ludźmi, tortur czy 
przemocy); 

• osoby wchodzące w zakres przypadków przewidzianych w Artykule 3 Protokołu 
ustaleń (lub Protokołu projektowego), który pozostaje niezmienny w odniesieniu do 

6 Artykuł 78 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej podsumowuje wspólny europejski system w sprawie azylu, pomocy 
uzupełniającej i tymczasowej: „Unia rozwija wspólną politykę w dziedzinie azylu, ochrony uzupełniającej i tymczasowej ochrony, 
mającą na celu przyznanie odpowiedniego statusu każdemu obywatelowi państwa trzeciego wymagającemu międzynarodowej 
ochrony oraz mającą na celu zapewnienie przestrzegania zasady non–refoulement”. Polityka ta musi być zgodna z Konwencją 
genewską z dnia 28 lipca 1951 roku i Protokołem z dnia 31 stycznia 1967 roku dotyczącymi statusu uchodźców, jak również z 
innymi odpowiednimi traktatami. Parlament Europejski i Rada przyjmują środki dotyczące wspólnego europejskiego systemu 
azylowego obejmującego: a) jednolity status azylu dla obywateli państw trzecich obowiązujący w całej Unii; b) jednolity status 
ochrony uzupełniającej dla obywateli państw trzecich, którzy nie uzyskawszy azylu europejskiego, wymagają międzynarodowej 
ochrony; c) wspólny system tymczasowej ochrony wysiedleńców na wypadek masowego napływu; d) wspólne procedury 
przyznawania i pozbawiania jednolitego statusu azylu lub ochrony uzupełniającej; e) kryteria i mechanizmy ustalania Państwa 
Członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosku o udzielenie azylu lub ochrony uzupełniającej; f) normy 
dotyczące warunków przyjmowania osób ubiegających się o azyl lub o ochronę uzupełniającą; g) partnerstwo i współpracę z 
państwami trzecimi w celu zarządzania przepływami osób ubiegających się o azyl lub o ochronę uzupełniającą lub tymczasową”.

KORYTARZE 
HUMANITARNE: 
OGÓLNE 
OBSZARY 
ZASTOSOWANIA 
DI APPLICABILITÀ
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geograficznych obszarów stosowania innych Korytarzy Humanitarnych obowiązujących 
dotychczas, bez ograniczeń czy dyskryminacji w odniesieniu do grup religijnych lub 
społecznych albo cech osobowych; 

• osoby uznane przez UNHCR za uchodźców prima facie zgodnie z Konwencją Genewską 
z 1951 roku i jej Protokołem z 1967 roku;7 

• osoby, które stoją w obliczu poważnego niebezpieczeństwa zagrażającego ich życiu lub 
wolności w wyniku konfliktów zbrojnych, przemocy endemicznej lub systematycznemu 
łamaniu praw człowieka; 

• osoby, których krewni znajdują się w kraju przesiedlenia; 
• osoby będące w stanie ukończyć proces integracji kulturowej, społecznej i ekonomicznej 

przewidziany w projekcie realizowanym w państwie przyjmującym i rozpocząć nowe 
życie w otoczeniu kulturowym odmiennym od tego charakterystycznego dla ich kraju 
pochodzenia lub kraju, w którym przebywają. 

2.3 Możliwe zmiany regulacyjne.

Korytarze Humanitarne stanowią dobrą praktykę zakładającą możliwość wprowadzenia 
dwóch głównych zmian regulacyjnych: pierwszej odnoszącej się do możliwości szerszego 
zastosowania wiz humanitarnych (poprzez wprowadzenie zmiany w aktualnych przepisach 
art. 25 Rozporządzenia nr 810/2009); drugiej, zapewniającej, że Sponsoring będzie 
stanowił normalny legalny kanał, którym uchodźcy będą przybywali do danego kraju.8

Korytarze Humanitarne, ujęte w ramach procedur chronionego wjazdu (PEP, Protected 
Entry Procedures) i oparte na inicjatywie społeczeństwa obywatelskiego, mogą okazać 
się przydatne we wprowadzaniu różnych ambitnych propozycji reform odnoszących się 
do polityki azylowej i migracyjnej, takich jak wprowadzenie lub ponowne wprowadzenie 
wspomnianego już narzędzia, jakim jest Sponsoring,9 aczkolwiek na nowych podstawach w 
stosunku do doświadczeń zdobytych na przykład we Włoszech pod koniec lat 90. 
Jeśli zakładane procesy zostaną zrealizowane w sposób konkretny i na dostatecznie dużą 
skalę, możliwe stanie się ocalenie jeszcze wielu ludzi. Nowi przybysze będą przeprowadzani 
przez pełne zalet ścieżki integracji społecznej. Kroki te, o ile zostaną zrealizowane, przyczynią 
się do poprawy końcowych wyników polityk europejskich w zakresie procedur chronionego 
wjazdu (PEP), które obecnie opierają się niemal wyłącznie na działaniach przesiedleńczych 

7 „Osoba uznana za uchodźcę przez dany Kraj lub UNHCR na podstawie obiektywnych kryteriów związanych z sytuacją 
panującą w kraju jej pochodzenia, które uzasadniają przypuszczenie, zgodnie z którym osoba ta spełnia kryteria obowiązującej 
definicji uchodźcy”.

8 Paolo Morozzo della Rocca, I due Protocolli d’Intesa sui “Corridoi Umanitari” tra alcuni enti di ispirazione religiosa e il governo 
ed il loro possibile impatto sulle politiche di asilo e immigrazione, Diritto, Immigrazione e Cittadinanza – Tom nr 1 2017 r.

9 Komisja Europejska, Reforma wspólnego europejskiego systemu azylowego i zapewnianie legalnych dróg migracji do 
Europy, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, 6 kwietnia 2016 r. W Komunikacie wskazano, że „Ważną rolę 
w zwiększaniu możliwości legalnego wjazdu mogą również odgrywać inne inicjatywy, takie jak prywatny sponsoring, w którym 
koszty finansowania i wsparcia osiedlania się osób potrzebujących ochrony mogą być ponoszone przez grupy lub organizacje 
prywatne.”

wnioskowanych przez Kraje Członkowskie.10

Współpraca pomiędzy Państwem a społeczeństwem obywatelskim, wprowadzona przez 
Korytarze Humanitarne i charakteryzująca się między innymi pokryciem bezpośrednich 
kosztów przyjęcia przez to ostatnie, sprawia, że model ten jest znacznie łatwiejszy do 
zaakceptowania przez rządy niż inne narzędzia. Korytarze Humanitarne dają się 
potencjalnie łatwo powielić na innych gruntach, opierając się na dyspozycyjności 
społeczeństwa obywatelskiego i nie generując znaczących kosztów ekonomicznych 
czy politycznych dla Kraju będącego stroną przyjmującą. W rzeczywistości 
przyjęcie uchodźców leży w całości po stronie stowarzyszeń będących organizatorami 
(pomysłodawcami);11 podobnie stowarzyszenia te są w pełni odpowiedzialne za organizację 
przyjazdu uchodźców, którzy uzyskali zezwolenie na przybycie do Kraju docelowego na 
podstawie specjalnych protokołów zawieranych z właściwymi organami władzy.

2.4 Korytarze Humanitarne i wyzwania, jakim muszą sprostać.

W tabeli zamieszczono główne wyzwania, którym muszą sprostać Korytarze Humanitarne 
w toku konkretnych działań realizowanych przed wyjazdem, jak również po przybyciu na 
miejsce, wraz z wykazem zaangażowanych w cały proces podmiotów. Podmioty takie mają 
charakter instytucjonalno-publiczny lub prywatny, a zatem dający się przypisać światu 
stowarzyszeń/wolontariatu. Wszystkie te podmioty są zewnętrzne w stosunku do projektu, 
a z podmiotami tymi pomysłodawcy (organizatorzy) Korytarzy Humanitarnych zawarli 
protokoły ustaleń, czyli specjalne formy współpracy zarówno w krajach tranzytowych, jak i 
tych docelowych dla uchodźców, w celu realizacji działań projektowych. 

10 Krivenko, Ekaterina Yahyaoui, Hospitality and Sovereignty: What Can We Learn From the Canadian Private Sponsorship of 
Refugees Program? International Journal of Refugee Law 24(3): 579-602, 2012. «the private sponsorship of refugees program 
should be regarded as more than just an interesting way to implement states’ obligations. It should be seen as an example 
of, and opportunity for, innovative development in international law, which could provide a more human dimension, enabling 
more persons to get the protection to which they are entitled».

11 Wsparcie uchodźców w kraju docelowym, związane z ich włączeniem/integracją ze społecznościami przyjmującymi, trwa 
średnio 1-1,5 roku.
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WYZWANIA
DZIAŁANIA W CELU 
SPROSTANIA WYZWANIOM

ZAANGAŻOWANE PODMIOTY 
ZEWNĘTRZNE W STOSUNKU DO 
PROJEKTU 

1
Zapobieganie
śmierci na morzu  

BEZPIECZNY 
PRZYJAZD

---

2
Walka z 
handlem ludźmi  

LEGALNY 
PRZYJAZD

---

3
Zwiększenie 
bezpieczeństwa 
w Europie  

BEZPIECZEŃSTWO

Działania przedwyjazdowe:

Dokładna ocena (in loco) wniosków 
złożonych przez potencjalnych 
beneficjentów, którzy mieszkają w krajach 
tranzytowych (na przykład w obozach 
dla uchodźców): weryfikacja sytuacji 
życiowej i doświadczeń (przeżyć), istnienia 
ewentualnej wyjątkowo trudnej sytuacji 
życiowej, motywacji i zrozumienia 
projektu i, o ile to możliwe, sprawdzenie 
przygotowania/zdolności do życia w 
europejskich krajach docelowych (co 
najmniej trzy rozmowy oceniające). 

Poradnictwo w zakresie kwestii kulturowo-
językowych i przekazanie wiedzy na 
temat praw i obowiązków, jakie mają w 
Kraju docelowym osoby dopuszczone do 
projektu.

Wizy wydane w myśl art. 25 
Rozporządzenia (WE) nr 810/2009 na 
podstawie protokołów zawartych przez 
organizatorów (pomysłodawców) projektu z 
właściwymi organami władzy w krajach UE.

Różne poziomy kontroli bezpieczeństwa: 
trzy różne kontrole przeprowadzane przez 
właściwe organy władzy zarówno w krajach 
tranzytowych, jak i docelowych, zgodnie z 
bieżącymi protokołami.

Wprowadzanie danych identyfikacyjnych 
do bazy danych Shengen.

Przeprowadzanie operacji związanych z 
identyfikacją fotograficzną przed wyjazdem.

Lokalne ONG i stowarzyszenia, kościoły 
i organizacje religijne (nie będące 
sygnatariuszami protokołów) zaangażowane 
w działania związane z dokonywaniem 
wyboru i przygotowaniem do wyjazdu.

UNHCR i Agencje rządowe w krajach, w 
których przebywają uchodźcy (zewnętrzne w 
stosunku do projektu). 

Organy policji, zarówno w krajach 
tranzytowych, jak i w krajach docelowych UE: 
odpowiedzialne za różne poziomy weryfikacji 
i kontroli bezpieczeństwa.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i inne 
właściwe organy władzy w krajach, które 
przyjmują potencjalnych beneficjentów.

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w krajach 
docelowych UE.

Ministerstwa Spraw Zagranicznych w krajach 
docelowych UE.

Ambasady i konsulaty krajów docelowych 
UE w krajach, które goszczą potencjalnych 
beneficjentów.

Organy Policji i/lub urzędy imigracyjne 
krajów tranzytowych w związku z 
niezbędnymi kontrolami i wydawaniem 
stosownych pozwoleń na wyjazd.

WYZWANIA
DZIAŁANIA W CELU 
SPROSTANIA WYZWANIOM

ZAANGAŻOWANE PODMIOTY 
ZEWNĘTRZNE W STOSUNKU DO 
PROJEKTU 

4
Zrównoważone 
przyjmowanie 
uchodźców  

SPONSORING

---

5
Skuteczne 
ścieżki włączania 
i uzyskiwania 
niezależności  

INTEGRACJA

Działania po przyjeździe:

Uruchomienie „systemów przyjęcia 
rozproszonego” przez społeczeństwo 
obywatelskie (stowarzyszenia, grupy 
jednostek, parafie, organizacje, rodziny itp.):
• spełnienie podstawowych 

potrzeb uchodźców (wyżywienie, 
zakwaterowanie, dobra i usługi), w 
szczególności w pierwszych miesiącach 
po przyjeździe;

• wsparcie w zakresie uzyskania dostępu 
do systemu opieki zdrowotnej i 
zabiegów leczniczych. 

Wsparcie w procesie składania wniosku o 
azyl/ochronę międzynarodową, pozwolenie 
na pobyt/pozwolenie na podróż. 

Poradnictwo w zakresie kwestii kulturowych, 
działania w zakresie podnoszenia 
świadomości, przekazywanie wiedzy 
i umiejętności z zakresu różnych faz 
procesu integracji skierowane do osób 
odpowiedzialnych oraz podmiotów 
lokalnych społeczności, które przyjmują 
uchodźców. 

Ścieżki integracji nakierowane na 
samodzielność ludzi: kursy językowe; 
kształcenie zawodowe, wsparcie przy 
wchodzeniu na rynek pracy, włączenie 
i integracja z systemem edukacji dzieci 
będących uchodźcami oraz wsparcie 
pozalekcyjne. 

Stowarzyszenia/organizacje i jednostki 
na poziomie lokalnym („społeczność” 
goszcząca). 

Właściwe organy władzy w krajach UE 
wyznaczone w ramach procedury do 
przyznawania statusu prawnego i zezwoleń 
na pobyt. 

Stowarzyszenia i organizacje sektora 
publicznego/prywatnego (centra kształcenia, 
szkoły itp.) na poziomie krajowym i lokalnym 
zaangażowane w programy (ścieżki) 
integracji.

Podmioty wyznaczone do sprawowania 
opieki zdrowotnej.

6
Mediacja 
międzykulturowa

NEGOCJACJE

Stałe wsparcie w postaci mediacji 
międzykulturowej: obecność i wsparcie 
mediatorów – którzy nie pełnią jedynie 
funkcji tłumaczy ustnych lub pisemnych, 
ale przede wszystkim służą pomocą i swoją 
obecnością – jest zapewnione zarówno 
przed wyjazdem, jak i podczas pobytu 
uchodźców w społecznościach lokalnych, 
które ich przyjmują. 

Uniwersytety i Ośrodki Kształcenia Wyższego 
(kursy mediacji międzykulturowej).
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2.5 Kluczowe podmioty procesu wdrażania procedur związanych z 
Korytarzami Humanitarnymi.

ZAANGAŻOWANE 
OSOBY

OPIS

Podmioty i 
Mediatorzy 
międzykulturowi 
w krajach 
tranzytowych

Należą do różnych organizacji działających w krajach tranzytowych. Zapewniają 
wsparcie osobom żyjącym w obozach dla uchodźców, które mogłyby zostać włączone 
do programu Korytarzy Humanitarnych w roli beneficjentów. 
Zadaniem tych podmiotów jest wykazanie zrozumienia dla wszelkich sytuacji 
dotyczących uchodźców i ich rodzin oraz gromadzenie wszystkich pozyskanych 
informacji (sytuacja osobista i rodzinna, problemy i oczekiwania itp.). Zgromadzone 
informacje są następnie analizowane w zależności od możliwości wprowadzenia ich 
do programu. Podmioty te są ponadto zobowiązane do przeprowadzania wstępnych 
kontroli mających na celu sprawdzenie, czy istnieje i jest dostępna cała dotycząca 
uchodźców dokumentacja, która, w zależności od stosowanych określonych ram 
ustawodawczych, jest niezbędna, aby możliwe było opuszczenie danego Kraju i 
przybycie do Europy.

Podmioty 
w krajach 
goszczących 
i Mediatorzy 
Międzykulturowi 
(poziom lokalny)

Są to osoby kontaktowe wyznaczone w ramach stowarzyszeń/organizacji, które 
goszczą uchodźców w krajach UE.
Stowarzyszenia i organizacje goszczące mają za zadanie zająć się jedną lub większą 
ilością osób lub rodzin oraz zapewnić im materialne i moralne wsparcie. Pomagają 
one uchodźcom ukończyć projekt włączenia/integracji rozpoczęty przez nich w kraju 
docelowym i w lokalnych społecznościach, w których żyją. Podmioty te są zatem 
zobowiązane do zapewnienia uchodźcom szerokiej gamy towarów/dóbr/usług/
działań, takich jak: wyżywienie i zakwaterowanie, działania w zakresie podnoszenia 
świadomości, przedstawienie możliwości w zakresie kształcenia (kursy językowe; 
kształcenie zawodowe itp.) oraz inne działania mające na celu włączenie do 
społeczeństwa i integrację, również w miejscu pracy, z lokalnymi społecznościami 
goszczącymi.

Koordynatorzy Przynależą do organizacji będących pomysłodawcami Korytarzy Humanitarnych (które 
zawarły Protokoły z krajowymi organami władzy) i służą za punkty kontaktowe pomiędzy 
podmiotami z krajów tranzytowych a tymi pochodzącymi z krajów docelowych, 
odpowiedzialnymi za działania związane z przyjęciem na miejscu. 
Dzięki działaniom koordynatorów możliwe jest dopasowanie wymogów i oczekiwań 
uchodźców (pojedynczych jednostek oraz rodzin) z krajów tranzytowych do możliwości 
określonych przez społeczności lokalne (również w zakresie zakwaterowania i 
możliwości integracji przyjmowanych osób) z krajów docelowych. Koordynatorzy są 
odpowiedzialni za projekt i zobowiązani do utrzymywania stosunków z Ministerstwami 
i właściwymi Organami władzy znajdującymi się w krajach tranzytowych i w Europie. Do 
Koordynatorów należy zatwierdzanie i legalizowanie procesu włączania beneficjentów 
do projektu, zapewnianie im zakwaterowania w różnych społecznościach lokalnych, 
utrzymywanie stosunków ze stowarzyszeniami działającymi na danym terytorium wraz 
ze wsparciem Podmiotów podległych pomysłodawcom.  

KORYTARZE 
HUMANITARNE: 
OPIS PROCEDUR 
REALIZACJI
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3.1 Identyfikacja i wybór Beneficjentów.

DZIAŁANIE: 

Identyfikacja i wybór beneficjentów. Działanie to jest realizowane w Krajach pochodzenia 
(zdefiniowanych tu również jako „Kraje tranzytowe”) uchodźców (Liban, Etiopia). 

MAKRO-PROCEDURA:

CEL:

Identyfikacja uchodźców, którzy mogą wziąć udział w Korytarzach Humanitarnych i skorzystać 
z ochrony międzynarodowej zgodnie z prawodawstwem UE. 

ORGANIZACJA / ZAANGAŻOWANY PERSONEL:

• koordynatorzy projektu;

• podmioty przynależące do organizacji będących pomysłodawcami (organizatorami) w 
krajach tranzytowych;

• lokalne ONG i stowarzyszenia w krajach tranzytowych (mające ścisły kontakt z 
organizacjami będącymi pomysłodawcami) – zewnętrzne w stosunku do Projektu;

• UNHCR – zewnętrzny w stosunku do Projektu.

OPIS PROCEDUR: 

LICZBA PROCEDURY DANE/ PODANE 
INFORMACJE KRAJ ORGANIZACJE/ 

OSOBY

1 Przyjmowanie i 
analiza wniosków.

Lista dei potenziali beneficiari e 
relazioni su di loro. (provenienza, 
condizioni personali, legami 
familiari, etc.)

Kraj 
tranzytowy.

Lokalne ONG i 
stowarzyszenia. 

Koordynatorzy.

Kadra/Wolontariusze 
przynależący do 
organizacji będących 
pomysłodawcami.

2 Wywiady z 
potencjalnymi 
beneficjentami.

A. Dane i informacje podawane 
przez potencjalnych beneficjentów:

 - dane osobowe;
 - wyjątkowo trudna sytuacja 
życiowa (przynależność do 
kategorii osób specjalnej troski);

 - status rodzinny;
 - sytuacja prawna/Status prawny;
 - pozostałe istotne informacje 
na temat sytuacji życiowej i 
społecznej;

 - historie osobiste i rodziny, w tym 
informacje na temat odbytych 
migracji;

 - uzasadnienie chęci 
przeprowadzenia się do Europy;

 - dokumenty identyfikacyjne i 
potwierdzające opowiedziane 
historie.

B. Informacje przekazywane przez 
Koordynatorów/Podmioty:

 - tryby przyjęć do projektu i jego 
funkcjonowanie;

 - przepisy prawa stosowane 
w zakresie udzielania azylu i 
ochrony międzynarodowej;

 - trudności występujące w krajach 
docelowych po przyjęciu do 
projektu, odnoszące się do 
integracji kulturowej, społecznej 
i pracowniczej.

Kraj 
tranzytowy.

Koordynatorzy 
i Podmioty 
przynależące do 
organizacji będących 
pomysłodawcami.

WNIOSKI

Potencjalni beneficjenci zgłaszani 
przez: UNHCR, UNRWA, IOM, 
Włoski Czerwony Krzyż – Croce 
Rossa Italiana (CRI), ONG, 
Stowarzyszenia, OI, wspólnoty 
religijne, krewnych i przyjaciół 
beneficjentów projektu itd.

Weryfikacja przez Podmioty i 
Koordynatorów projektu (inne 
poziomy szczegółowości).

W przypadku spełnienia 
wymogu: przesłanie formalnego 
wniosku.

IDENTYFIKACJA 
BENEFICJENTÓW

Co najmniej 3 wywiady z 
potencjalnymi beneficjentami, 
najlepiej w ich miejscu pobytu.

Analiza danych i informacji 
zgromadzonych podczas 
wywiadów i pozyskanych z innych 
wiarygodnych źródeł.

W przypadku spełnienia 
wymogu: propozycja włączenia 
do projektu. 

PODPISANIE 
„OŚWIADCZENIA O 
ZOBOWIĄZANIU”

Umowa zawierana pomiędzy wy-
branymi beneficjentami a organi-
zacjami będącymi organizatorami 
(pomysłodawcami) obejmująca 
najważniejsze kwestie Korytarzy 
Humanitarnych i oczekiwane 
rezultaty projektu: jest to podsu-
mowanie najważniejszych pun-
któw projektu, objaśnianych po-
dczas licznych spotkań, których 
przestrzeganie jest wymagane; 
porozumienie w sprawie warun-
ków i obowiązków wynikających 
z przyjęcia; porozumienie w 
sprawie oczekiwanych rezultatów 
projektu; zobowiązanie do prze-
strzegania krajowych przepisów 
prawa i rozporządzeń europejski-
ch krajów goszczących.

W przypadku Francji: akceptacja 
umowy integracji republikańskiej.
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LICZBA PROCEDURY DANE/ PODANE 
INFORMACJE KRAJ ORGANIZACJE/ 

OSOBY

9 Wprowadzanie 
danych.

Dane i informacje zgromadzone na 
każdym etapie i wprowadzone do 
Aplikacji Internetowej).

Kraj 
tranzytowy.

Docelowe 
kraje UE.

Kadra/Wolontariusze 
przynależąca(-y) do 
organizacji będących 
pomysłodawcami. 

Koordynatorzy.

Realizacja działań jest zarezerwowana dla pomysłodawców (organizatorów) projektu i ich 
podmiotów znajdujących się na miejscu. 

Pozostałe podmioty lokalne, często o charakterze instytucjonalnym, są uważnie 
wysłuchiwane, ale nie są angażowane w procedury identyfikacji beneficjentów. Wszystko 
to, aby zapewnić zgodność z wymaganiami projektowymi na podstawie dwóch głównych 
kryteriów: 

• obiektywnej kwalifikowalności potencjalnych beneficjentów w odniesieniu do ich cech 
osobowych, a w szczególności „wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej”;

• Zrozumienie zasad, jakie rządzą Korytarzami Humanitarnymi, i wyraźne stosowanie się 
do nich przez wybranych beneficjentów.

Elementy te są fundamentalne dla zapobiegania wtórnym przepływom po tym, jak 
beneficjenci dotrą do miejsc docelowych w Europie. 

Przed rozpoczęciem procesu przyjmowania beneficjentów do projektu Korytarzy 
Humanitarnych oraz w trakcie jego trwania wybranym osobom stale przekazywane są 
kompletne informacje na temat funkcjonowania projektu i zasad, jakimi się on rządzi. Chodzi 
o podstawowe działanie informacyjne, ponieważ każdy z beneficjentów musi być świadomy 
kwestii związanych z całym projektem migracyjnym i posiadać silną motywację, aby podjąć 
się realizacji ścieżki adaptacji do nowej, europejskiej rzeczywistości. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/33 z dnia 26 czerwca 2013 roku, 
Rozdział IV Przepisy dotyczące osób szczególnej troski, Artykuł 21: 
„…osoby szczególnej troski, takie jak małoletni, [...], osoby niepełnosprawne, osoby 
starsze, kobiety ciężarne, rodzice samotnie wychowujący małoletnie dzieci, ofiary handlu 
ludźmi, osoby cierpiące na poważne choroby, osoby z zaburzeniami umysłowymi oraz 
osoby, które zostały poddane torturom, ofiary gwałtów lub innych poważnych form 
przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej, takie jak ofiary okaleczania żeńskich 
narządów płciowych”.

LICZBA PROCEDURY DANE/ PODANE 
INFORMACJE KRAJ ORGANIZACJE/ 

OSOBY

3 Weryfikacja i ocena 
wiarygodności 
osobistej historii 
opisanej przez 
potencjalnych 
beneficjentów.

Dane i informacje zgromadzone na 
podstawie różnych źródeł (kontakty 
osobiste, bazy danych itp.

Tłumaczenie dokumentów 
wymaganych przez Organy 
Konsularne (w przypadku Francji).

Kraj 
tranzytowy.

Kadra/Wolontariusze 
przynależąca(-y) do 
organizacji będących 
pomysłodawcami.

4 Weryfikacja i ocena 
osobistej sytuacji 
prawnej przez 
właściwe organy wład-
zy znajdujące się w 
krajach tranzytowych i 
kraju docelowym.

Dane i informacje zgromadzone na 
podstawie różnych źródeł, zgodnie 
z przepisami prawa obowiąz-
ującymi w kraju początkowym/
tranzytowym i docelowym, które 
odnoszą się do osób wpisanych na 
listę potencjalnych beneficjentów 
projektu.

Kraj 
tranzytowy.

Docelowe 
kraje UE.

Właściwe organy 
władzy w krajach 
tranzytowych i 
docelowych.

5 Ustalanie i gromadze-
nie dokumentów dla 
każdego wybranego 
beneficjenta, niezbęd-
nych do przesiedlenia 
go do Europy w pr-
zypadku włączenia do 
samego programu.

Akta odnoszące się do każdego z 
beneficjentów/do każdej z rodzin.

Kraj 
tranzytowy.

Koordynatorzy 
i Podmioty 
przynależące do 
organizacji będących 
pomysłodawcami.

6 Określanie, na pod-
stawie potrzeb oso-
bistych i rodzinnych, 
położenia geograficz-
nego i rodzaju miejsc 
zakwaterowania 
przeznaczonych dla 
uchodźców w kraju 
docelowym.

Dane na temat położenia 
geograficznego miejsc 
zakwaterowania.

Informacje na temat kwestii 
związanych z przyjęciem.

Docelowe 
kraje UE.

Koordynatorzy 
i Podmioty 
przynależące do 
organizacji będących 
pomysłodawcami.

7 Zatwierdzenie odci-
sków palców poten-
cjalnych beneficjen-
tów w ambasadzie 
kraju docelowego.

Odciski palców

Dane wprowadzone do bazy 
danych EURODAC i Shengen.

Kraj 
tranzytowy.

Właściwe organy 
władzy.

Koordynatorzy i Pod-
mioty przynależące do 
organizacji będących 
pomysłodawcami (na-
dzór i organizacja).

8 Zatwierdzenie benefi-
cjentów wybranych do 
udziału w projekcie.

Oświadczenie o zobowiązaniu 
zawierane z beneficjentami (podpi-
sane i uruchomione).

Kraj 
tranzytowy.

Docelowe 
kraje UE.

Koordynatorzy.
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PROCEDURA 1
Przyjmowanie i analiza wniosków. 
Wnioski o przyjęcie do projektu Korytarzy Humanitarnych, składane przez potencjalnych 
beneficjentów, spływają do organizacji będących pomysłodawcami projektu za 
pośrednictwem kilku kanałów: poprzez stowarzyszenia, organizacje międzynarodowe, 
wspólnoty religijne, krewnych i przyjaciół przebywających już w Europie (także tych, którzy 
przybyli do Europy również za pośrednictwem Korytarzy Humanitarnych) itp. 
Gdy tylko jest to możliwe, aby odpowiedzieć na dużą liczbę spływających wniosków, 
stowarzyszenia będące pomysłodawcami projektu weryfikują możliwość odniesienia się do 
legalnych i bezpiecznych dróg dotarcia do Europy alternatywnych w stosunku do Korytarzy 
Humanitarnych i obowiązujących już w ramach krajowych przepisów prawa (na przykład: 
procedury łączenia rodzin lub integracji z obywatelami Europy). 

PROCEDURA 2
Wywiady z potencjalnymi beneficjentami.
Z każdą zidentyfikowaną osobą/rodziną przeprowadzane są co najmniej 3 wywiady 
odbywające się w różnym czasie i, najlepiej, w domu/miejscu pobytu lub miejscu 
tymczasowego pobytu osób zainteresowanych. Obecność mediatorów międzykulturowych 
zazwyczaj okazuje się bardzo przydatna i może zostać zapewniona na czas jednego 
lub większej ilości spotkań. Koordynatorzy i pracownicy Podmiotów podlegających 
organizacjom będącym pomysłodawcami tłumaczą potencjalnym beneficjentom podstawy 
i sposoby działania Korytarzy Humanitarnych, jak również omawiają z nimi kwestie prawne 
odnoszące się do prawa azylowego, jakiemu będą oni podlegali w Krajach docelowych. 
Podczas rozmów Koordynatorzy i pracownicy wspomnianych Podmiotów odpowiadają na 
pytania stawiane przez potencjalnych beneficjentów i przekazują im przydatne informacje 
(o charakterze kulturowym, społecznym, ekonomicznym itd.) na temat Kraju przyjmującego. 

Podczas wywiadu podmioty weryfikują, czy potencjalni beneficjenci posiadają dokumentację 
niezbędną do opuszczenia Kraju tranzytowego i/lub czy podjęli działania niezbędne do jej 
uzyskania bądź uzupełnienia zgodnie ze stosowanymi przepisami prawa. Szczególną uwagę 
zwraca się na ocenę aspektów związanych z motywacją, która doprowadza przepytywane 
osoby do wnioskowania o ochronę międzynarodową i przyjęcie do projektu. 
Po zakończeniu rozmów, o ile spełnione zostają stosowne warunki, zaproponowane zostaje 
podpisanie „Oświadczenia o zobowiązaniu”, napisanego w języku arabskim lub ojczystym 
języku beneficjenta, które to zawiera najważniejsze kwestie związane z projektem, w które 
beneficjent musi się zaangażować. 

Oświadczenie zawiera następujące elementy: 
• powody, które popchnęły stowarzyszenia będące pomysłodawcami do stworzenia 

Korytarzy Humanitarnych (pokrywając bezpośrednio ich koszty);
• najważniejsze informacje na temat procedur uzyskiwania azylu obowiązujących w 

Europie i mających zastosowanie do beneficjentów; 
• prawa i obowiązki beneficjentów projektu, które zaczną ich obowiązywać po przyjęciu 

do projektu;
• zobowiązanie beneficjentów do pozostania w kraju goszczącym; 
• kompletna informacja na temat braku możliwości powrotu do kraju tranzytowego i 

kraju pochodzenia po przyjęciu do projektu (za wyjątkiem sytuacji, w której następuje 
rezygnacja ze statusu); 

• sposoby i czasy związane z realizacją przyjęcia, ze szczególnym uwzględnieniem 
zobowiązań, jakich beneficjent będący sygnatariuszem musi przestrzegać, aby 
pomyślnie ukończyć własną ścieżkę integracji: nauka języka kraju goszczącego i 
obowiązek osiągnięcia samodzielności, własnej i rodziny, w terminie przewidzianym w 
projekcie. 

PROCEDURA 3 
Weryfikacja i ocena wiarygodności osobistej historii opisanej przez 
potencjalnych beneficjentów.
Wiarygodność osobistej/rodzinnej historii opisanej przez potencjalnych beneficjentów 
jest uważnie analizowana i poddawana ocenie za pomocą różnego rodzaju źródeł: bazy 
danych, informacje dostarczone przez inne osoby przebywające w obozie, regionie, mieście 
itp. Osobami odpowiedzialnymi za tę procedurę są pracownicy Podmiotów i Koordynatorzy 
instytucji wspierających projekt.

PROCEDURA 4
Weryfikacja i ocena osobistej sytuacji prawnej przez właściwe organy 
władzy znajdujące się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.
Procedura ta polega na przeprowadzaniu weryfikacji przez właściwe organy władzy 

PIERWSZY WYWIAD - DRUGI WYWIAD - TRZECI WYWIAD

Skład rodziny i grupy krewnych.

Tło kulturowe i wychowanie.

Osobista historia i wydarzenia, które 
skłoniły daną osobę i/lub rodzinę do 
porzucenia własnego kraju.

Powody złożenia wniosku o ochronę 
międzynarodową.

Weryfikacja osobistej dokumentacji 
posiadanej przez potencjalnych 
beneficjentów.

Po zakończeniu rozmów 
może zostać zaproponowane 

zawarcie „Oświadczenia o 
zobowiązaniu”.
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upoważnione do wystawiania zaświadczeń na temat osobistej sytuacji prawnej (statusu 
prawnego) potencjalnych beneficjentów, a w szczególności karania w przeszłości, z 
którymi ściśle współpracują osoby odpowiedzialne za identyfikację i wybór potencjalnych 
beneficjentów (podmioty należące do organizacji będących pomysłodawcami), ONG/
lokalne stowarzyszenia zewnętrzne w stosunku do projektu, z którymi podpisano 
obowiązujące, formalne i nieformalne, porozumienia o współpracy. Kolejny poziom kontroli 
realizowany jest przez właściwe organy władzy znajdujące się w krajach docelowych i 
tranzytowych. 

PROCEDURA 5
Ustalanie i gromadzenie niezbędnych dokumentów dla każdego 
wybranego beneficjenta, koniecznych do przesiedlenia go do Europy w 
przypadku włączenia do projektu.
Procedura ta jest wdrażana po zakończeniu procedury 3 i równolegle z procedurą 4. 
Polega ona na stworzeniu akt odnoszących się do każdego z beneficjentów/do każdej z 
rodzin, przydatnych do oceny możliwości przyjęcia do projektu, a zatem przygotowania 
całej dokumentacji niezbędnej do podróży oraz dokumentacji potrzebnej w momencie 
przyjazdu do Europy w celu dopełnienia stosownych formalności i realizacji przyjęcia. W 
przypadku Francji przygotowywane jest tłumaczenie dokumentów wymaganych przez 
Organy Konsularne.

PROCEDURA 6
Określanie, na podstawie potrzeb osobistych i rodzinnych, położenia 
geograficznego i rodzajów miejsc zakwaterowania przeznaczonych dla 
uchodźców w kraju docelowym. 
Na podstawie cech osobistych i charakterystyki rodziny poszczególnych jednostek 
Koordynatorzy uruchamiają podmioty działające w krajach wyznaczających w celu 
sporządzenia wstępnej listy potencjalnych odpowiednich lokalizacji, w których istnieje 
możliwość ugoszczenia uchodźców, z uwzględnieniem ich specjalnych potrzeb (np. 
zakwaterowanie i kontekst społeczno-ekonomiczny odpowiednie dla dużych rodzin, osób 
starszych, osób niepełnosprawnych itd.). Następnie lista poddawana jest dalszej ocenie i 
kontroli ze strony podmiotów projektu i samych Koordynatorów. Jeśli wszystkie wymogi 
zostaną spełnione, lokalizacje geograficzne i miejsca zakwaterowania są przypasowywane 
do osób i rodzin, a następnie są im proponowane gotowe rozwiązania. W przypadku 
członków tych samych rodzin podejmowana jest próba zapewnienia sąsiedztwa.

PROCEDURA 7 
Zatwierdzanie odcisków palców potencjalnych beneficjentów w 
Ambasadzie kraju docelowego.
W przypadku pomyślnego ukończenia obydwu poziomów kontroli w ramach procedury 4, 

dana osoba może zostać oznaczona jako beneficjent projektu. Status „beneficjenta” jest 
następnie potwierdzany przez Koordynatora (patrz Procedura 8). Pobrane od beneficjentów 
odciski palców są archiwizowane w ambasadzie europejskiego kraju docelowego. Dane są 
wprowadzane do EURODAC (baza danych UE na temat emigrantów), a następnie przesyłane 
policji kryminalnej z kraju docelowego w celu przeprowadzenia kolejnego poziomu 
kontroli. Lokalna policja również przeprowadza własne kontrole, zgodnie z obowiązującym 
prawodawstwem. Po przeprowadzeniu wszystkich kontroli, właściwe organy władzy wydają 
zezwolenie na wydanie wizy. 

PROCEDURA 8 
Zatwierdzanie wybranych beneficjentów. 
Koordynator zatwierdza i legalizuje proces włączania beneficjentów do projektu; tym 
samym podpisane oświadczenie o zobowiązaniu (patrz Procedura 2) staje się wykonalne. 
Po zrealizowaniu i ukończeniu wszelkich działań przedwyjazdowych Koordynator uruchamia 
wszystkie pozostałe fazy przewidziane w ramach przesiedlania beneficjentów do 
europejskich krajów docelowych. (Patrz makro-procedura 3.2)

PROCEDURA 9 
Wprowadzanie danych.
Wszystkie informacje i dane zebrane na każdym etapie są archiwizowane w Aplikacji 
Internetowej, a zarządza nimi właściwy podmiot.



Youssef Atais ma 45 lat i przybył do Włoch 20 lat temu. Wspólnotę Sant’Egidio (Comunità 
di Sant’Egidio) poznał, uczęszczając do Szkoły Języka i Kultury Włoskiej, a dzięki wsparciu 
Wspólnoty uzyskał dyplom mediatora międzykulturowego. Jest obywatelem Włoch i ojcem 
cudownej pięcioletniej dziewczynki. Od wielu lat współpracuje z Comunità di Sant’Egidio 
przy działaniach mediacyjnych w ramach usług oferowanych imigrantom (Szkoła, Przyjęcie, 
Konsultacje...). Od 2016 roku, czyli początku Korytarzy Humanitarnych, zajmuje się 
działaniami przedwyjazdowymi w Libanie i towarzyszy uchodźcom.

Po przeszło czterech latach pracy w Libanie Youssef i jego koledzy pracujący na miejscu 
zyskali już obszerną wiedzę na temat wieloaspektowej rzeczywistości uchodźców obecnych 
we wszystkich regionach Libanu, zarówno w Bejrucie, jak i w innych miastach Kraju, od 
obozów na północy i w Dolinie Beqqa, aż po palestyńskie obozy w miejscowościach Saida 
i Tiro.

Praca polega na towarzyszeniu osobom, które przybędą do Włoch lub Europy za 
pośrednictwem Korytarzy Humanitarnych, na różnych etapach, od wyboru do 
przygotowania do wyjazdu.

„Z każdą wybraną osobą/rodziną przeprowadzanych jest kilka rozmów, odbywających 
się w różnym czasie i, najlepiej, w miejscu zamieszkania osób zainteresowanych. Oprócz 
zbierania informacji na temat składu rodziny i kręgu rodzicielskiego, edukacji kulturalnej 
każdego z członków rodziny, historii i zdarzeń, które doprowadziły daną osobę i/lub rodzinę 
do opuszczenia własnego Kraju, skupiamy się bardzo na wyjaśnieniu powodów, dla których 
wnioskowała ona o objęcie ochroną międzynarodową. Zgłaszające się do nas osoby muszą 
mieć świadomość, że, gdy już przybędą do Europy, nie będzie już dla nich powrotu”. 

Właśnie dlatego Youssef i zespół, z którym pracuje pod kierownictwem Marii Quinto z 
Comunità di Sant’Egidio, kładą duży nacisk na wytłumaczenie uchodźcom podstaw i 
sposobów działania Korytarzy Humanitarnych, przepisów z zakresu prawa azylowego, 
któremu będą podlegali, a także na przekazanie wszelkich pozostałych kwestii i przydatnych 

informacji odnoszących się do kraju przyjmującego.  

„Przede wszystkim – tłumaczy Youssef – trzeba ocenić, jak głęboka i silna jest motywacja, z 
którą osoba zainteresowana przystępuje do projektu Korytarzy Humanitarnych. Przystąpienie 
jest determinującym elementem, który pozwoli tym osobom przezwyciężać trudności, 
które nieodzownie niesie ze sobą każdy projekt polityki migracyjnej”. 

Praca mediatorów, takich jak Youssef, jest niezastąpiona. Komunikacja i wzajemnie 
zrozumienie z osobami na miejscu muszą być jasne, niezafałszowane, w przeciwnym 
wypadku konsekwencje, wynikające również z niespełnionych oczekiwań, mogłyby być 
negatywne, opóźniając lub podważając zasadność projektu integracji w krajach docelowych 
i w społecznościach przyjmujących. 
Kryteria wyboru zależą przede wszystkim od istnienia szczególnie trudnej sytuacji życiowej. 
Jednak należy wziąć pod uwagę również motywację i chęć zmierzenia się z wyzwaniem 
polegającym na stworzeniu sobie nowego życia i lepszej przyszłości w kompletnie innej 
rzeczywistości, odmiennej pod względem językowym i kulturowym. W związku z powyższym 
osoby, które wykonują to delikatne zadanie poprzedzające wyjazd beneficjentów, biorą 
pod uwagę również inne wskaźniki, a wśród nich z pewnością możliwość uzyskania azylu 
i dostępu do systemu ochrony, ale przede wszystkim realne perspektywy zintegrowania 
się przepytywanych osób i rodzin w krajach docelowych pod względem społecznym i 
gospodarczym.

„Staramy się zrozumieć, czy osoby, które stoją przed nami, będą w stanie odnaleźć się 
w Europie”, mówi Youssef.
Z tego właśnie powodu podmioty działające na miejscu poświęcają znaczną część ich 
czasu na poznanie charakterystyki zgłoszonych osób i rodzin: ich składu, występowania 
szczególnych rodzajów wrażliwości i problemów natury psychicznej. Na przykład „w 
odniesieniu do dużych rodzin zwraca się uwagę na zapewnienie przyjęcia, które uwzględni 
fakt, że często rodziny te są złożone głównie z małych dzieci, młodych osób, które nie 
osiągnęły jeszcze wieku produkcyjnego czy osób starszych. Ogólnie rzecz biorąc, zawsze 
uważnie analizujemy zdolność danej osoby w wieku produkcyjnym do integracji i znalezienia 
pracy”.
„Zazwyczaj potrzeba co najmniej trzech spotkań przed zaproponowaniem danej osobie 
zobowiązania w postaci wzięcia udziału w projekcie”, kontynuuje Youssef. Zobowiązanie to 
jest następnie formalizowane w postaci oświadczenia (składanego przez zainteresowanych 
w ich języku ojczystym), które zawiera najważniejsze kwestie związane z projektem. „Kluczowe 
jest zaangażowanie osób składających oświadczenie. Konieczne jest, aby przybywające osoby 
były w pełni świadome wszystkiego, co odnosi się do projektu, w tym sposobów i czasów 
związanych z realizacją procesu przyjęcia. Będą przecież musiały ukończyć program, który 
nigdy nie jest łatwy, a ostatecznie usamodzielnić się. Zawsze będziemy im towarzyszyć na 
wszystkich etapach integracji, ale to oni będą musieli się temu poświęcić i włożyć w to 
wiele wysiłku”, podsumowuje Youssef.

HISTORIA  
YOUSSEFA 
Mediatora kulturowego 
i językowego w Libanie
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3.2 Działania przedwyjazdowe: przygotowywanie beneficjentów. 

DZIAŁANIE:

a. Szkolenie, w toku rozmów, z przepisów prawa odnoszących się do ram prawnych, 
w szczególności z zakresu imigracji oraz kultury Kraju docelowego. Działania te 
realizowane są w kraju tranzytowym na rzecz beneficjentów przyjętych do projektu 

b. Spotkanie przygotowawcze ze społecznościami przyjmującymi i przygotowanie 
procesu przyjęcia beneficjentów w kraju goszczącym. 

 
MAKRO-PROCEDURA:

CEL:

a. zapewnienie beneficjentom, jeszcze przed wyjazdem, podstawowego szkolenia językowo-
kulturowego i wprowadzenie ich do kontekstu prawno-kulturowego krajów goszczących;12 

b. zapewnienie beneficjentom gościny w wymiarze materialnym (zakwaterowanie, 
wykształcenie dla dzieci/młodzieży, opieka zdrowotna itd.) w lokalnych społecznościach 
goszczących, zgodnie z upowszechnionym modelem przyjęcia. 

ORGANIZACJE / ZAANGAŻOWANY PERSONEL: 

• koordynatorzy projektu;
• podmioty przynależące do organizacji będących pomysłodawcami (organizatorami) w 

krajach tranzytowych.

12 W przypadku Francji beneficjenci otrzymują przede wszystkim informacje na temat treści „Umowy integracji republikańskiej”, 
którą będą musieli podpisać, a która zawiera niektóre klauzule wymagające udzielenia szczegółowych informacji i uzyskania 
specjalnej zgody (na przykład zakaz noszenia przez kobiety chust w szkołach publicznych).

OFICJALNE WŁĄCZENIE DO 
PROJEKTU KORYTARZY 
HUMANITARNYCH

Podpisane i wykonalne oświadczenie o 
zobowiązaniu.

KSZTAŁCENIE BENEFICJENTÓW I 
PRZYGOTOWYWANIE PRZYJĘCIA W 
KRAJACH DOCELOWYCH

Szkolenie z podstaw języka i kontekstu 
prawno-kulturowego, zwyczajów i tradycji kraju 
docelowego.
 
Sporządzenie listy osób / stowarzyszeń, które 
będą gościć beneficjentów.

Wyznaczenie podmiotów odpowiedzialnych za 
przyjęcie.

Wyszukanie szkół i placówek edukacyjnych i 
zorganizowanie ogólnej opieki zdrowotnej dla 
wszystkich beneficjentów i, w razie potrzeby, 
specjalistycznej opieki zdrowotnej.

OPIS PROCEDUR:

LICZBA PROCEDURY DANE/ PODANE 
INFORMACJE KRAJ ORGANIZACJE/ 

OSOBY

10 Podstawowe szkolenie 
z zakresu znajomości 
języka i kontekstu 
prawno-kulturowego.

Sprawozdania z poszczególnych 
poziomów kształcenia.

Kraj 
tranzytowy.

Koordynatorzy 
i Podmioty 
przynależące do 
organizacji będących 
pomysłodawcami.

11 Wyznaczanie 
podmiotów 
odpowiedzialnych za 
realizację działań po 
przyjeździe.

Lista podmiotów. Docelowe 
kraje UE.

Koordynatorzy.

Podmioty 
przynależące do 
organizacji będących 
pomysłodawcami.  

Podmioty przynależące 
do krajowych/
lokalnych stowarzyszeń 
w środowiskach 
goszczących.

12 Wydarzenia 
podnoszące 
świadomość 
organizowane w 
społecznościach 
przyjmujących.

Sprawozdania z wydarzeń i 
osiągniętych rezultatów.

Docelowe 
kraje UE.

Podmioty 
przynależące do 
organizacji będących 
pomysłodawcami.

Podmioty przynależące 
do krajowych/
lokalnych stowarzyszeń 
w środowiskach 
goszczących.

13 Wyszukiwanie i 
potwierdzanie 
dostępnych miejsc 
zakwaterowania bene-
ficjentów.

Końcowa lista miejsc 
zakwaterowania dostępnych 
w lokalnych społecznościach 
goszczących.

Docelowe 
kraje UE.

Koordynatorzy.

Podmioty 
przynależące do 
organizacji będących 
pomysłodawcami.

Podmioty/ 
Wolontariusze z 
lokalnych społeczności 
goszczących.
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LICZBA PROCEDURY DANE/ PODANE 
INFORMACJE KRAJ ORGANIZACJE/ 

OSOBY

14 Wybór szkół 
i placówek 
edukacyjnych. Kon-
takty z podmiotami 
opieki zdrowotnej i 
placówkami szpital-
nymi, w których tymc-
zasowo będą leczeni 
beneficjenci cierpiący 
na choroby przew-
lekłe i wymagający 
natychmiastowej 
pomocy. 

Lista i adresy wybranych szkół, 
lekarzy podstawowej opieki 
zdrowotnej i placówek szpitalnych.

Docelowe 
kraje UE.

Koordynatorzy.

Podmioty 
przynależące do 
organizacji będących 
pomysłodawcami.

Podmioty / 
Wolontariusze z 
lokalnych społeczności 
goszczących.

15 Umawianie i 
wykonywanie badań 
lekarskich na rzecz 
beneficjentów.

Umawianie wizyt.

Wizyty lekarskie.

Kraje 
docelowe.

Podmioty 
przynależące do 
organizacji będących 
pomysłodawcami.

Podmioty / 
Wolontariusze z 
lokalnych społeczności 
goszczących.

16 Wprowadzanie 
danych.

Dane i informacje zgromadzone na 
każdym etapie i wprowadzone do 
Aplikacji Internetowej.

Kraje  
tranzytowe.

Kraje  
docelowe.

Podmioty 
przynależące do 
organizacji będących 
pomysłodawcami.

Podmioty/
Wolontariusze 
przynależący do 
organizacji będących 
pomysłodawcami.

Koordynatorzy.

PROCEDURA 10
Podstawowe szkolenie z zakresu znajomości języka i kontekstu prawno-
kulturowego.
Działania są realizowane na rzecz beneficjentów w krajach tranzytowych (np. Liban, Etiopia) 
przed ich wyjazdem do europejskich krajów docelowych. W ramach projektu „Humanitarian 
Corridors” w Etiopii, wszystkie działania realizowane są w Addis Abebie, głównie przez VIS, 
natomiast APG23 organizuje kursy w Libanie. 

PROCEDURA 11
Wyznaczanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań po 
przyjeździe.
Koordynatorzy i kierownicy stowarzyszeń i organizacji działających na poziomie lokalnym 
wybierają podmioty, które będą odpowiedzialne za koordynację i opracowywanie działań 
z zakresu przyjęcia i realizowanych na rzecz uchodźców (zakwaterowanie, wsparcie 
materialne, organizacja działań szkoleniowych i akcje integracji społecznej itp.). Również w 
tej fazie niezwykle ważną okazuje się być rola mediatorów międzykulturowych, którzy mogą 
być włączani do projektu za każdym razem, gdy ich wsparcie okazuje się niezbędne, aby 
ułatwić współpracę oraz proces integracji beneficjentów. 

PROCEDURA 12
Wydarzenia podnoszące świadomość organizowane w społecznościach 
przyjmujących.
W lokalnych środowiskach, w których przyjmowani są beneficjenci, podmioty organizują 
publiczne wydarzenia mające na celu przekazanie informacji na temat poszczególnych celów 
projektu, przewidywanych działań, historii beneficjentów goszczonych na miejscu oraz ich 
statusu społecznego w Kraju pochodzenia i tranzytowym, powodów, dla których porzucili 
swój kraj itp. Ponadto omawiane są wszystkie pozostałe kwestie, które mogą się okazać 
przydatne do przygotowania danej społeczności goszczącej na przyjazd beneficjentów i 
wsparcia jej na dalszych etapach projektu.

PROCEDURA 13
Wyszukiwanie i potwierdzanie dostępnych miejsc zakwaterowania 
beneficjentów.
Zaczynając od wstępnych list przygotowanych w ramach Procedury 6 i przy ścisłej współpracy 
z Koordynatorami projektu, podmioty finalizują prace nad listami i uruchamiają kontakty na 
poziomie lokalnym ze stowarzyszeniami i osobami, które wyraziły wolę przyjęcia uchodźców. 
Potwierdzenie lokalizacji i miejsca zakwaterowania następuje po tym, jak Koordynatorzy 
wystawią pozytywną ocenę zgłoszonych kandydatur, uznając je za odpowiednie dla potrzeb 
przyjmowanych beneficjentów.



Stowarzyszenie Sentieri di Pace powstało w 2004 roku z zamiarem promowania kultury non-
violence poprzez: 

• programy edukacyjne w szkołach podstawowych i średnich na terytorium Boves 
(męczeńskiego miasta oporu, gdzie swoją siedzibę ma Szkoła Pokoju, z którą aktywnie 
współpracuje stowarzyszenie); 

• spotkania skierowane do mieszkańców strefy Cuneo, w których udział biorą eksperci na 
co dzień żyjący zgodnie ze strategią non-violence; 

• programy teatralne dla młodzieży i dorosłych oraz wspólne czytanie z dziećmi i 
rodzinami, którego tematyka odnosi się do kultury Pokoju.

„W ostatnich latach wielokrotnie zadawaliśmy sobie pytanie, jak żyć zgodnie ze strategią 
non-violence w świecie, który nas otacza – mówi Giorgio Falco, prezes stowarzyszenia 
– dopóki nie nadarzyła się okazja, aby otworzyć drzwi naszego stowarzyszenia na proces 
przyjęcia”. Siedziba Sentieri di Pace została przekazana w nieodpłatne użytkowanie przez 
Diecezję miasta Cuneo, która zaproponowała instytucji, aby ta zaczęła przyjmować osoby 
nieposiadające stałego miejsca zamieszkania. „W ten oto sposób w 2016 roku przybyła do 
nas urocza pani z Turynu, która, również dzięki naszej pomocy, zdołała odbudować swoje 
życie, znajdując pracę i zakwaterowanie”.

W 2017 roku Sentieri di Pace otrzymało od Operacji Gołębica, Pokojowego Korpusu Non-
violence stowarzyszenia Comunità Papa Giovanni XXIII, zapytanie dotyczące możliwości 
przyjęcia pary Syryjczyków pochodzących z obozu dla uchodźców z Tel Abbas w Libanie. 
„Nie mogliśmy odmówić! Wydawało nam się, że oto nadeszła odpowiedź na wiele z naszych 
pytań. W 2018 roku przybyli Randa i Houli, a grupa wolontariuszy w ciągu zaledwie kilku 
miesięcy zwiększyła się z 8 do 100 osób!” tłumaczy Giorgio. Dzięki zaangażowaniu i pracy 
wielu wolontariuszy Randa i Houli doskonale zintegrowali się z nowym miejscem, a po nieco 
ponad roku usamodzielnili się również pod względem ekonomicznym. 

„W 2019 roku otrzymaliśmy od Operacji Gołębica kolejną prośbę o przyjęcie pary, która z 
różnych powodów musiała pilnie uciekać z Libanu. Odpowiedź grupy była pozytywna, ale 
największym zaskoczeniem był fakt, że samym procesem przyjęcia chciała się zająć grupa 
młodych ludzi z parafii nieopodal Cuneo”. 

Grupa Kenegdo powstała jesienią 2018 roku z woli kilkudziesięciu młodych ludzi, którzy 
uczęszczają do grup parafialnych, aby zaangażować się, poznać, zmierzyć z różnymi 
realiami, aby w konkretny sposób poprawić życie swoje i osób potrzebujących. Grupa 
szybko zainteresowała się projektem przyjęć syryjskich rodzin uciekających przed wojną i 
obozami dla uchodźców w Libanie, a gdy przyszło zapytanie o przyjęcie tej pary, szybko 
zdecydowała się jej pomóc. 
Dzięki licznym spotkaniom informacyjnym i podnoszącym świadomość młodzi z Kenegdo 
dotarli do sporej liczby osób, które zdecydowały się na udzielenie wsparcia i najróżniejszych 
form pomocy w rozpoczynającej się właśnie przygodzie. Hanaa i Ahmad przybyli do Boves 
dzięki Korytarzom Humanitarnym 30 marca 2019 roku. 

„Każdy współpracuje przy przyjęciu Hanaa i Ahmada zależnie od czasu, jakim dysponuje, 
własnych cech, wiedzy i zdolności. Są tacy, którzy zajmują się lekcjami włoskiego, urzędowymi 
formalnościami i dokumentami, inni pilnują kwestii związanych ze zdrowiem, a jeszcze inni 
po prostu oferują swój czas, aby pójść razem na spacer. Każdy jest ważny!” opowiadają. „W 
całym tym okresie, od początkowej grupy stworzonej przez kilkudziesięciu młodych ludzi, 
doszliśmy do sytuacji, w której możemy liczyć na moc i wsparcie setki osób. W międzyczasie, 
dzięki spotkaniom, momentom wymiany informacji, konfrontacjom i osiąganiu wspólnych 
celów, które mogą być realizowane wyłącznie dzięki współpracy wszystkich wolontariuszy, 
także relacje wewnątrz samej grupy uległy znacznemu wzmocnieniu. Z pewnością grupa nie 
jest kompletna, każdy, kto chciałby się przyłączyć, jest mile widziany, potrzeba nam dopływu 
świeżych pomysłów, energii i propozycji, aby dalej kroczyć obraną przez nas drogą!” mówi 
Claudia, młodziutka, zaledwie 19-letnia dziewczyna.

Obecnie wolontariuszy zaangażowanych w dwa 
procesy przyjęcia jest już 200!

SENTIERI DI PACE  
I GRUPA KENEGDO  
Wśród wielu stowarzyszeń, 
jakie przystąpiły do projektu 
Korytarzy Humanitarnych… 
solidarność, która wciąż 
rośnie!
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PROCEDURA 14
Wybór szkół i placówek edukacyjnych. Kontakty z podmiotami opieki 
zdrowotnej i placówkami szpitalnymi, w których tymczasowo będą 
leczeni beneficjenci cierpiący na choroby przewlekłe i wymagający 
natychmiastowej pomocy.
Koordynatorzy i podmioty przynależące do organizacji będących pomysłodawcami, 
współdziałając ze stowarzyszeniami z danego terytorium i wolontariuszami na poziomie 
lokalnym, nawiązują kontakt z: miejscowymi szkołami i placówkami edukacyjnymi, aby 
umożliwić osobom niepełnoletnim rozpoczęcie bądź kontynuację procesu kształcenia 
oraz dopasowanie się do kolejnych szczebli edukacyjnych i szkoleniowych; lekarzami 
podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistami, placówkami medycznymi i szpitalnymi, aby 
zapewnić beneficjentom dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej oraz zagwarantować 
opiekę specjalistyczną osobom, które wymagają leczenia ze względu na odniesione szkody 
fizyczne i/lub psychiczne (np. gdy wywodzą się z terenów dotkniętych wojną) lub z powodu 
chorób przewlekłych itp.

PROCEDURA 15
Umawianie i wykonywanie badań lekarskich na rzecz beneficjentów.
Podmioty przynależące do organizacji będących pomysłodawcami oraz podmioty/
wolontariusze działający lokalnie zapewniają uchodźcom wsparcie w zakresie umawiania 
wizyt lekarskich, badań przesiewowych i świadczeń zdrowotnych (np. obowiązkowe 
szczepienia dla dzieci). W określonych przypadkach beneficjenci są włączani w system 
publicznej opieki zdrowotnej albo są dla nich uruchamiane sieci wsparcia zapewniające 
dostęp do innej pomocy medycznej. Podczas wizyt lekarskich beneficjentom towarzyszy 
personel/wolontariusze stowarzyszeń i, w razie potrzeby, mediatorzy międzykulturowi, 
którzy mają poprawić komunikację z personelem medycznym i zapewnić zrozumienie celów 
i wyników wykonanych badań. 

PROCEDURA 16
Wprowadzanie danych.
Wszystkie informacje i dane zebrane na każdym etapie są wprowadzane do Aplikacji 
Internetowej, a zarządza nimi właściwy podmiot. 

Operacja Gołębica (Operazione Colomba) to Pokojowy Korpus Non-violence Stowarzyszenia 
Comunità Papa Giovanni XXIII (założonego przez dona Oreste Benzi); jest to projekt 
zrodzony w 1992 roku z pragnienia życia według strategii non-violence w strefach wojny.
Początkowo działał on na terenie byłej Jugosławii, gdzie przyczynił się do połączenia wielu 
rodzin rozdzielonych przez różne fronty, ochrony (bez użycia broni) mniejszości narodowych, 
stworzenia stref spotkań, dialogu i pokojowego współistnienia.

Doświadczenie zdobyte na miejscu w ciągu wielu lat doprowadziło Operację Gołębica do 
wielu zakątków świata, w których toczyły się konflikty zbrojne, od Bałkanów po Amerykę 
Łacińską, od Kaukazu po Afrykę, od Środkowego po Daleki Wschód, angażując w całość 
projektu przeszło 2000 wolontariuszy.

Do głównych cech interwencji prowadzonych przez Operację Gołębica należą: 
• obecność; 
• działania wolne od przemocy; 
• neutralna postawa wobec ofiar konfliktów (niezależnie od przynależności etnicznej, 

religii, opcji politycznej...); 
• udział w życiu społeczności.

Działaniami, które Operacja Gołębica prowadzi w strefach konfliktu, są: ochrona cywilów 
najbardziej narażonych na przemoc wojenną (poprzez międzynarodową obecność i 
działania pozbawione przemocy); promowanie ścieżek dialogu i pojednania; wsparcie w 
realizacji najpilniejszych potrzeb osób, z którymi wolontariusze żyją na co dzień; praca w roli 
rzecznika, zgłaszanie i promowanie rozwiązań alternatywnych w stosunku do konfliktu na 
poziomie politycznym i instytucjonalnym.

Aktualnie Operacja Gołębica prowadzi działania w Albanii, Kolumbii, Palestynie i w Libanie, 
w syryjskich obozach dla uchodźców.

OPERACJA 
GOŁĘBICA
Pokojowy Korpus 
Non-violence podległy 
Comunità Papa Giovanni XXIII 
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OBECNOŚĆ W LIBANIE PRZY SYRYJSKICH UCHODŹCACH.

Od września 2013 roku Operacja Gołębica towarzyszy syryjskim uchodźcom w Libanie.
Sytuacja w Syrii, gdzie od 2011 roku toczy się wojna, w której spierają się siły antyrządowe i 
popierające rząd, jest wręcz katastrofalna: 400 tysięcy zabitych, 6,5 milionów wysiedlonych, 5 
milionów uchodźców zmuszonych do opuszczenia Kraju, z czego przeszło milion osób szukało 
schronienia w sąsiadującym Libanie (zamieszkiwanym przez zaledwie 4,5 miliona ludzi).
Wolontariusze Operacji Gołębica żyją na północy Libanu w namiotach, w obozie 
dla uchodźców w Tel Abbas: zapewniają międzynarodową, neutralną, wolną od 
przemocy obecność, która dla syryjskich uchodźców jest źródłem zwiększonego 
bezpieczeństwa. Dzięki swojej stałej obecności wolontariusze umożliwiają na przykład 
powiązanie realnych potrzeb uchodźców z podmiotami, które są w stanie je zaspokoić 
(ONZ, Instytucje, Stowarzyszenia...); są również wzywani do przeprowadzania mediacji w 
przypadku napięć, które powstają pomiędzy lokalną społecznością libańską, oraz składania 
Propozycji pokoju, opracowanej i popieranej przez uchodźców, w której wnioskuje się o 
powrót do Syrii, do bezpiecznych Stref Humanitarnych.

OBECNOŚĆ W LIBANIE, W SYRYJSKICH OBOZACH DLA UCHODŹCÓW, OBEJMUJE 
TRZY POZIOMY.

Pierwszy, który stanowi zresztą motywację do wszystkich pozostałych działań, to codzienne 
życie w obozie w Tel Abbas, które polega na dzieleniu trosk, wysłuchaniu, zabawie z 
najmłodszymi i wsparciu.
Jesteśmy stale obecni w namiotach sąsiadujących z rodzinami, 
które każdego dnia ledwie radzą sobie z trudami sytuacji 
będąc osobami, Syryjczykami i biednymi uchodźcami, 
które nie mają przed sobą przyszłości ani w Libanie, 
ani w Syrii.

W punktach kontrolnych rozmieszczonych wzdłuż 
dróg, każdego dnia dochodzi do aresztowań 
uchodźców, którzy próbowali się przemieścić 
wgłąb kraju (Liban nie podpisał konwencji 
ONZ w sprawie praw uchodźców), w związku z 
czym większość codziennych działań polega na 
towarzyszeniu tym osobom podczas pobytu w 
szpitalu czy wizyt lekarskich.

Międzynarodowa eskorta (konwoje cywilne) wolontariuszy 
z Operacji Gołębica zapobiega aresztowaniom uchodźców w p u n k t a c h 
kontrolnych rozmieszczonych wzdłuż tras pomiędzy obozami dla uchodźców i szpitalami 
znajdującymi się w miastach. Ponadto wolontariusze Operacji Gołębica towarzyszą dzieciom, 
matkom i żonom podczas poszukiwania informacji na temat ich bliskich w ośrodkach 
zatrzymań. Co więcej, odwiedzają syryjskie rodziny, zwłaszcza te najsłabsze i znajdujące 

się w najtrudniejszej sytuacji, próbując powiązań 
potrzeby uchodźców z podmiotami będącymi w 
stanie je zaspokoić (UNHCR, Międzynarodowy 
Czerwony Krzyż, ONG, władze samorządowe). 

Uruchomiony w lutym 2016 roku drugi poziom 
polega na wspieraniu, we współpracy z Comunità 
di Sant’Egidio, Tavola Valdese i Federacją 
Kościołów Ewangelicznych we Włoszech, wyjazdu 
uchodźców w ramach Korytarzy Humanitarnych 
do Włoch, Francji, Belgii i Andory. 
Wolontariusze interweniują zarówno na etapie 
poprzedzającym wyjazd, jak i po przyjeździe. 
Operacja Gołębica zajmuje się zgłaszaniem potencjalnych 
beneficjentów Korytarzy Humanitarnych żyjących w obozie w Tel A b b a s 
i na terenach przyległych, na których Operacja prowadzi swoje działania, do podmiotów 
proponujących, zajmujących się wyborem beneficjentów. Wolontariusze towarzyszą 
wstępnie wybranym pojedynczym osobom oraz rodzinom podczas różnego rodzaju rozmów 
służących dokonaniu ostatecznego wyboru, a także podczas spotkań w Ambasadzie w celu 
załatwienia formalności koniecznych do wydania wizy humanitarnej. Ponadto organizują 
sesje z językiem i kulturą włoską na terenie obozu dla uchodźców skierowane do 
wybranych beneficjentów oczekujących na wyjazd do Włoch dzięki kanałowi Korytarzy. 

Operacja Gołębica pełni ważną rolę również we Włoszech, prowadząc różnego rodzaju 
działania mające na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa obywatelskiego i 
przygotowanie przyjęcia. Wolontariusze z Pokojowego Korpusu Non-violence organizują i 
uczestniczą w publicznych wydarzeniach mających na celu podnoszenie świadomości i 
informowanie o wojnie domowej w Syrii i warunkach życia syryjskich uchodźców w Libanie, 
a także współpracują z grupami, które decydują się na przyjęcie syryjskich uchodźców za 
pośrednictwem Korytarzy Humanitarnych, aby lepiej przygotować proces samego przyjęcia. 
Co więcej, wolontariusze służą swoją znajomością języka arabskiego i kontekstu związanego 
z pochodzeniem uchodźców, wspierając grupy przyjmujące i prowadząc mediacje w 
trudnych lub konfliktowych sytuacjach występujących pomiędzy tymi stronami. Mowa 
o bardzo ważnej pracy polegającej na łączeniu i ułatwianiu budowania stosunków, która z 
jednej strony pozwala beneficjentom uzyskać stałe wsparcie emocjonalne od osób, które 
dobrze znają historię ich pochodzenia, a z drugiej – daje nieformalnym grupom, które 
zdecydowały się na przyjęcie, rozmówcę, z którym można się stale konsultować.

Trzecim poziomem działania jest wsparcie i rozpowszechnianie Propozycji pokoju 
opracowanej wraz z syryjskimi uchodźcami: jest to próba przywrócenia przestrzeni 
politycznej tym, którzy domagają się przyznania im roli w kształtowaniu przyszłości swojego 
kraju, wzmocnienia niewysłuchanego głosu wielu cywilów, którzy pragną końca wojny, 
odbudowy Syrii sprawiedliwej, uczciwej i bez przemocy oraz legalnego powrotu do domu.
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3.3 Przejazd do krajów docelowych.

DZIAŁANIE:
Przejazd beneficjentów do krajów docelowych w Europie: 

a. organizacja podróży; 
b. indywidualne wnioski o objęcie ochroną międzynarodową po przyjeździe i przejazd do 

miast docelowych. 

MAKRO-PROCEDURA:

CEL:  

a. odpowiednie i terminowe zarządzanie przepływem informacji osobowych i danych 
odnoszących się do beneficjentów oraz utrzymywanie stosunków z OI i właściwymi 
organami władzy na miejscu w celu umożliwienia beneficjentom wyjazdu do Europy; 

b. organizacja przejazdu beneficjentów do kraju docelowego UE i lokalnych społeczności 
goszczących (przyjęcie rozproszone). 

ORGANIZACJE / ZAANGAŻOWANY PERSONEL:

• koordynatorzy projektu;
• podmioty przynależące do organizacji będących pomysłodawcami (organizatorami) w 

krajach tranzytowych; 
• podmioty przynależące do organizacji będących pomysłodawcami (organizatorami) w 

krajach docelowych UE;
• podmioty przynależące do stowarzyszeń odpowiedzialnych za realizację procesu 

przyjęcia uchodźców. 

ORGANIZACJA LOTÓW, 
PRZYGOTOWANIE I KONTROLA 
DOKUMENTÓW PODRÓŻNYCH

Przygotowywanie i kontrola dokumentów 
tożsamości i dokumentów podróżnych.

Zarządzanie przepływem informacji od i 
do właściwych organów władzy w krajach 
tranzytowych i docelowych: np. UNHCR, Urzędu 
ds. Cudzoziemców, Ministerstw itd.

Rezerwowanie i organizacja lotów.

Pozwolenie na wyjazd wydawane przez Urzędy 
ds. Cudzoziemców oraz załatwianie formalności 
związanych z wejściem na pokład.

WYJAZD BENEFICJENTÓW Z KRAJÓW 
TRANZYTOWYCH, PRZYJAZD DO 
UE I PRZEJAZD DO SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNYCH 

Przybycie uchodźców do krajów docelowych.

Wniosek o ochronę międzynarodową i wydanie 
odcisków palców Służbom granicznym na lotnisku 
docelowym.

Przejęcie opieki nad beneficjentami przez 
osoby odpowiedzialne wyznaczone przez 
stowarzyszenia/organizacje oraz przejazd do 
ostatecznych miejsc docelowych w lokalnych 
społecznościach przyjmujących (przyjęcie 
rozproszone). 

OPIS PROCEDUR:

LICZBA PROCEDURY DANE/ PODANE 
INFORMACJE KRAJ ORGANIZACJE/ 

OSOBY

17 Opracowywanie listy 
wyjeżdżających bene-
ficjentów.

Wstępna lista beneficjentów 
zakwalifikowanych do wyjazdu.

Kraje  
tranzytowe.

Koordynatorzy.

Podmioty 
przynależące do 
organizacji będących 
pomysłodawcami.

18 Przekazanie listy 
właściwym organom 
władzy w krajach 
tranzytowych; 
uzyskiwanie 
potwierdzeń 
rejestracji. 

Kontrola listy.

Potwierdzenia rejestracji  
(proofs of registration).13 

Zbiorcza lista beneficjentów 
Korytarzy Humanitarnych.

Kraje  
tranzytowe.

Koordynatorzy.

Podmioty 
przynależące do 
organizacji będących 
pomysłodawcami. 

19 Wnioskowanie i 
odbiór dokumentów 
podróżnych zgodnie 
z obowiązującymi 
przepisami prawa;14 
przygotowanie 
ostatecznej listy dla 
właściwych organów 
władzy w Krajach 
docelowych.

ETD (Emergency Travel 
Documents, w przypadku Etiopii) / 
Dokumenty podróżne (dla każdego 
wnioskodawcy na podstawie 
obowiązujących i mających 
zastosowanie przepisów prawa).

Końcowa lista beneficjentów 
przekazywana liniom lotniczym 
i właściwym organom władzy w 
Krajach docelowych.

Kraje  
tranzytowe.

Koordynatorzy.

Podmioty 
przynależące do 
organizacji będących 
pomysłodawcami.

13 W Etiopii za rejestrację odpowiedzialna jest ARRA (Agency for Refugees and Returnees Affairs) reprezentująca w tym 
względzie rząd Etiopii. Z powodu ograniczonej możliwości prowadzenia działalności przez różnego rodzaju instytucje etiopskie, 
UNHCR zapewnia rządowi wsparcie w zakresie zarządzania bazami danych zawierającymi dane każdego uchodźcy w Kraju. 
UNHCR i ARRA regularnie aktualizują rejestry. Jak wiadomo, w Libanie na obszar objęty ochroną syryjskich uchodźców miały w 
dużym stopniu wpływ liczne środki nałożone przez libański rząd w 2015 roku. Możliwość przyjazdu do tego kraju mają wyłącznie 
te osoby, które są w stanie przedstawić ważne dokumenty tożsamości i dowód, że ich pobyt w Libanie wchodzi w zakres 
pobytów dozwolonych na mocy prawa. Szukanie w Libanie schronienia nie zostało zawarte na liście dozwolonych powodów 
wjazdu, ale może takim się stać w wyjątkowych okolicznościach i za uzyskaniem specjalnego pozwolenia wydawanego przez 
Ministerstwo polityki społecznej. Rejestracja syryjskich uchodźców w Libanie przez UNHCR została zawieszona przez tamtejszy 
rząd w 2015 roku. Mimo to wciąż aktualizowane są dane dotyczące ludności zarejestrowanej przed 2015 rokiem. W odniesieniu 
do osób wnioskujących o azyl o narodowościach innych niż syryjska, UNHCR prowadzi działania zmierzające do nadania im 
statusu uchodźcy (RSD) w celu określenia potrzeb w zakresie ochrony międzynarodowej i trwałych rozwiązań (https://www.
unhcr.org/lb/refugees-and-asylum-seekers). Każdy cudzoziemiec, który przebywał na terytorium Libanu nielegalnie, aby 
wyjechać z Kraju, musi posiadać wizę wyjazdową, która umieszczana jest na jego dokumencie podróżnym. Aby uzyskać taki 
dokument, trzeba zapłacić karę nakładaną przez libańskie organy władzy. Aby zaoszczędzić podmiotom zainteresowanym 
takich wydatków, koordynatorzy Korytarzy Humanitarnych uzyskali od libańskich władz wydanie tego typu zezwoleń za darmo.

14 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 23. lutego 2016 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji C(2013) 4914 
ustanawiająca wykaz dokumentów podróżnych uprawniających posiadacza do przekraczania granic zewnętrznych oraz 
uzupełnionych o wizę. ANEKS 1.
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LICZBA PROCEDURY DANE/ PODANE 
INFORMACJE KRAJ ORGANIZACJE/ 

OSOBY

20 Organizacja lotów i 
przejazdu.

Wyznaczone miejsca przypisane 
każdemu z beneficjentów.

Kraje  
tranzytowe.

Koordynatorzy.

Podmioty 
przynależące do 
organizacji będących 
pomysłodawcami.

21 Organizacja wizyt 
lekarskich przed 
wyjazdem.

Aktualizacja indywidualnych 
dokumentacji medycznych (kart 
pacjenta).

Kraje  
tranzytowe.

Koordynatorzy.

Podmioty 
przynależące do 
organizacji będących 
pomysłodawcami.

22 Operacje 
przeprowadzane 
przed wejściem na 
pokład i wydanie 
wizy wjazdowej 
zezwalającej na wjazd 
do kraju docelowego.

Przywieszki na bagaże i 
identyfikatory osobowe.

Kopie ETD (w przypadku Etiopii)/
dokumentów podróżnych 
(przesłanie do krajów docelowych).

Wydane i skontrolowane bilety 
lotnicze.

Wypełnione indywidualne 
formularze wniosku o wizę z 
dołączonymi:
 - fotografiami i kopiami biletu 
lotniczego; 

 - kopia ETD (w przypadku Etiopii) / 
dokumentu podróżnego; 

 - kopia potwierdzenia rejestracji 
(proof of registration); 

 - lista wyjeżdżających osób. 

Wiza wjazdowa.15

Formularze wniosków o azyl 
składane u straży granicznej.

Przyjęcie przedwyjazdowe z 
udziałem beneficjentów.

Kraje  
tranzytowe.

Podmioty 
przynależące do 
organizacji będących 
pomysłodawcami. 

15 Kontrole bezpieczeństwa są przeprowadzane przez właściwe organy władzy europejskiego kraju docelowego zarówno 
przed, jak i po wydaniu wizy. Na przykład w przypadku Włoch Ministerstwo Spraw Wewnętrznych gwarantuje przeprowadzenie 
kontroli bezpieczeństwa przed wydaniem wizy, jak również po nim, w momencie przyjazdu do Włoch, na lotnisku Rzym 
Fiumicino, gdzie wykonywane są zdjęcia i pobierane odciski palców.

LICZBA PROCEDURY DANE/ PODANE 
INFORMACJE KRAJ ORGANIZACJE/ 

OSOBY

23 Przyjazd do 
Europy, wniosek 
o objęcie ochroną 
międzynarodową, 
przejazd do 
końcowego miejsca 
docelowego.

Przyjęcie powitalne w momencie 
przyjazdu z udziałem beneficjentów 
i społeczności przyjmujących.

Przejazd beneficjentów do lokali-
zacji przyjęcia zapewniany przez 
organizacje będące pomysłod-
awcami/prywatne stowarzyszenia 
proponujące.

Przyjęcie w strukturach ustalonych 
i sfinansowanych przez stowarzys-
zenia proponujące, które zapew-
niają również późniejsze ścieżki 
integracji społeczno-kulturowej bez 
generowania kosztów dla Państwa.

Docelowe 
kraje UE.

Koordynatorzy.

Podmioty 
przynależące do 
organizacji będących 
pomysłodawcami.

24 Wprowadzanie 
danych.

Dane i informacje zgromadzone na 
każdym etapie i wprowadzone do 
Aplikacji Internetowej HC. 

Kraje  
tranzytowe.

Docelowe 
kraje UE.

Koordynatorzy.

Kadra/Wolontariusze 
przynależący do 
organizacji będących 
pomysłodawcami.



„Marika jest niezamężną dziewczyną narodowości syryjskiej. Przyjechała do Châteaudun 
22 listopada 2018 roku i została przyjęta przez członków naszego stowarzyszenia „Dunois 
Accueil et Solidarité” oraz ugoszczona w małym umeblowanym mieszkanku nieopodal 
naszej siedziby”.

Ze względu na fakt, że była osobą samotną, grupa przyjmująca szybko zorganizowała dla 
niej lekcje języka francuskiego i inne zajęcia, które mogły pomóc jej w procesie integracji. 
Ponadto grupa skontaktowała ją z osobami pochodzenia ormiańskiego (tak jak ona) i jedną 
osobą pochodzącą z Egiptu, z którą mogła rozmawiać po arabsku. Marika szybko się z nimi 
zaprzyjaźniła i, dzięki swoim nowym przyjaciołom, została członkinią klubu sportowego, 
należy do Secours Populaire i działa jako wolontariuszka w punkcie zbiórki odzieży używanej. 
Stosunki z członkami stowarzyszenia były na początku nieco utrudnione ze względu na 
barierę językową, ale „…Marika jest bardzo towarzyską i przyjacielską osobą i z czasem nasze 
relacje stały się bardzo przyjemne”. 

Z czasem Marika odkryła, że jej proces ubiegania się o azyl postępował bardzo wolno, 
co często było powodem jej przygnębienia i zamykania się w sobie. Grupa przyjmująca 
zrozumiała, że dziewczyna czasem się nudziła i właśnie wtedy dawała się stłamsić swoim 
troskom.

„Czasem niełatwo było ją pocieszyć. Ale wszystkie osoby wokół robiły wszystko, aby ją 
uspokoić, gdy czekała na wezwanie, a później na odpowiedź z OFPRA” (Office Français de 
Protection des Réfugiés et Apatrides, przyp. red.). W okresie pełnym oczekiwania Marika 
spędziła 4 dni w Lyonie, gdzie spotkała się z przyjaciółmi z Syrii i miała okazję przekonać się, 
czy życie w mieście bardziej by jej pasowało.

Intensywne kursy języka francuskiego finansowane przez Comunità di Sant’Egidio również 
ze środków Unii Europejskiej otrzymanych w ramach projektu „Humanitarian Corridors”, 
pozwoliły jej na zrobienie szybkich postępów, zyskanie większej niezależności i jednocześnie 
wypełniły jej dni. W ten sposób Marika znalazła motywację do poznawania i spotykania się 

z nowymi osobami. 

Jednak jej nastrój był niestabilny dopóki nie nadeszła pozytywna odpowiedź z OFPRA. 
Po tym, jak wreszcie otrzymała odpowiedź dotyczącą przyjęcia jej wniosku, Marika 
zyskała pewność, że teraz jej życie będzie się toczyło we Francji, i zaczęła planować swoją 
przyszłość. Z pomocą i przy wsparciu ze strony Comunità di Sant’Egidio podjęła decyzję o 
przeprowadzce do Lyonu. „Kilka dni przed jej wyjazdem zorganizowaliśmy kolację, w której 
uczestniczyli wszyscy wolontariusze stowarzyszenia i osoby, które poznała w Châteaudun, 
aby ją pożegnać. Bardzo wzruszyło nas, gdy zobaczyliśmy, że mimo trudności Marice 
udało się nawiązać tak dużo relacji w ciągu tych 7 miesięcy spędzonych w Châteaudun”.

4 lipca 2019 roku wolontariusze z „Dunois Accueil et Solidarité” odwieźli ją aż do samego 
Lyonu. Mieszka tam w prywatnym pokoju w domu zakonnic, Sióstr Miłosierdzia z Saint-
Vincent-de-Paul, gdzie kontynuuje swój, mocno już zaawansowany, proces integracji. 

„Pożegnania były bardzo wzruszające. Będziemy szczęśliwi, jeśli uda nam się pozostać w 
kontakcie. Właśnie przygotowujemy dla niej album ze zdjęciami, który będzie jej przypominał 
o całym tym czasie, który spędziliśmy razem. Gdyby nadarzyła się taka okazja, bardzo 
cieszylibyśmy się, mogąc przyjąć u nas nową osobę”.

GRUPA 
PRZYJMUJĄCA 
„DUNOIS ACCUEIL  
ET SOLIDARITÉ”
Châteaudun
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PROCEDURA 17
Opracowywanie listy wyjeżdżających beneficjentów.
Opracowanie wstępnej listy zawierającej dane i informacje odnoszące się do wybranych 
beneficjentów zakwalifikowanych do wyjazdu. Lista ta, przygotowana przez Koordynatorów 
i Podmioty przynależące do organizacji będących pomysłodawcami, zawiera, w odniesieniu 
do każdego z beneficjentów, następujące elementy:

• indywidualny kod (numer) nadany przez UNHCR, lub
• kod nadany rodzinie, lub
• numer karty żywieniowej i numer telefonu. 

Indywidualne zdjęcie każdej z osób, zdjęcie rodziny i historia każdego członka rodziny są 
wprowadzane do Aplikacji Internetowej. 

PROCEDURA 18 
Przekazywanie listy potencjalnych beneficjentów właściwym organom 
władzy w krajach tranzytowych; uzyskiwanie potwierdzeń rejestracji. 
Końcowa kontrola listy.
Lista sporządzana w ramach Procedury 17 jest przesyłana właściwym organom władzy w celu 
uzyskania pozwolenia i przygotowania dokumentacji niezbędnej do wyjazdu. Podawane są 
następujące główne dane i informacje: 

• imię
• nazwisko 
• data i miejsce urodzenia
• kody indywidualne, kod rodziny, numer Food Card (lub co najmniej jedna z tych trzech 

danych)
• mapa więzi rodzinnych / relacji pomiędzy beneficjentami (książeczka rodziny).

Koordynatorzy i Podmioty przynależące do organizacji będących pomysłodawcami uzyskują 
potwierdzenia rejestracji (proofs of registration),16 tłumaczą dokumenty tożsamości na język 
angielski i weryfikują zgodność danych i informacji podanych na liście sporządzonej przez 
właściwe organy władzy (np. UNHCR) z tymi znajdującymi się na ich liście. 
W niektórych przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, lista 
beneficjentów jest przesyłana również do Urzędu ds. Cudzoziemców (lub innych właściwych 
organów władzy) jeszcze przed odebraniem dokumentów podróżnych dla każdego z 

16 Rejestracja uchodźców ma na celu ochronę i wsparcie uchodźców w okresie oczekiwania na wdrożenie bardziej trwałych 
rozwiązań. Rejestracja uchodźców i osób wnioskujących o azyl jest niezbędnym narzędziem zapewniającym im ochronę przed 
ewentualnymi represjami, aresztowaniem czy arbitralnymi zatrzymaniami. Ponadto przydaje się ona w uzyskiwaniu dostępu do 
podstawowych praw, usług i pomocy, której uchodźcy mogą potrzebować. Rejestracja osób niepełnoletnich zapewnia jedność 
rodziny, a w przypadku rozdzielenia rodzin, pomaga w ich ponownym połączeniu. Rejestracja stanowi także podstawowe źródło 
informacji o osobach zainteresowanych: kim są i gdzie się znajdują, jakie mają kompetencje/profile i konkretne wymagania. 
Rejestracja pozwala UNHCR, jego partnerom i rządom krajów tranzytowych identyfikować osoby wymagające specjalnej 
pomocy i szybko odpowiadać na ich potrzeby.

beneficjentów. 
W przypadku Etiopii lista jest przesyłana do ARRA i Ministerstwa spraw wewnętrznych 
za pomocą specjalnego formularza. Następnie ARRA żąda dostarczenia dla każdego z 
uchodźców następujących dokumentów:

• wypełniony i podpisany przez beneficjenta wniosek, który należy złożyć w Urzędzie ds. 
Cudzoziemców;

• dane biometryczne;
• numer telefonu i adres;
• fotografia. 

PROCEDURA 19 
Wniosek i odbiór dokumentów podróżnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Przygotowanie ostatecznej listy dla właściwych organów 
władzy.
Po złożeniu dokumentacji, o której mowa w Procedurze 18, właściwe organy władzy wydają 
dokumenty podróżne dla beneficjentów, zapewniając również przeprowadzenie specjalnej 
kontroli mającej na celi upewnienie się co do zgodności danych każdego z beneficjentów 
(np. odciski palców). 
Na tym etapie, na podstawie danych zawartych w dokumentach podróżnych, właściwe 
organy władzy krajów docelowych mogą zażądać przekazania dodatkowych informacji 
na temat beneficjentów. W przypadku Włoch Ministerstwo spraw Wewnętrznych żąda 
wypełnienia formularza, w którym podane zostają, w odniesieniu do każdego beneficjenta, 
następujące informacje główne: 

• osobisty dokument tożsamości; 
• miasto docelowe.

Gdy ostateczna lista beneficjentów jest już gotowa i zatwierdzona, jest przekazywana liniom 
lotniczym (patrz Procedura 20) i właściwym organom władzy w krajach docelowych (policja). 
W przypadku Włoch przekazywane są następujące informacje: 

• skład rodziny;
• adres miejsca zamieszkania beneficjentów po przybyciu do Włoch;
• dane osobowe i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za przyjęcie na terenie Włoch.

PROCEDURA 20
Organizacja lotów i przejazdów.
Na podstawie liczby i osobistego stanu beneficjentów Koordynatorzy i podmioty organizacji 
będących pomysłodawcami kontaktują się z liniami lotniczymi w celu zarezerwowania lotów. 
Numer lotu zostaje zarejestrowany wraz z pozostałymi informacjami powiązanymi (liczba 
dostępnych miejsc na pokładzie, godzina, data oraz miejsce wylotu i przylotu itd.).
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Następnie linii lotniczej zostaje przesłana lista zawierająca dane beneficjentów. Kontrola 
pisowni danych osobowych na dokumentach rezerwacyjnych jest niezwykle ważna, 
aby uniknąć błędów przy przepisywaniu, które mogłyby uniemożliwić wylot danego 
beneficjenta. Operacją tą zarządzają bezpośrednio Koordynatorzy przy wsparciu ze strony 
Podmiotów i Mediatorów. 
Przejazd beneficjentów z miejsc zamieszkania na lotnisko wylotu jest organizowany i 
obsługiwany przez Koordynatorów i Podmioty.

PROCEDURA 21
Organizacja wizyt lekarskich przed wyjazdem.
Kontrole lekarskie różnią się w zależności od stanu osobistego, ale są przewidziane dla 
wszystkich beneficjentów i wykonywane zgodnie z przepisami na tydzień przed wyjazdem. 
Właściwa dokumentacja z dołączoną fotografią beneficjenta jest umieszczana w osobistej 
karcie każdego pacjenta i udostępniana właściwym organom ds. opieki zdrowotnej w kraju 
docelowym. 

PROCEDURA 22
Wydanie wizy wjazdowej do kraju docelowego i operacje poprzedzające 
wejście na pokład.
Po zatwierdzeniu listy przez odpowiednie władze z kraju docelowego (patrz Procedura 
19), Organy Konsularne wydają wizę wjazdową na podstawie artykułu 25 (WE) 810/2009 
z dnia 13 lipca 2009 roku o ograniczonej ważności terytorialnej, mającą na celu wydanie 
zezwolenia na legalny i bezpieczny przyjazd beneficjentów, która to umieszczana jest na 
paszporcie lub przepustce wydanej przez ambasadę.
Procedury przygotowawcze poprzedzające wejście beneficjentów na pokład i podróż 
do krajów docelowych obejmują następujące działania główne przeprowadzane przez 
Koordynatorów i Podmioty w kraju tranzytowym: 

• przygotowanie przywieszek na bagaże i identyfikatorów osobowych dla każdego 
beneficjenta;

• przesłanie kopii dokumentów podróżnych (np.  ETD) do kraju docelowego (przydatnych 
również przy organizowaniu niektórych usług podstawowych i wnioskowaniu o wydanie 
kart telefonicznych, które będą wykorzystywane następnie przez beneficjentów do 
komunikacji w kraju docelowym); 

• kontrola biletów przed rozpoczęciem operacji związanych z odprawą i wylotem (np. 
kontrola zgodności imion i nazwisk beneficjentów umieszczonych na dokumencie 
podróżnym i dokumentami osobistymi z danymi z biletu lotniczego). 

Przed wyjazdem beneficjentów organizowane jest przyjęcie pożegnalne. Przyjęcie to jest 
ważne, ponieważ wyznacza dla beneficjentów moment odcięcia się od starego życia w 
krajach tranzytowych i rozpoczęcia nowego życia w Europie.

PROCEDURA 23
Przyjazd do Europy, wniosek o objęcie ochroną międzynarodową, przejazd 
do końcowego miejsca docelowego.
Wniosek o ochronę międzynarodową każdy z beneficjentów składa Służbom granicznym 
na lotnisku docelowym. Każdy beneficjent jest proszony o ponowne dostarczenie swoich 
odcisków palców, a następnie jest fotografowany. Beneficjenci otrzymują wsparcie ze 
strony Koordynatorów i Podmiotów/Mediatorów międzykulturowych przy przeprowadzaniu 
operacji związanych z załatwianiem formalności po przylocie na miejsce. 

Niezwłocznie po ich załatwieniu, jeszcze na lotnisku przylotu, beneficjenci spotykają się 
z osobami odpowiedzialnymi za ich przyjęcie. Wszyscy razem biorą udział w Przyjęciu 
Powitalnym, które odbywa się w ciepłej i przyjacielskiej atmosferze, typowej dla Korytarzy 
Humanitarnych. Przyjęcie pomaga uchodźcom przełamać strach i przekazać sens projektu: 
decyzję wielu obywateli europejskich o byciu solidarnymi i gościnnymi. Konkretne gesty i 
zachowania, które pozwalają nawiązać trwałe relacje.

Po zakończeniu uroczystości osoby odpowiedzialne za przyjęcie towarzyszą nowo przybyłym 
osobom, odprowadzając/odwożąc je do miejsc docelowych (przyjęcie rozproszone).

PROCEDURA 24
Wprowadzanie danych.
Wszystkie informacje i dane zebrane na każdym etapie są wprowadzane do Aplikacji 
Internetowej, a zarządza nimi właściwy podmiot.



Hiba i Bilal świętowali we Francji odpowiednio swoje 25. i 22. urodziny. Za każdym razem 
było to piękne przyjęcie – i jakże inne! – w otoczeniu nowych przyjaciół. 

Hiba, Bilal oraz ich dwójka dzieci, Kadar i Walid, przybyli do Francji w maju 2018 roku wraz 
z 5 innymi rodzinami syryjskimi i irackimi. Ta młoda para z prowincji Hims zetknęła się z 
Comunità di Sant’Egidio w obozie dla uchodźców w Tel Abbas, na północy Libanu, gdzie 
schronili się w 2013 roku. 
Od czasu przyjazdu do Francji do dnia dzisiejszego towarzyszyła im i wspierała ich grupa 
wolontariuszy z Federacji Kościołów Ewangelicznych będącej partnerem Comunità di 
Sant’Egidio w ramach Korytarzy Humanitarnych we Francji. Mieszkają w północnej części 
Paryża. 

Mała, 5-letnia Kadar została niezwłocznie zapisana do szkoły mieszczącej się w pobliżu 
mieszkania, które wolontariusze wynajęli dla rodziny. Kadar mówi już poprawnie po 
francusku i uczy swoich rodziców śpiewać piosenkę „Pomme de reinette et Pomme d’Api...”.

Jej rodzice również otrzymali lekcje francuskiego i teraz są w stanie wyrażać się w nim 
w bardzo jasny sposób. Uzyskali status uchodźców i są zadowoleni ze swojego życia we 
Francji. Bilal podpisał swoją pierwszą umowę o pracę z małą agencją ochrony, a Hiba 
wkrótce rozpocznie staż w branży restauracyjnej. 

„Naprawdę cieszymy się, że zostaliśmy po bratersku przyjęci przez grupę wolontariuszy. 
Na początku było nam trudno. Francja była dla nas zupełnie obcym krajem. Podstawową 
trudność stanowiła adaptacja. Aby możliwa była adaptacja, trzeba przede wszystkim poznać 
i zrozumieć, jak działa tu życie codzienne, które bardzo różni się od tego w naszym kraju 
i w Libanie. Codzienne życie z wolontariuszami, a zwłaszcza z Arlette, naszą główną 
towarzyszką, było prawdziwym szczęściem. Ufamy jej i możemy ją pytać bez obaw, o 
co tylko chcemy. Jest dla naszych dzieci niczym babcia! Poza tym mieliśmy też szczęście 
odnaleźć jednego z naszych francuskich przyjaciół, który przez jakiś czas mieszkał z nami w 
obozie w Tel Abbas. Zaprzyjaźniliśmy się w obozie, a teraz on mieszka w Paryżu; widujemy się 

często w weekendy, a on pomaga nam zrozumieć, jak funkcjonuje ten Kraj. Chodzimy często 
na spotkania organizowane przez Comunità di Sant’Egidio, na wigilie Bożego Narodzenia 
i grille, gdzie poznaliśmy wielu przyjaciół. Więzy przyjaźni i zaufania pozwoliły nam na 
zintegrowanie się oraz szybsze i łatwiejsze zrozumienie wszystkiego wokół. Są niezwykle 
cenne.”

Bilal i Hiba są wdzięczni. Za każdym razem, gdy z Korytarzami Humanitarnymi przyjeżdżają 
nowe osoby, Bilal jest na lotnisku razem z nami, aby przyjąć nowych, wciąż napływających do 
Francji, uchodźców. Czasem odnajduje wśród nich przyjaciół z obozów z północy Libanu, a 
ich spotkania są naprawdę serdeczne. Bilal wita ich, podobnie jak wszystkich innych, którzy 
od roku przyjeżdżają w te strony, życząc im szczęścia na przyszłość. 

HISTORIA 
HIBY I BILALA
Paryż
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3.4 Działania poprzyjazdowe: przyjęcie rozproszone i programy włączenia 
i uzyskiwania niezależności w europejskim kraju docelowym.

DZIAŁANIE:
Beneficjenci otrzymują wsparcie w realizacji zadań poprzyjazdowych, a w szczególności: w 
załatwianiu formalności związanych z uzyskaniem ochrony międzynarodowej i pozwolenia 
na pobyt; w leczeniu, a w niektórych przypadkach, pomoc udzielana jest osobom, które 
muszą się poddać zabiegom i interwencjom chirurgicznym (osoby przewlekle chore, ranni 
podczas wojny itp.) i ich rodzinom. Beneficjenci przyjmowani do lokalnych społeczności 
goszczących otrzymują podstawową pomoc materialną przez pierwsze miesiące po 
przyjeździe: wyżywienie, zakwaterowanie, dobra i usługi świadczone przez lokalne 
środowiska odpowiedzialne za realizację procesu przyjęcia.
Programy włączania i integracji beneficjentów są zatem realizowane w miejscach, które 
goszczą beneficjentów, głównie z miastach, zgodnie z modelem „przyjęcia rozproszonego”.

MAKRO-PROCEDURA:

CEL:

a. wsparcie beneficjentów w procesie uzyskiwania ochrony międzynarodowej, pozwolenia 
na pobyt/pozwolenia na podróż; 

b. wsparcie beneficjentów w procesie rejestracji w systemie opieki zdrowotnej lub w 
innym zajmującym się opieką zdrowotną; 

c. wsparcie osób wymagających leczenia/zabiegów medycznych/interwencji 
chirurgicznych (np. w przypadku chorób przewlekłych, ran odniesionych podczas 
wojny itp.); 

DZIAŁANIA PO 
PRZYJEŹDZIE 

Proces składania wniosku o azyl/
ochronę międzynarodową i 
pozwolenie na pobyt/pozwolenie 
na podróż.

Dostęp do krajowego systemu 
opieki zdrowotnej.

Pomoc lekarska/zabiegi 
medyczne/interwencje 
chirurgiczne dla przewlekle 
chorych, rannych podczas wojny 
itp.

PRZYJĘCIE

Pierwszy poziom wsparcia 
obejmujący podstawowe 
potrzeby uchodźców 
(wyżywienie, zakwaterowanie, 
dobra i usługi).

PROGRAMY WŁĄCZENIA 
I INTEGRACJI 

PROWADZĄCE DO 
USAMODZIELNIENIA 

Kursy języka i kultury.

Kursy i szkolenia zawodowe.

Wsparcie przy szukaniu pracy.

Wsparcie przy włączaniu i 
integracji dzieci będących 
uchodźcami do systemu edukacji 
oraz pomoc pozalekcyjna (np. 
integracja językowa, pomoc w 
nauce).

d. spełnienie podstawowych potrzeb uchodźców (wyżywienie, zakwaterowanie, dobra i 
usługi) w pierwszych miesiącach po przyjeździe; 

e. wsparcie beneficjentów we wdrażaniu programów włączenia i integracji prowadzących 
do usamodzielnienia o charakterze społeczno-ekonomicznym. 

ORGANIZACJE / ZAANGAŻOWANY PERSONEL:  

• koordynatorzy projektu; 

• podmioty przynależące do organizacji będących pomysłodawcami (organizatorami) w 
krajach docelowych UE;

• podmioty przynależące do stowarzyszeń odpowiedzialnych za realizację procesu 
przyjęcia uchodźców w lokalnych środowiskach przyjęcia. 

OPIS PROCEDUR:

LICZBA PROCEDURY DANE/ PODANE 
INFORMACJE KRAJ ORGANIZACJE/ 

OSOBY

25 Wsparcie w procesie 
uzyskiwania ochrony 
międzynarodowej, 
pozwolenia na 
pobyt/pozwolenia 
na podróż („ochrona 
uzupełniająca”).

Raporty z/dla formalności i 
przesłuchań w odpowiednich 
komisjach zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.

Kraje 
goszczące 
UE.

Koordynatorzy (nadzór).

Podmioty 
przynależące do 
organizacji będących 
pomysłodawcami. 

Stowarzyszenia 
odpowiadające za 
przyjęcie w lokalnych 
społecznościach 
goszczących.

26 Dostęp do krajowego 
systemu opieki 
zdrowotnej i wsparcie 
w związku z pomocą 
lekarską.

Rejestracja w krajowym systemie 
opieki zdrowotnej (lub innym 
systemie opieki zdrowotnej 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa).

Aktualizacja osobistych kart 
pacjenta.

Kraje 
goszczące 
UE.

Koordynatorzy (nadzór).

Podmioty 
przynależące do 
organizacji będących 
pomysłodawcami.

Stowarzyszenia 
odpowiadające 
za przyjęcie w 
społecznościach 
goszczących.
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LICZBA PROCEDURY DANE/ PODANE 
INFORMACJE KRAJ ORGANIZACJE/ 

OSOBY

27 Spełnienie 
podstawowych 
potrzeb uchodźców 
(wyżywienie, 
zakwaterowanie, 
dobra i usługi).

Dane i informacje odnoszące się 
do bezpośredniego wydawania 
dóbr i usług, to jest do rozdawania 
voucherów, kart przedpłaconych 
i kieszonkowego (narzędzia 
stosowane w celu zwiększania 
odpowiedzialności beneficjentów, 
wspierania rozwoju relacji 
w społecznych kontekstach 
odniesienia, zachęcania do 
poznania danego terytorium, 
zwiększania nastawienia na 
autonomię osobistą i rodzinną). 

Tworzenie raportów z udzielonej 
pomocy (zgodnie ze specjalnymi 
procedurami obowiązującymi w 
odniesieniu do danego rodzaju 
dóbr i usług oraz uruchomionych 
specjalnych źródeł finansowania).

Kraje 
goszczące 
UE.

Koordynatorzy (nadzór).

Podmioty/Mediatorzy/
Wolontariusze 
przynależący do 
organizacji będących 
pomysłodawcami.

Podmioty/Mediatorzy/
Wolontariusze 
Stowarzyszeń 
wyznaczonych 
do realizacji 
procesu przyjęcia 
w społecznościach 
lokalnych.

28 Kursy kształcące 
z zakresu kultury i 
języka, kształcenie 
zawodowe 
(prowadzone 
przez organizacje/
ekspertów 
zewnętrznych) oraz 
nakierowanie na 
środowisko pracy.

Informacje i dane na temat 
prowadzonych kursów: wykaz 
przeprowadzonych działań; rejestr 
kursów; certyfikaty uzyskane 
przez beneficjentów; oferty pracy 
znalezione i zaproponowane 
beneficjentom.

Kraje 
goszczące 
UE.

Koordynatorzy (nadzór).

Podmioty/Mediatorzy/
Wolontariusze 
przynależący do 
organizacji będących 
pomysłodawcami. 

Podmioty/Mediatorzy/
Wolontariusze 
Stowarzyszeń 
wyznaczonych 
do realizacji 
procesu przyjęcia 
w społecznościach 
lokalnych. 

LICZBA PROCEDURY DANE/ PODANE 
INFORMACJE KRAJ ORGANIZACJE/ 

OSOBY

29 Wsparcie przy 
włączaniu i integracji 
dzieci będących 
uchodźcami do 
systemu edukacji oraz 
pomoc pozalekcyjna 
(np. integracja 
językowa).

Informacje i dane dotyczące 
zrealizowanych działań: wykaz 
działań; postęp; itp.

Kraje 
goszczące 
UE.

Koordynatorzy (nadzór).

Podmioty/Mediatorzy/
Wolontariusze 
przynależący do 
organizacji będących 
pomysłodawcami. 

Podmioty/Mediatorzy/
Wolontariusze 
Stowarzyszeń 
wyznaczonych 
do realizacji 
procesu przyjęcia 
w społecznościach 
lokalnych.

30 Wprowadzanie 
danych.

Dane i informacje zgromadzone na 
każdym etapie i wprowadzone do 
Aplikacji Internetowej.

Kraje 
goszczące 
UE.

Koordynatorzy.

Podmioty 
przynależące do 
organizacji będących 
pomysłodawcami. 



Hassan Mbarak to 45-letni mężczyzna pochodzący z małej wioski w pobliżu Idlib, Maarat 
Numaan, jednego z najbiedniejszych i najbardziej przygnębiających miejsc Syrii jeszcze 
kilkadziesiąt lat przed wybuchem konfliktu zbrojnego. Regionu cechującego się niewielkim 
wsparciem z programów społecznych, opieki zdrowotnej czy edukacji i o bardzo niskim 
wskaźniku rozwoju gospodarczego. 

Rodzina Hassana od zawsze żyła z rolnictwa, uprawiając ziemię i hodując wypasane zwierzęta, 
aby otrzymywać dzięki nim ser, mleko i inne produkty. Mieli prosty, ale przestronny dom.

W 2011 i 2012 roku, na początku napięć i działań zbrojnych, teren, na którym mieszkał 
Hassan, stał się epicentrum silnego i zdecydowanego oporu wobec reżimu Bashara Assada. 
Odpowiedź ze strony Państwa była brutalna i miała autorytatywny charakter. Hassan 
został zatrzymany przez syryjskie organy władzy w 2013 roku, był poddawany torturom i 
poniżany, brał udział w brutalnych przesłuchaniach. 

W 2014 roku, w następstwie eskalacji starć zbrojnych i islamistycznej radykalizacji niektórych 
rebeliantów, podjął próbę – podobnie jak setki tysięcy innych osób – dotarcia wraz ze 
swoją rodziną do Turcji, zwracając się do przemytników ludzi.

Na granicy turecko-syryjskiej Hassana aresztowano i ponownie deportowano do Syrii, gdzie 
został przekazany grupie dżihadystów i wtrącony do więzienia wraz z żoną i dziećmi. 
Po zwolnieniu, Hassan i jego rodzina wyruszyli do Libanu, a w 2015 roku dołączyli do swoich 
krewnych, którzy osiedlili się w wiosce w Tel Abbas, w dystrykcie znajdującym się na północy 
Kraju, na granicy z Syrią. To właśnie tu Hassan poznał wolontariuszy z Operacji Gołębica i 
inne rodziny będące syryjskimi uchodźcami.

„W Libanie nie ma wojny, ale trudno jest przeżyć. Pozbawiony dokumentów w wyniku 
restrykcyjnej polityki libańskich władz, a w związku z tym również możliwości podjęcia 
legalnej pracy, utrzymywałem rodzinę, pracując na czarno w polu i w okolicznych fabrykach”. 

W 2016 i 2017 roku Hassan został kilkukrotnie aresztowany przez libańską policję ze 
względu na brak dokumentów prawnych i pobytowych. W libańskich więzieniach był przy 
każdej okazji bity i poniżany, a ponadto straszono go deportacją do Syrii.

Wolontariusze z Operacji Gołębica w Tel Abbas wsparli Hassana i jego rodzinę w okresie, 
gdy przebywali oni w obozach dla uchodźców, odwiedzając ich i towarzysząc w chwilach 
największego strachu i napięcia. W 2019 roku, po niezliczonych trudach i cierpieniach, 
pojawiła się dla nich nadzieja na wyjazd do Włoch.
Pod koniec marca 2019 roku Hassan przybył wraz ze swoją żoną i dziećmi do Trydentu, gdzie 
został przyjęty dzięki wsparciu Centro Astalli i rozpoczął program integracji we Włoszech, 
uzyskując wsparcie również ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem projektu 
„Humanitarian Corridors”.

„Dzieci chodzą do szkoły, a ja z żoną uczęszczamy na kursy języka włoskiego. Mamy szczęście. 
Teraz, po wielu latach, czuję się bezpieczny i chroniony i wreszcie mogę mieć nadzieję, że 
przed moimi dziećmi jest przyszłość”. Hassan i jego żona Ilham nie przestają myśleć o ich 
krewnych i przyjaciołach, którzy zostali w Libanie, ale nie potrafią ukryć emocji, gdy patrzą 
na swoje dzieci dorastające w bezpiecznym miejscu, i właśnie za to są najbardziej 
wdzięczni. 
 

HISTORIA  
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PROCEDURA 25
Wsparcie w procesie wnioskowania o azyl/objęcie ochroną 
międzynarodową oraz pozwolenie na pobyt/pozwolenie na podróż 
(„ochrona uzupełniająca”).
Podmioty przynależące do organizacji będących pomysłodawcami i stowarzyszeń 
społeczności lokalnych wspierają pojedynczych beneficjentów i rodziny w przeprowadzeniu 
i ukończeniu procedur mających na celu uzyskanie ochrony międzynarodowej. Procedury 
i związane z nimi okresy oczekiwania są różne w zależności od przepisów prawa 
obowiązujących w danym Kraju goszczącym.17

PROCEDURA 26
Dostęp do krajowego systemu opieki zdrowotnej i wsparcie w związku z 
pomocą lekarską.
W momencie przyjazdu wszyscy beneficjenci są poddawani badaniom lekarskim. Ponadto, 
gdy jest to przewidziane w krajowym prawodawstwie, są oni rejestrowani w krajowym 
systemie opieki zdrowotnej lub uzyskują inną formę pomocy. Liczba i rodzaj usług, do 
których beneficjenci mogą uzyskać dostęp, zależą oczywiście od systemu opieki zdrowotnej 
i systemu zabezpieczeń społecznych obowiązujących w danym kraju goszczącym. W związku 
z powyższym niezbędne mogą się okazać usługi dodatkowe, niezagwarantowane w ramach 
krajowego systemu opieki zdrowotnej, skierowane zwłaszcza do osób w najtrudniejszej 
sytuacji życiowej (np. osób starszych, przewlekle chorych itd.). Ponadto większość osób 
specjalnej troski (znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej) przyjętych do 
projektu to tzw. „pilne przypadki medyczne”.18 W przypadku tych osób potrzebne jest 
specjalistyczne leczenie lub potrzebne są specjalne interwencje chirurgiczne. Uchodźcy 
i ich rodziny otrzymują wsparcie ze strony podmiotów przynależących do organizacji 
będących pomysłodawcami i do lokalnych stowarzyszeń w zawiązywaniu kontaktu z 
placówkami ochrony zdrowia, specjalistami i szpitalami na każdym etapie leczenia.19 
Ponadto przewidziano pomoc w umawianiu wizyt obejmujących obowiązkowe szczepienia 
dla dzieci oraz we wdrażaniu procedur mających na celu stwierdzenie stopnia inwalidztwa 
w przypadku osób niepełnosprawnych (patrz również Procedura 15). 

17 W przypadku Włoch ustawa przewiduje przesłuchania w Terytorialnych Komisjach ds. Przyznawania Statusu Uchodźcy lub 
innych form ochrony; proces ich uzyskiwania może trwać do 12 miesięcy. We Francji istniejący proces ubiegania się o azyl jest 
wieloetapowy i długotrwały: zgłoszenie własnego miejsca zamieszkania (oczekiwanie na jego otrzymanie może potrwać nawet 
5 miesięcy); tymczasowe pozwolenie na pobyt (APS) na okres 1 miesiąca, które wnioskodawca musi przesłać w ciągu 21 dni 
do OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides), instytucji, która przyznaje migrantom status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą (średni czas podejmowania decyzji wynosi od 3 do 7 miesięcy).

18 Ponad 25% osób przybyłych do Włoch na mocy Protokołu I, w okresie od lutego 2016 roku do grudnia 2017 roku, może 
zostać zakwalifikowane jako „pilne przypadki medyczne”.

19 Wśród beneficjentów Protokołu I do najpowszechniejszych chorób należały: guzy w zaawansowanym stadium, 
niedowidzenie/ślepota, niepełnosprawność fizyczna (w różnym stopniu), choroby rzadkie i/lub genetyczne (talasemia, 
osteogeneza typu imperfectus), cukrzyca, głuchota, choroba Alzheimera i inne choroby związane z podeszłym wiekiem, urazy 
spowodowane maszynami wojennymi, pożarami lub zawaleniami budynków. Ogólnie rzecz biorąc u wszystkich uchodźców 
stwierdzono następujące zaburzenia/choroby: zaburzenia snu i fobie; zaburzenia pracy układu pokarmowego; wysokie 
poziomy ciśnienia i cholesterolu; problemy z uzębieniem; problemy natury dermatologicznej.

PROCEDURA 27
Spełnienie podstawowych potrzeb uchodźców (wyżywienie, 
zakwaterowanie, dobra i usługi).  
Wszyscy uchodźcy zostają przyjęci i ugoszczeni przez lokalne społeczności w różnych 
miastach. Miejsca zakwaterowania (wybrane w trakcie Procedury 13) są zatwierdzane i 
uruchamiane poprzez sieci stworzone przez Koordynatorów i Podmioty przynależące do 
organizacji będących pomysłodawcami i stowarzyszeń odpowiadających za dany obszar. 
Uchodźcy są umieszczani w różnego rodzaju obiektach, na przykład: w mieszkaniach dla 
rodzin, mieszkaniach współdzielonych, pokojach w ośrodkach pobytu, pokojach w domach 
prywatnych itp. 
Przyjęcie oferują takie podmioty, jak: parafie, stowarzyszenia religijne i wyznaniowe, 
osoby indywidualne lub grupy, krewni obecni już na terytorium danego kraju. Wszyscy 
beneficjenci/rodziny korzystają również z wyżywienia, dóbr i usług pozwalających zaspokoić 
ich podstawowe potrzeby, a także są im rozdawane karty przedpłacone i/lub vouchery. 

PROCEDURA 28
Kursy językowe, kształcenie zawodowe (prowadzone przez organizacje/
ekspertów zewnętrznych) oraz nakierowanie na środowisko pracy.
W celu ułatwienia procesu integracji uchodźców priorytetem jest zorganizowanie szkolenia 
z zakresu języka obcego dla wszystkich beneficjentów. Po przyjeździe beneficjenci 
uczestniczą w kursach języka używanego w kraju goszczącym (np. 18 godzin tygodniowo). 
Głównymi formami dostępu do nauki języków są: 

• kursy językowe organizowane przez szkoły i wyspecjalizowane instytucje; 

• lekcje indywidualne; 

• kursy językowe na Uniwersytecie. 

Z uwagi na fakt, że niezależność uznaje się za osiągniętą dopiero, gdy dana osoba posiada 
stabilną pracę, jednym z głównych działań wdrażanych przez lokalne sieci zajmujące się 
przyjęciem jest uruchamianie formalnych i nieformalnych sieci przedsiębiorstw, ośrodków 
szkoleniowych, grup znajomych itp. Sieci te mogą ułatwić poszukiwanie i wybór ofert pracy 
oraz szkoleń dla beneficjentów zdolnych do pracy. 
Organizacje będące pomysłodawcami projektu zawierają z ośrodkami szkoleniowymi 
protokoły porozumień w celu: objęcia uchodźców szkoleniami/kursami umożliwiającymi im 
zdobycie lub zwiększenie kompetencji zawodowych; zachęcenia ich do samozatrudnienia, 
zwłaszcza w przypadku osób, które prowadziły własną działalność gospodarczą w kraju 
pochodzenia. Podmioty przynależące do organizacji będących pomysłodawcami i do 
lokalnych sieci wspierają beneficjentów podczas całego procesu uzyskiwania niezależności. 
Pomagają beneficjentom w poszukiwaniu szkoleń i zatrudnienia. W związku z tym 
beneficjenci otrzymują wsparcie przy wypełnianiu formularzy, przygotowaniach do spotkań, 
rozmów dotyczących przyjęcia na kurs lub rozmów o pracę. W tej fazie bardzo ważna jest 
również rola mediatorów międzykulturowych. 
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PROCEDURA 29
Wsparcie przy włączaniu i integracji dzieci będących uchodźcami do 
systemu edukacji oraz pomoc pozalekcyjna.
Operatorzy organizacji będących pomysłodawcami i lokalnych stowarzyszeń kontaktują się 
z wybranymi szkołami (patrz Procedura 14), aby umieścić dzieci i osoby niepełnoletnie w 
klasach odpowiadających ich wiekowi. Zapewniają im również wsparcie pozalekcyjne (po 
godzinach lekcyjnych), aby przyspieszyć naukę i uzupełnić istniejące wcześniej braki w 
wiedzy. Postępy w nauce są stale monitorowane i omawiane ze szkołą i koordynatorami ds. 
przyjęcia. 

PROCEDURA 30
Wprowadzanie danych.
Wszystkie informacje i dane zebrane na każdym etapie są wprowadzane do Aplikacji 
Internetowej Korytarzy Humanitarnych, a zarządza nimi właściwy podmiot. Michele Tewelde urodził się w Segheneiti w Erytrei i ma 23 lata. W Erytrei chodził do 

szkoły aż do jej ukończenia, jednak nie uzyskał dyplomu. Po szkole przez rok odbywał służbę 
wojskową („National Service”) i został zmuszony do pracy w charakterze policjanta w Assab, 
małej miejscowości na południu Kraju. 

Po trzech latach porzucił służbę i zbiegł. Pierwszy etap jego ucieczki obejmował małą wieś 
Badammè leżącą na granicy pomiędzy Erytreą a Etiopią. Spędził w niej 11 dni, czekając 
na odpowiedni moment, by móc uciec do Etiopii. Na granicy miał szczęście i jako jeden z 
nielicznych zdołał przejść przez blokadę i nie zostać aresztowanym. „Przechodzenie przez 
granicę jest bardzo niebezpieczne, wiele osób zostało zamordowanych albo weszło na 
bombę”. 
P
o jedenastu dniach wędrówki dotarł do obozu ONZ w Inda Aba Guna, skąd po miesiącu 
został przeniesiony do obozu w Maiani, w którym żył przez kolejnych siedem miesięcy. „W 
obozie żyło się bardzo ciężko... ze względu na bardzo małą ilość jedzenia i niemal kompletny 
brak toalet; wszyscy mieszkają razem, mężczyźni i kobiety, w małych pomieszczeniach, choć 
tak naprawdę mężczyźni nocą śpią na zewnątrz...”. 

Po siedmiu miesiącach Michele poprosił kierownika obozu o możliwość wyjazdu w 
odwiedziny do przyjaciela mieszkającego w Addis Abeba; otrzymał pozwolenie ważne 
przez miesiąc i wyruszył do stolicy. Po dwóch dniach podróży autobusem dotarł do miasta 
i, korzystając z gościny przyjaciela, znalazł pracę w supermarkecie, w którym pracował przez 
2 lata. 

Uczęszczając do kościoła Św. Klary, poznał siostrę zakonną pochodzącą z Erytrei, która 
pomogła mu znaleźć lepszą pracę i skontaktowała go z Comunità di Sant’Egidio w Etiopii. 
Podmioty działające na miejscu zachęciły Michele do powrotu do obozu w Maiani, aby 
uregulować kwestie dokumentów, a po około trzech miesiącach mężczyzna otrzymał szansę 
wyjazdu do Włoch. „Nigdy wcześniej nie spotkałem tak dobrych ludzi, gdybym nie spotkał 
osób z Sant’Egidio, wróciłbym do Erytrei, do mojej rodziny i poprzedniej sytuacji, aby pomóc 

HISTORIA  
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mojej matce chorej na raka”. 

30 października Michele dotarł do Rzymu, gdzie został przyjęty przez grupę 
wolontariuszy ze stowarzyszenia Don Bosco 2000, należącej do Salesiani per il Sociale 
APS, z którymi wyruszył do Katanii, aby wraz z innymi młodymi uchodźcami rozpocząć nowe 
życie we Włoszech, w Ośrodku Don Bosco.

W Katanii odbył pierwszy cykl lekcji języka włoskiego organizowanych przez stowarzyszenie, 
a następnie rozpoczął naukę w szkole publicznej przy C.P.I.A. W tym samym okresie otrzymał 
od podmiotów Don Bosco 2000 wsparcie w ramach ubiegania się o pozwolenie na pobyt 
i uzyskał niezbędną pomoc lekarską. Michele z wielkim zainteresowaniem uczestniczył w 
wielu inicjatywach organizowanych przez stowarzyszenie, dzieląc się z innymi młodymi 
wolontariuszami i emigrantami doświadczeniami związanymi z socjalizacją, dialogiem i 
spotkaniem. 

„Podczas mojego pobytu w ośrodku Don Bosco pomagałem w kuchni. Zdobyte liczne 
i interesujące doświadczenia pomogły mi poznać wielu Włochów. Uczestniczyłem w 
spotkaniach z młodymi uczęszczającymi do salezjańskiej szkoły, aby móc się zaprezentować, 
opowiadając im o mojej historii i doświadczeniach. W okresie Wielkiego Postu mogłem 
uczestniczyć w celebracji eucharystycznej w Pietraperzia, gdzie ksiądz włączył w moment 
obmywania stóp bardzo wielu młodych imigrantów. Miałem również możliwość wzięcia 
udziału w spotkaniu na uniwersytecie, gdzie poznałem wielu studentów, moich rówieśników, 
którzy nie są przeciwni przyjmowaniu imigrantów, co bardzo podniosło mnie na duchu.”

Kocha sport, a od lutego rozpoczął grę w drużynie piłkarskiej, dzięki której miał możliwość 
odbycia kilku wyjazdów poza Katanię. Od kwietnia uczy się w zawodowej szkole mechanicznej 
w siedzibie CNOS-FAP, przygotowując się na rozpoczęcie praktyk w Katanii. 

„Na chwilę obecną to właśnie jest moja historia, ale mam nadzieję, że będę miał jeszcze 
wiele pięknych rzeczy do opowiedzenia”.

„Jestem gotowa, aby zrobić to znowu. Z pewnością warto się na to odważyć”.

Anna Pagliaro mieszka we Włoszech, w prowincji miasta Cosenza, na północy Kraju. 
O Korytarzach Humanitarnych dowiedziała się z prasy. „Ten projekt mnie przekonał, więc 
rozpoczęłam wraz z Comunità di Sant’Egidio program próbno-poznawczy, który trwał kilka 
miesięcy. Później zaryzykowaliśmy. W życiu ciągle ryzykujemy, czemu więc nie zaryzykować 
dla tego?”

Anna gościła rodzinę z Aleppo, która przybyła do Włoch w lutym 2017 roku dzięki Korytarzom 
Humanitarnym.

„Przed przyjazdem syryjskiej rodziny wszyscy w bloku mieli się na baczności. Powiedziałam 
im: nie mogę wam zagwarantować, że wszystko pójdzie bez zarzutu, ale wszyscy ryzykujemy. 
Teraz narodziła się wielka miłość: spotkanie z drugim człowiekiem zawsze pozwala się 
uspokoić”.

Dzisiaj Anna wygrała swój zakład. Dwa lata po otwarciu swoich drzwi dla rodziny z Aleppo, 
teraz już w pełni samodzielnej, Anna postanowiła kontynuować podróż obraną raz 
ścieżką, przyjmując w tym samym mieszkaniu, zwolnionym już przez poprzednią rodzinę, 
nową muzułmańską rodzinę z Idlib: ojca, matkę i pięcioro dzieci. Najstarsze z nich ma 10 
lat, a najmłodsze dopiero rok. Przybyli wraz z pozostałymi 58 syryjskimi uchodźcami 4 
czerwca 2019 roku na lotnisko Fiumicino. 

Pierwsza rodzina, którą gościła Anna, składa się z syryjskich Ormian, którzy jako tacy mają 
„podwójnie tragiczną historię prześladowań”. Ojciec, matka, 3 dzieci i wujek, brat ojca. Teraz 
dzieci mają już 15, 10 i 4 lata. Anna przygotowała dla nich mieszkanie: po kursie języka 
włoskiego rodzina doskonale zintegrowała się ze społeczeństwem i, nieco ponad dwa lata 
po przyjeździe, usamodzielniła się, przeprowadzając do innego mieszkania. Dziewczynki 
rozpoczęły naukę w szkole i uzyskują doskonałe wyniki. Znalazły sobie zajęcie w parafii i są 
częścią grupy harcerzy. 
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Anna miała okazję poznać traumę tej rodziny uciekającej przed piekłem wojny. Gdy pytamy 
ją, dlaczego zechciała doświadczyć procesu przyjęcia, Anna odpowiada: „chciałam to 
zrobić, ponieważ czułam ogromną niemoc w stosunku do tego, co się działo. Poczułam się 
wyrwana do odpowiedzi”.
„Na początku to było jak przygoda, jakbym się zanurzała w ciemności. Byłam sama, ale 
pojawiły się niespodziewane możliwości, nieznane mi wcześniej. Powoli otwierały się ważne, 
znaczące drzwi i to dodało mi odwagi, by iść naprzód. Teraz istnieje mała sieć wsparcia 
uruchomiona już dla drugiej rodziny. Nie mogłam powiedzieć: tu kończymy. To, co udało się 
stworzyć, zachęciło mnie do pójścia dalej”. 

Oto opowieść Anny, dla której przyjęcie rozproszone, przewidziane w ramach Korytarzy 
Humanitarnych, jest rozwiązaniem skutecznym, które, zwłaszcza w mniejszych miastach, 
przynosi spokój wszystkim tym, którzy wciąż obawiają się imigrantów. „To działanie – mówi 
Anna - uspokaja tych, którzy się boją. Im więcej się robi, tym mniejszy jest strach”.

Doświadczenie z drugą rodziną przybyłą z Idlib, na które zdecydowała się Anna, będzie 
ważne, ponieważ tym razem Anna będzie mogła od samego początku liczyć na sieć wsparcia, 
która została utworzona z mieszkańców Kalabrii w niecałe dwa lata. Dzięki wspomnianej 
sieci wsparcia, złożonej z osób, stowarzyszeń, rodzin, przedsiębiorstw, nie trzeba zaczynać 
od zera. 
Nowo przyjęta rodzina będzie miała dom cały dla siebie, na własny użytek, i powoli zdoła 
się usamodzielnić. To jeden ze sprawdzonych sposobów, wypróbowanych w wielu różnych 
miejscach, gdzie organizowano przyjęcia w ramach Korytarzy Humanitarnych, zarówno 
we Włoszech, jak i w innych krajach. To przypisanie pewnej odpowiedzialności, która daje 
uchodźcom możliwość motywowania się w jeszcze większym stopniu, aż do osiągnięcia 
pełnej samodzielności. 

Anna mówi o sobie „wolna obywatelka, która wierzy, że warto się odważyć”. 
Tu potrzeba odwagi, ale wsparcie pomysłodawców projektu i sieci solidarności, którą 

utworzyła lokalna społeczność, pozwoliło przezwyciężyć 
wszystkie trudności. 

Według Anny najlepszym podsumowaniem jest fakt, 
że „my, wolni obywatele możemy się odważyć na 

taki krok, bo potem i tak zjawi się pomoc. Byłam 
pewna, że Comunità di Sant’Egidio i pozostali 
pomysłodawcy projektu mogli zapewnić 
niezbędne wsparcie, gdybym ja nie była w stanie 
tego zrobić. Z pewnością trochę ryzykowałam”.

KORYTARZE 
HUMANITARNE: 
AKTYWNE 
PROTOKOŁY
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STYCZEŃ 2017 R.
Protokół ustaleń
12 stycznia 2017 r.

ORGANIZATORZY I 
POMYSŁODAWCY:
Konferencja Episkopatu Włoch;
Caritas Włochy;
Fundacja Migrantes;
Comunità di Sant’Egidio.

MARZEC 2017 R.
Protokół w sprawie otwarcia Korytarzy 
Humanitarnych we Francji

ORGANIZATORZY I 
POMYSŁODAWCY:
Communauté de Sant’Egidio;
Konferencja Episkopatu Francji;
Caritas Francja;
Francuska Federacja Protestancka;
Protestancka Federacja Wzajemnej Pomocy.

500 UCHODŹCÓW Z 
ERYTREI, SOMALII I SUDANU 
POŁUDNIOWEGO

ETIOPIA WŁOCHY

GRUDZIEŃ 2015
„Otwarcie Korytarzy Humanitarnych”
Protokół ustaleń
15 grudnia 2015 r.

ORGANIZATORZY I POMYSŁODAWCY:
Min. Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej; 
Generalna Dyrekcja ds. Włochów za granicą  
i Polityki Migracyjnej;
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych;
Departament ds. Swobód Obywatelskich i Imigracji; 
Comunità di Sant’Egidio;
Federacja Kościołów Ewangelicznych we Włoszech (FCEI); 
Tavola Valdese.

ZAWARTY
Styczeń 2019 r.

ZAWARTY
Listopad 2017 r.

1011 UCHODŹCÓW

LIBAN WŁOCHY

500 UCHODŹCÓW

LIBAN FRANCJA

W TRAKCIE
dwulecie 2018-2019

600 OSÓB UBIEGAJĄCYCH 
SIĘ O AZYL

WŁOCHY

W TRAKCIE
dwulecie 2019-2020
pierwsze przyjazdy 
zaplanowane na wrzesień/
październik 2019 r.

20 UCHODŹCÓW

LIBAN ANDORA

W TRAKCIE
dwulecie 2018-2019

W TRAKCIE
dwulecie 2018-2019

150 WIZ DLA 
SYRYJCZYKÓW

LIBAN
TURCJA BELGIA

ZAWARTY

LISTOPAD 2017 R.
Uzgodniono rozszerzenie Protokołu I

MAJ 2019 R.
Protokół w sprawie przyjazdu do Włoch 
osób ubiegających się o azyl

ORGANIZATORZY I 
POMYSŁODAWCY:
Konferencja Episkopatu Włoch  
(Caritas – Fundacja Migrantes);
Wspólnota Sant’Egidio;
Władze Włoch.

MAJ 2018 R.
Protokół w sprawie otwarcia Korytarzy 
Humanitarnych w Księstwie Andory

ORGANIZATORZY I 
POMYSŁODAWCY:
Ministrowie spraw Zagranicznych i spraw 
Wewnętrznych Andory;
Comunità di Sant’Egidio.

Hiszpania i Francja podejmą współpracę w zakresie 
przejazdu uchodźców przez ich lotniska.

Protokół w sprawie otwarcia Korytarzy 
Humanitarnych w Belgii

ORGANIZATORZY I 
POMYSŁODAWCY:
Rząd Belgii;
Comunità di Sant’Egidio;
Miejscowe Kościoły;
Wspólnota Żydowska i Muzułmańska.

ETIOPIA
NIGER
JORDANIA
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4.2 Francja: Opowieść Claire z Communautè de S. Egidio na temat 
funkcjonowania Korytarzy Humanitarnych. 

Francja przyjęła model Korytarzy Humanitarnych od 2017 roku. Protokół odnoszący się 
do otwarcia Korytarzy Humanitarnych został podpisany w marcu 2017 roku przez Rząd 
Francji i pięć stowarzyszeń utworzonych przez społeczeństwo obywatelskie: Comunità 
di Sant’Egidio, Konferencja Episkopatu Francji, Caritas Francja, Francuska Federacja 
Protestancka, Protestancka Federacja Wzajemnej Pomocy. 
Protokół przewiduje przybycie z Libanu 500 osób narodowości syryjskiej i irańskiej w 
dwuletnim okresie 2018 – 2019, a Comunità di Sant’Egidio pełni rolę Koordynatora.

Od początku trwania projektu we Francji przyjęte zostały 364 osoby (dane na maj 2019 
roku), które rozlokowano na całym terytorium kraju, w zależności od możliwości przyjęcia. 
Każdy projekt przyjęcia zakłada udostępnienie niezależnego miejsca zakwaterowania i 
obecność grupy składającej się z co najmniej 10 wolontariuszy.
W ciągu dwóch lat przeszło 1600 wolontariuszy wzięło udział w procesach przyjęcia i 
braterskiej pomocy uchodźcom, którzy przybyli do kraju dzięki Korytarzom Humanitarnym; 
rozproszyli się oni po 36 różnych regionach Kraju w przeszło 70 miastach i miasteczkach. 

Comunità di Sant’Egidio z Francji nie miała utrwalonej sieci przyjęcia, ani rozległej sieci 
wolontariuszy tak aktywnych, jak we Włoszech; przy niewielkich zasobach ludzkich i 
finansowych musiała zatem uruchomić proces informacji, szkoleń i podnoszenia 
świadomości społeczeństwa obywatelskiego swojego Kraju, co pozwoliło na stworzenie 
i stopniowe zwiększanie możliwości organizacji przyjęć uchodźców. 

Wymiana informacji prowadzona w ramach projektu oraz o samym projekcie grały zasadniczą 
rolę. Mówienie i skłanianie do mówienia o Korytarzach Humanitarnych jest niezbędne, aby 
możliwe było dotarcie do jak największej liczby osób. Po ustanowieniu kontaktów z lokalną 
społecznością dzięki zaangażowaniu parafii, nieformalnych grup, znajomych, sąsiadów itp. 
Comunità di Sant’Egidio organizuje spotkanie informacyjne. Wolontariusze stowarzyszenia 
udają się osobiście do różnych miejsc w Kraju; spotkania takie dają możliwość poznania 
się, stworzenia relacji opartych na zaufaniu, a przede wszystkim dokładnego i konkretnego 
wytłumaczenia, czym są Korytarze Humanitarne. Omawianych kwestii jest bardzo wiele. 
Jednym z priorytetów jest wyjaśnienie, przed czym uciekają osoby, o których przyjęcie 
proszą wolontariusze: wojna domowa w Syrii i sytuacja w obozach dla uchodźców w Libanie. 
Ponadto od razu podejmowane są próby poruszenia kwestii związanych z prawem do azylu 
we Francji oraz prawami i obowiązkami uchodźców; co więcej, w sposób jasny i zrozumiały 
przedstawiane są trudności wynikające z procesu przyjęcia i integracji, zarówno dla 
przyjmujących, jak i beneficjentów. Szczerość jest w tym wypadku wymogiem przynoszącym 
same korzyści, ponieważ pozwala obalić uprzedzenia i przesądy, a także ułatwia budowanie 
relacji opartych na zaufaniu i zdrowym podejściu pomiędzy grupami przyjmującymi i 
organizacjami będącymi organizatorami projektu. 

Od 2017 roku do dnia dzisiejszego (lipiec 2019 roku) Comunità di Sant’Egidio zorganizowała 
w ponad 25 francuskich miastach przeszło 40 spotkań informacyjnych i podnoszących 
świadomość, które miały na celu poznanie potencjalnych grup wolontariuszy i uruchomienie 
procesów przyjęcia. 90% grup, z którymi odbyły się spotkania, w tej chwili organizuje 
procesy przyjęcia syryjskich uchodźców lub jest bliska zrealizowania takiego zadania, 
co stanowi najlepszy dowód na to, że, mimo niewielkich sił w terenie, Korytarze Humanitarne 
mogą być z powodzeniem wdrażane w dowolnym kraju europejskim. 

Stworzenie projektu przyjęcia wymaga czasu: od pierwszego spotkania informacyjnego 
do przeprowadzenia faktycznego przyjęcia rodzin beneficjentów mijają średnio 3 
miesiące. Czas ten jest potrzebny na znalezienie odpowiedniego miejsca zakwaterowania, 
stworzenie i utrwalenie wystarczająco licznej grupy wolontariuszy, zgromadzenie funduszy i 
poinformowanie wszystkich właściwych instytucji.  
Przejście od teorii do praktyki jest zazwyczaj prostsze, gdy dana rodzina uchodźców zostanie 
przedstawiona bezpośrednio wolontariuszom. Nazwanie po imieniu, pokazanie twarzy i 
opowiedzenie konkretnej historii uchodźców sprawia, że perspektywa przyjęcia staje się 
bardziej rzeczywista. 
Wybór rodziny będącej beneficjentem odbywa się po części z udziałem grupy zajmującej 
się przyjęciem. Wolontariusze opisują cechy dostępnego miejsca zakwaterowania (rozkład 
pomieszczeń, wymiary, dostępność dla osób niepełnosprawnych, położenie geograficzne, 
bliskość szkół, szpitali itp.); Comunità di Sant’Egidio stara się przypisać grupie rodzinę, 
której potrzeby można łatwo spełnić na podstawie cech miejsca zakwaterowania. Wymiana 
informacji odbywa się pomiędzy Comunità di Sant’Egidio, grupą wolontariuszy i zespołem 
obecnym w Libanie, gdzie rodziny przygotowują się do wyjazdu. Wymiana ta pozwala na 
poznanie się grupy przyjmującej i rodziny będącej beneficjentem, a zwłaszcza umożliwia 
rodzinie stopniowe przyzwyczajanie się do przyszłych warunków przyjęcia. 

W momencie przyjazdu uchodźców do Francji Comunità di Sant’Egidio powierza rodziny 
opiece grup wolontariuszy, ale nadal regularnie ją odwiedza, zwłaszcza w razie kryzysu. 
Taka kontynuacja wsparcia jest niezwykle ważna. W przypadku poważnych kryzysów 
można zaangażować również zespół pracujący w terenie w Libanie, który najlepiej zna 
beneficjentów i, w razie konieczności, może pełnić rolę mediatorów pomiędzy stronami. 
Wizyty składane rodzinom będącym beneficjentami mają również charakter przyjacielskich 
wizyt, są przejawem przyjaźni zarówno w stosunku do rodzin, jak i wolontariuszy – 
prawdziwego serca projektu. 
 



Ghassan i jego dzieci (Carla i Michaël, odpowiednio 14 i 17 lat) przybyli do Paryża za 
pośrednictwem Korytarzy Humanitarnych 27 lutego 2018 roku. Są Syryjczykami. Rodzinę 
przyjęto w centrum Paryża, co było możliwe dzięki zaangażowaniu Sant’Egidio i Comunità 
delle Figlie della Carità (Wspólnota Sióstr Miłosierdzia). To jak dotąd jedyna rodzina przybyła 
do Europy dzięki Korytarzom Humanitarnym i ugoszczona na terenie śródmieścia Paryża.

Siostry Miłosierdzia udostępniły trzy pokoje na okres 1,5 roku. Teraz, po 15 miesiącach od 
przyjazdu, rodzina jest gotowa do przeprowadzki do wynajętego mieszkania, co stanowi 
decydujący krok na ich drodze do integracji. Ghassan i jego dzieci są szczęśliwi i pełni 
dobrych myśli.

Przez wszystkie te miesiące ojciec wraz z dziećmi otrzymywali wsparcie i byli otoczeni opieką 
społeczności przyjmującej licznych wolontariuszy związanych z Sant’Egidio, ale również z 
innymi podmiotami i stowarzyszeniami zawiązanymi przez społeczeństwo obywatelskie: 
Siostry Miłosierdzia, Società di San Vincenzo de Paoli itp. Wszyscy oni stanowią sieć, której 
rodzina zaufała, stawiając swoje pierwsze kroki we Francji, a teraz łączy ich głęboka przyjaźń.

Zaraz po przyjeździe młodzi rozpoczęli intensywne kursy języka francuskiego. We wrześniu 
2018 roku byli gotowi na rozpoczęcie nauki w szkole. Michaël zapisał się do szkoły 
inżynierii systemów informatycznych, a jego młodsza siostra, Carla, rozpoczęła naukę w 
pierwszej klasie Liceum. Od tamtej chwili minęło mniej niż osiem miesięcy: teraz Carla ma z 
francuskiego ocenę 8 (odpowiadającą polskiej 4!), a Michaël ukończył pierwszy rok studiów, 
otrzymując najwyższe oceny. Osiągnięcie ambitnych celów wymagało od nich dużo pracy!

Od ich ojca, Ghassana, nauka francuskiego wymagała jeszcze więcej zaangażowania. 
W porównaniu do dzieci jego wyniki nie były najlepsze. Jednak dzięki ciągłemu motywowaniu 
przez Michaëla i Carlę oraz nowych przyjaciół, Ghassan nie poddał się. Ghassan jest byłym 
przedsiębiorcą. W Syrii, jeszcze przed wojną, pracował w branży związanej z robotyką. W 
momencie przyjazdu do Francji, będąc człowiekiem o pragmatycznym podejściu do życia, 
Ghassan deklarował swoją gotowość do pracy w dowolnym sektorze pod warunkiem, że 

będzie mógł pozostać wolnym strzelcem. Główne trudności, jakie dostrzegał, były dwie: 
nauka francuskiego i czas potrzebny na uzyskanie statusu uchodźcy (z którym wiąże się, 
zgodnie z francuskimi przepisami prawa, również prawo do pracy). Pierwsza trudność 
została pokonana dzięki zaangażowaniu Ghassana, choć droga do sukcesu nie była łatwa. 
Teraz Ghassan doskonale rozumie język francuski i mówi w nim, choć wciąż z pewną 
nieśmiałością. Druga trudność została przezwyciężona po kilku miesiącach. Ghassan mógł 
zatem podjąć pierwszą pracę. Po pierwszej umowie na okres próbny, w lipcu 2019 roku 
Ghassan został zatrudniony jako informatyk zarządzający magazynem w firmie zajmującej 
się produkcją części zamiennych dla przemysłu. Ghassan ma wreszcie umowę podpisaną na 
dłuższy okres czasu, która być może zostanie zamieniona na stałą umowę o pracę. 

Michaël i Carla są zaangażowani nie 
tylko w naukę, ale również w 
kwestie społeczne. W 2018 roku 
obydwoje wzięli udział w 
corocznym spotkaniu Młodzi 
dla Pokoju (Giovani per 
la Pace) zorganizowanym 
przez San’Egidio w Rzymie. 
Wraz z Młodymi dla Pokoju 
z Paryża dzieci Ghassana 
realizują wiele zadań: Carla 
regularnie odwiedza osoby starsze, 
natomiast jej brat spotyka się z bezdomnymi. 
Podczas tegorocznego spotkania w Krakowie Michaël i Carla mogli się podzielić swoimi 
doświadczeniami z wieloma młodymi ludźmi pochodzącymi z całego świata. 

Ghassan znalazł pracę, to fakt, ale nie zaprzestał swojej charytatywnej działalności na 
rzecz osób starszych, którą prowadzi popołudniami w soboty i w niedziele: dotrzymuje 
im towarzystwa, pomaga w codziennych obowiązkach, towarzyszy podczas modlitwy i 
cotygodniowej mszy.

Integracja jest długą drogą wymagającą cierpliwości i odporności: żeby dostać dobrą 
pracę, być w stanie opłacić czynsz, załatwić formalności, które bywa, że wymagają dużo 
czasu i wyrzeczeń. Dobre dni przeplatają się ze złymi. Lecz w końcu wszystko udaje się 
przezwyciężyć, ponieważ wszystko może się zmienić. Dzisiaj Ghassan i jego dzieci mają 
nową Ojczyznę, nowych przyjaciół i nowy dom. Czekają tylko na podłączenie mediów, ale 
to kwestia kilku dni!

WSZYSTKO MOŻE 
SIĘ ZMIENIĆ: 
Ghassan i jego dzieci, 
z Syrii do Francji
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4.3 Belgia: Przykład udanego rozpowszechnienia modelu Korytarzy 
Humanitarnych w Europie.  

Belgia jest sztandarowym przykładem udanego zastosowania modelu Korytarzy 
Humanitarnych w Europie. 
Comunità di Sant’Egidio, obecna w Belgii od wielu lat, wykonała w tym Kraju ogrom pracy 
w celu upowszechnienia projektu i podniesienia świadomości, które przyczyniły się do 
wspomnianego wyżej wyniku.

22 listopada 2017 roku podpisała Protokół w sprawie otwarcia Korytarzy Humanitarnych 
w Belgii. Sygnatariuszami byli: Rząd Belgii, Comunità di Sant’Egidio i lokalne Kościoły przy 
wsparciu wspólnoty żydowskiej i muzułmańskiej. 
Protokół przewidywał wydanie 150 wiz dla osób narodowości syryjskiej pochodzących z 
Libanu i Turcji. Na podstawie Protokołu Comunità di Sant’Egidio przyjęła rolę koordynatora 
projektu. 
Kilka tygodni po zawarciu porozumienia, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia 2017 
roku, do Belgii przybyła z Libanu pierwsza grupa Syryjczyków. W ciągu niespełna dwóch 
lat od wejścia Protokołu w życie, do Kraju dotarli wszyscy uwzględnieni wcześniej uchodźcy 
(150 osób). Wielu z nich zostało już zintegrowanych z belgijskim społeczeństwem 
i osiągnęło jako rodzina niezależność (znaleźli pracę, która pozwala im zaspokoić 
potrzeby rodziny) lub przynajmniej częściową niezależność (beneficjenci są uzależnieni od 
stowarzyszeń wspierających tylko pod względem zakwaterowania). 

W jaki sposób możliwe było otwarcie w Belgii Korytarzy Humanitarnych i osiągnięcie 
zakładanych wyników w okresie krótszym niż dwa lata?
Z pewnością jednym z najważniejszych elementów była, wyrażona przez belgijski rząd i 
społeczeństwo obywatelskie, chęć promowania przyjęć i integracji. Co więcej Comunità 
di Sant’Egidio mogła liczyć na zgodność intencji, jak również na współpracę wszystkich 
Kościołów chrześcijańskich (katolickiego, protestanckiego, ewangelickiego, prawosławnego 
i anglikańskiego), do czego doszło jeszcze wsparcie ze strony Wspólnot Żydowskich i 
Muzułmańskich.
Głównymi elementami, jakie umożliwiły wdrożenie projektu, były:

• działania z zakresu orędownictwa prowadzone w Kraju przez Comunità di Sant’Egidio 
począwszy od 2016 roku, podnoszenie świadomości i zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego za pomocą publicznych wydarzeń i spotkań technicznych;

• udostępnienie skutecznych procedur wdrożeniowych stosowanych z powodzeniem we 
Włoszech, stale testowanych i udoskonalanych dzięki nowym przyjazdom do Włoch i 
otwarciu Korytarzy Humanitarnych we Francji.

Proces podnoszenia świadomości, który toczył się w Belgii w jednym z najtrudniejszych dla 
niej momentów w ostatnim czasie, szybko przyniósł rezultaty wykraczające daleko poza 
oczekiwania. Ataki terrorystyczne z 2016 roku były bowiem czynnikiem mającym wpływ na 
upowszechnianie się w Kraju rosnącego uczucia nieufności, jeśli nie kompletnego zamknięcia 

na zjawisko imigracji. W tych okolicznościach Comunità di Sant’Egidio działała, nawiązując 
bezpośredni kontakt ze społeczeństwem obywatelskim i podejmując próbę zaangażowania 
go w swój projekt. Pozostałe inicjatywy publiczne (np. w dzielnicy Molenbeek) miały na 
celu stopniowe, oddolne wyzwolenie energii mogącej wywołać poczucie uczestniczenia w 
Korytarzach Humanitarnych poprzez unaocznienie ich natury jako skutecznego narzędzia 
dającego możliwość legalnego, chronionego i bezpiecznego przyjazdu uchodźców przy 
jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego i poszanowania dla delikatnych 
relacji opartych dla współistnieniu. 

Fakt, że Korytarze Humanitarne zostały już z powodzeniem wdrożone w innych miejscach w 
Europie, przyczynił się do ich pozytywnego odbioru przez społeczeństwo. W szczególności 
model działania Korytarzy Humanitarnych i ich procedury operacyjne (przyjęcie rozproszone 
realizowane przez rodziny, stowarzyszenia, parafie itd. zamiast pobytu w dużych ośrodkach 
dla imigrantów; sposoby doboru beneficjentów w krajach tranzytowych obejmujące liczne 
kontrole we współpracy z władzami krajów tranzytowych i docelowych; przewidziane 
procesy integracji), przedstawione w toku cierpliwego rozpowszechniania i dialogu, okazały 
się kluczową kwestią, która umożliwiła przejście z fazy ogólnego przystąpienia do projektu 
do fazy operacyjnej. 

Protokół nie jest skierowany do żadnej konkretnej grupy etnicznej/religijnej, a odnosi się 
niezależnie do chrześcijan i muzułmanów. Niektórzy uchodźcy, którzy przybyli do Belgii dzięki 
Korytarzom Humanitarnym, mieli już krewnych mieszkających w Kraju. W przypadku takich 
osób obecność członków rodziny sprawiła, że proces integracji był jeszcze skuteczniejszy.20 
Władze Belgii pozytywnie oceniły projekt ze względu na jego poprawność, przejrzystość i 
poszanowanie zawartego protokołu.

Korytarze Humanitarne w Belgii kojarzą się również jako projekt ekumeniczny i międzyreligijny. 
Jego wdrożenie powierzono komitetowi („Insieme per la Pace” - „Razem dla Pokoju”), w 
skład którego wchodzą między innymi Kościół Protestancki, Kościół Ewangelicki, Kościół 
Prawosławny i Kościół Anglikański przy wsparciu Wspólnot Żydowskich i Muzułmańskich. 
Większość uchodźców została przyjęta przez Konferencję Episkopatu Belgii we współpracy 
z lokalnymi oddziałami Caritasu. 

Niezależnie od lokalnej specyfiki zarządczej i organizacyjnej, procedury Korytarzy 
Humanitarnych zostały skutecznie wdrożone bez konieczności wprowadzania do 
nich zasadniczych zmian, co potwierdza ich zdolność doskonałego przystosowania 
się do różnych okoliczności prawnych, społecznych i ekonomicznych występujących 
w Europie. 
 

20 Bardzo często osoby próbujące dotrzeć do Europy z krajów trzecich mają już krewnych na terenie Unii Europejskiej, od których 
uzyskują środki na opłacenie podróży u osób zajmujących się przemytem ludzi, obawiając się unijnych restrykcji związanych z 
łączeniem rodzin. Rozszerzenie listy przypadków dozwolonych w ramach łączenia rodzin w krajach UE pozwoliłoby im uniknąć 
cierpień związanych z podróżą, jednocześnie ograniczając przemyt ludzi oraz ułatwiając proces integracji. Zapewniając legalny 
i bezpieczny przyjazd do Europy, Korytarze Humanitarne stanowią narzędzie pełne zalet również po tym względem.
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Oczywiście mowa o modelu, który różni się zasadniczo od programów przesiedleń: 
podczas gdy te ostatnie odnoszą się do osób, które uzyskały już status uchodźcy wydany 
przez UNHCR w momencie wjazdu do Kraju przesiedlenia, Korytarze Humanitarne 
przewidują, że dopiero w momencie przyjazdu do Kraju, który wydał wizę, beneficjenci 
zobowiązani są do złożenia wniosku o azyl i przestrzegania procedury obowiązującej każdą 
osobę wnioskującą o azyl. Cały koszt pokrywają podmioty będące pomysłodawcami oraz 
społeczeństwo obywatelskie. Sprzyja to, o czym świadczy również przykład Belgii, udanej 
współpracy pomiędzy stowarzyszeniami będącymi pomysłodawcami (organizatorami), 
stowarzyszeniami, które zaangażowały się w przyjęcie, stanowiąc tym samym wsparcie tych 
pierwszych, a instytucjami odniesienia.
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LICZBA PRZYJĘĆ I STAN REALIZACJI 
PROCESU INTEGRACJI

UCHODŹCY PRZYBYLI W LATACH 2015 – 2019

WŁOCHY

ANDORA

FRANCJA

BELGIA

INTEGRACJA 
W LICZBACH: 
PRZYPADEK WŁOCH

PRZYJĘCIE

145 różnych dawców 
(stowarzyszenia, grupy znajomych, parafie, zakony, rodziny itp.). 

Ponad 3000 zaangażowanych wolontariuszy.  

83% uczęszczało na kursy języka i kultury włoskiej przez co najmniej 6 
miesięcy 

Osoby małoletnie zostały zapisane do szkół publicznych, najczęściej do 
klas odpowiadających ich wiekowi, i uzyskiwały dobre wyniki w nauce (również 
biorąc pod uwagę fakt, że większość z nich nigdy nie chodziła do szkoły w 
obozach w Libanie i Etiopii). 

Ponad 1011 uchodźców otrzymało wsparcie w ramach protokołu I  
(gru 2015 – lis 2017), po około roku od przyjazdu do Włoch:

• 104 miało stałe zatrudnienie; 
• 24 uczęszczało na kursy zawodowe; 
• 36 wzięło udział w praktykach; 
• 26 zapisało się na studia; 

Biorąc pod uwagę fakt, że mowa tu o osobach znajdujących się w trudnej i 
bardzo trudnej sytuacji życiowej oraz że osoby małoletnie stanowiły około 
40% wszystkich przyjętych uchodźców, uzyskano doskonały wynik pod 
względem osiągania przez rodziny niezależności. 

Po dwóch latach od przyjęcia 151 osób osiągnęło pełną samodzielność, a 
304 osiągnęły samodzielność częściową, tj. są uzależnione od stowarzyszeń 
tylko pod względem miejsca zakwaterowania.  

150364

7

2148
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WYNIKI OSIĄGNIĘTE 
PODCZAS REALIZACJI 
EUROPEJSKIEGO 
PROJEKTU 
„HUMANITARIAN 
CORRIDORS”
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ETIOPIA

WŁOCHY

ETIOPIA

139 
RODZIN 
OD 3 DO 9 CZŁONKÓW

7/8% 
OFIARY TORTUR

17 z 20 
regionów Włoch, 
61 gmin.

PRZYJĘCIE:POCHODZENIE:

Osoby potrzebujące ochrony; 
osoby będące ofiarami przemocy 
i tortur; osoby wymagające 
pomocy medycznej; osoby 
wnioskujące o połączenie z 
rodziną, rodziny z małoletnimi; 
osoby starsze; osoby bez 
możliwości integracji na miejscu. 

26% 
W WIEKU OD 18 DO 30 LAT 
WIĘCEJ MĘŻCZYZN NIŻ KOBIET

72% ERYTREA 
13% SOMALIA
13% POŁUDNIOWY SUDAN
2% JEMEN

PONAD 40% 
DZIECI I MAŁOLETNI
+ PONAD 40% 
PONIŻEJ 10 ROKU ŻYCIA

451 
PRZYBYŁYCH 
UCHODŹCÓW

WŁOCHY
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LIBAN

WŁOCHY

Rodziny/samotni rodzice 
z osobami małoletnimi na 
utrzymaniu; ofiary wojny; ofiary 
tortur; niepełnosprawni; poważne 
przypadki medyczne; samotne 
kobiety; osoby starsze; osoby z 
problemami psychiatrycznymi.

481 
PRZYBYŁYCH 
UCHODŹCÓW

90% 
RODZINY

43% 
DZIECI

50% 
OSOBY DOROSŁE (30%) 
I MŁODZI PEŁNOLETNI (18/29)

4%
DOROŚLI
POWYŻEJ 55 ROKU ŻYCIA

50% 
KOBIETY

14 z 20 
regionów Włoch, 
51 gmin.

LIBAN

PRZYJĘCIE:

WŁOCHY
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LIBAN

FRANCJA

Rodziny/samotni rodzice 
z osobami małoletnimi na 
utrzymaniu; ofiary wojny; ofiary 
tortur; niepełnosprawni; poważne 
przypadki medyczne; samotne 
kobiety; osoby starsze; osoby z 
problemami psychiatrycznymi.

48% 
KOBIETY

80% 
SYRYJSKIE RODZINY

59% 
RODZINY
ŚREDNIO 4 OSOBY W RODZINIE

43% 
OSOBY MAŁOLETNIE

16% 
DZIECI 
PONIŻEJ 5 ROKU ŻYCIA

4% 
DOROŚLI 
POWYŻEJ 55 ROKU ŻYCIA

60%  
PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA

34 różne departamenty 
(francuskie jednostki podziału administracyjnego), 
60 gmin.

PRZYJĘCIE:

LIBAN

238 
PRZYBYŁYCH 
UCHODŹCÓW

FRANCJA



86 87

WNIOSKI „Korytarze Humanitarne” stanowią konkretny przykład tego, jak społeczeństwo obywatelskie, 
różne stowarzyszenia i instytucje mogą czynić dobro, współpracując w celu zmierzenia się z 
problemem uchodźców i migracji.

Od 2016 roku do dnia dzisiejszego (maj 2019 roku) do Europy (Włochy, Francja, Belgia i 
Andora) udało się legalnie i bezpiecznie dotrzeć przeszło 2100 uchodźców, którzy skorzystali 
z „Korytarzy Humanitarnych”.

Siłą napędową inicjatywy jest chęć przeciwdziałania wielu, a wręcz zbyt wielu przypadkom 
śmierci na Morzu Śródziemnym, do których doszło przede wszystkim począwszy od 2013 
roku. Podjęto decyzję o konieczności zareagowania na ten problem, rozpoczynając działania 
jako społeczeństwo obywatelskie przy użyciu kanału bezpiecznego dla osób znajdujących 
się w Krajach trzecich sąsiadujących z krajami pochodzenia, z których uciekają uchodźcy.

„Korytarze Humanitarne” są projektem skierowanych do osób znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji (osób specjalnej troski) i/lub osób, które mają już krewnych zamieszkujących 
w krajach goszczących, a które zmuszone są do życia w zawieszeniu w Krajach trzecich, jak 
Liban czy Etiopia, żywiąc nadzieję ucieczki z nich niebezpieczną drogą morską.

Wszystko zaczyna się właśnie w miejscu, gdzie znajdują się migranci. To właśnie tu 
stowarzyszenia i partnerzy tworzą listę potencjalnych beneficjentów całej operacji. Mowa tu 
o osobach szczególnie narażonych, wybranych wraz z podmiotami Comunità di Sant’Egidio 
i innych stowarzyszeń powiązanych z projektem. Samotne kobiety, dzieci, osoby starsze, 
chorzy, niepełnosprawni, ofiary tortur stanowią uprzywilejowaną grupę beneficjentów.

Ale operacja ta nie jest w pełni obiektywna, ponieważ niezwykle ważna jest również ocena 
szlaku migracji, historii czy kontekstu odnoszącego się do każdego z uchodźców. Na przykład 
sytuacja rodzinna jest uznawana za priorytetową, więc często rodziny są faworyzowane 
w procesie wyboru. Zwraca się również uwagę, aby nie zrywać silnych więzi rodzinnych i 
umożliwić podróż członkom rodziny lub pojedynczym osobom, które mogą połączyć się 
z rodzicami, małżonkami, dziećmi, braćmi już przebywającymi na terytorium europejskich 
Krajów docelowych.

Po stworzeniu listy są przekazywane do organów konsularnych europejskich Krajów 
docelowych i Krajów zaangażowanych w celu przeprowadzenia kontroli. Konsulaty 
znajdujące się w Krajach zainteresowanych wydają „wizy o ograniczonej ważności 
terytorialnej”, zgodnie z art. 25 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego.21 Następnie 
uchodźcy mogą przyjechać do Europy bezpiecznymi lotami bez ryzyka poniesienia 
śmierci, bez cierpienia czy wyzysku. Dzięki przyznanej wizie korzystają legalnie z ochrony i 
mogą kontynuować procedurę ubiegania się o azyl.

21 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 roku ustanawia 
Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy).
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„Korytarze Humanitarne” mają zatem za cel podejmować konkretną walkę z mafią 
przemytników i handlarzy ludźmi, pokrywając koszty podróży uchodźców. Ci, którzy 
decydują się na ucieczkę w nędznych łodziach, bardzo często zmuszeni są zmarnować na to 
oszczędności swojego życia, zwiększając w ten sposób swoje ubóstwo.

Zostają zatem zagwarantowane bezpieczeństwo i legalność, słowa tak często wypowiadane 
w ostatnim czasie podczas dyskusji o migracji przez polityków i społeczeństwo. A i sama 
integracja staje się możliwa. 

Po bezpiecznym dotarciu do Europy uchodźcy są przeprowadzani przez proces włączania 
przez stowarzyszenia będące pomysłodawcami korytarzy. Otrzymują w ten sposób gościnę 
i wsparcie finansowe, a także zostają pokierowane, by znaleźć pracę, wsparcie z zakresu 
edukacji i prawa, a to wszystko ze środków samych stowarzyszeń.

W Europie rozpoczyna się proces wdrażania takiego właśnie modelu. W Belgii porozumienie 
podpisane pomiędzy Rządem belgijskim, Sant’Egidio i władzami wszystkich religii tego 
Kraju, przy wsparciu również ze strony Wspólnot Żydowskich i Muzułmańskich, pozwoliło na 
przeprowadzenie procesu przyjęcia 150 Syryjczyków. 

Wkrótce model zaproponowany przez Sant’Egidio okazał się zaraźliwy: w 2016 roku papież 
przywiózł ze sobą z Lesbos grupę 12 uchodźców, których przyjęcie i proces integracji 
powierzył właśnie Comunità di Sant’Egidio, zapewniając jej wsparcie finansowe Watykanu. 
Republika San Marino przyjęła grupę syryjskich uchodźców.

Francja była pierwszym po Włoszech europejskim krajem, który podpisał protokół ustaleń 
w celu przeniesienia modelu „Korytarzy Humanitarnych” na grunt francuski. Comunità 
di Sant’Egidio, Konferencja Episkopatu Francji, Caritas Francja, Francuska Federacja 
Protestancka, Protestancka Federacja Wzajemnej Pomocy podpisały porozumienie w 
sprawie ułatwienia bezpiecznego przyjazdu około 500 Syryjczyków i Irakijczyków. 
W maju 2019 roku do Kraju przybyło już 364 uchodźców, głównie rodzin, które tkwiły w 
libańskich obozach w niepewności i zwątpieniu. 

Andora uruchomiła „Korytarze Humanitarne”, poprzedzając podpisanie porozumienia 
wydaniem odpowiedniej ustawy, która zezwala na wjazd do Kraju z powodów humanitarnych. 
Hiszpania i Francja współpracują z Andorą, aby umożliwić przejazd uchodźców przez ich 
lotniska, podobnie jak to uczyniły Włochy w odniesieniu do grupy uchodźców przyjętych w 
San Marino.

Model „Korytarzy Humanitarnych” jest silnie związany z pojęciem Sponsoringu. Jego ideą 
jest, aby nie tylko Kraje decydowały o tym, którymi uchodźcami się zaopiekować i ilu z 
nich sprowadzić do Europy. W tej formule przyjęć społeczeństwo obywatelskie może 
pełnić pierwszoplanową rolę. Obywatele, stowarzyszenia, organizacje non-profit, parafie – 
wszystkie te podmioty mogą odegrać rolę bohaterów w procesie migracji. Mogą stać się 
gwarantami przyjęcia migrantów, udostępniając w tym celu środki i stosowne rozwiązania.

Jak wynika z doświadczenia pani Anny z miejscowości Cosenza – jednej z osób przyjmujących 
uchodźców we Włoszech, której historia została przedstawiona w niniejszym podręczniku 
– sposób przyjmowania uchodźców przez „Korytarze Humanitarne” stanowią skuteczne 
rozwiązanie również i przede wszystkim w miastach leżących na prowincji, gdzie pozwalają 
uspokoić tych, którzy wciąż jeszcze boją się migrantów. „To działanie – mówi Anna – które 
uspokaja tych, którzy się boją. Im więcej się działa, tym mniejszy jest strach”.

Kluczowe znaczenie społeczeństwa obywatelskiego w projekcie wynika również z faktu, 
że finansowanie całej operacji jest pokrywane w całości przez organizacje będące 
pomysłodawcami (organizatorami), bez żadnego wkładu finansowego ze strony Państwa. 
Giuseppe Sangiorgi22 napisał, przedstawiając sedno sprawy: „Z czasem spośród innych dwie 
formy interwencji wyłoniły się jako atuty strategii zdolnej do zwalczania przeciwstawnych 
postaw podporządkowania i niechęci, które ścierają się w odniesieniu do migracji. Do 
form tych zaliczamy przyjęcie rozproszone na danym terenie, w celu zrównoważonego 
rozmieszczenia wpływu wywieranego przez zjawisko, oraz współpracę sektora publicznego 
z prywatnym, ustanowioną pomiędzy przedstawicielską demokracją instytucji a demokracją 
uczestniczącą organów społecznych”.

„Korytarze Humanitarne” opierają się na przyjęciu rozproszonym, składającym się z osób 
bliskich uchodźcom, które tworzą ludzki krąg uczuciowo zaangażowany w przyjęcie. Podczas 
wdrażania „Korytarzy Humanitarnych” pojawiła się odpowiedź ze strony sieci lokalnych, i 
to znacząca, w różnych częściach Europy. Spójność społeczna zafunkcjonowała w sposób 
należyty, tworząc małe, ale znaczące historie integracji. 

Wyzwanie polega na przejściu od dobrej praktyki, w odniesieniu do której spójność z 
instytucjami jest ważna i obowiązująca, do szerszego schematu prywatnego sponsoringu 
będącego w stanie zapewnić większej liczbie beneficjentów skuteczną integrację z Krajem 
Członkowskim pod względem społecznym i ekonomicznym.23 Stanowi on polityczno-
normatywną propozycję możliwą dzięki roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
i silnemu zaangażowaniu lokalnych społeczności w proces identyfikacji, przygotowań do 
wyjazdu, przyjęcia i integracji beneficjentów.

„Korytarze Humanitarne” nie są rozwiązaniem problemu przepływów migracyjnych, 
ale stanowią skuteczną odpowiedź na włączanie przy poszanowaniu praw wszystkich 
zainteresowanych stron. 

22 Giuseppe Sangiorgi, “La via italiana dei Corridoi Umanitari”, w Libertàcivili, styczeń-luty 2017 r., str. 45-50.

23 Cel polegający na wzmocnieniu istniejących już schematów prywatnego Sponsoringu w Europie wyraziła ostatnio również 
Komisja Europejska, która przyjęła wnioski z badania zrealizowanego na jej zlecenie i ukończonego w październiku 2018 roku: 
„Plany prywatnego sponsoringu mają jedną cechę wspólną: obejmują przeniesienie odpowiedzialności z agencji rządowych 
na podmioty prywatne w odniesieniu do niektórych części procesu identyfikacji, czynności przedwyjazdowych, przyjęcia w 
nowym kraju lub integracji beneficjentów. Przy silnym zaangażowaniu społeczności lokalnej i organizacji społecznych plany 
te pozwalają na rozszerzenie uprawnień na poziomie lokalnym i zapewnienie odpowiedniego wsparcia w zakresie integracji 
oraz zwykle skutkują lepszą integracją. Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych Directorate Migration and 
Protection. Październik 2018 r. Studium wykonalności i wartości dodanej planów sponsoringu jako potencjalnego zapewnienia 
bezpiecznych kanałów migracji na terytorium UE łącznie z przesiedleniem. Raport końcowy DR-04-18-846-EN-N.



90

Jak mawiał Umberto Eco,24 […] „Od czasów upadku Cesarstwa Rzymskiego Europa była 
wynikiem udanego krzyżowania kultur”. Również w odniesieniu do imigracji prawdziwe 
okazują się słowa Umberto Eco, że „podstawową zasadą rządzącą sprawami ludzi są 
negocjacje […] leżące u podstaw nawet życia kulturowego”. To pozwala nam przetrwać i 
snuć plany na przyszłość. 

24 Umberto Eco, Lorenzo Bini Smaghi, Giuseppe della Zuanna, Andrea Riccardi, pod redakcją Marco Impagliazzo “Integrazione. 
Il modello Italia”, Guerini e Associati, 2013 r.
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