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KOMUNIKAT PRASOWY 
 

Kształcenie i szkolenie zawodowe dla uchodźców jako pomost 
pomiędzy potrzebami uchodźców i pracodawców 

 
Liczba uchodźców i ubiegających się o azyl, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat 
dotarli do Europy, jest bezprecedensowa. Wielu spośród nich pozostanie w 
państwach członkowskich, a Unia Europejska musi zadbać o to, by jak 
najszybciej weszli na rynek pracy i stali się niezależni finansowo. 
 
Wspólnie z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Cedefop 
wspiera integrację uchodźców poprzez zdobywanie przez nich nowych 
umiejętności i kwalifikacji. W tym celu obie organizacje rozpoczęły wspólny 
projekt badawczy, realizowany przez krajowych partnerów Cedefop z sieci 
ReferNet. Na podstawie wyników tego badania opracowano opublikowaną przez 
Cedefop notę informacyjną. 

Zdjęcie: @Shutterstock_Frank Gaertner 

 

Programy kształcenia i szkolenia zawodowego mogą ułatwić migrantom wejście 
na rynek pracy i znalezienie zatrudnienia odpowiadającego ich umiejętnościom i 
kwalifikacjom. Wyniki badania wskazują, że z myślą o tym państwa członkowskie 
UE. Kraje te rozszerzyły swoją ofertę programów kształcenia i szkolenia oraz 
ułatwiły dostęp do nich. Wiele krajów wprowadziło do swoich systemów nowe 
elementy, takie jak zautomatyzowane procesy samooceny, procedury 
przyspieszone i szkolenia prowadzone w społecznościach lokalnych z udziałem 
mentorów. 
 

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/refernet
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9120
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Wczesne wsparcie ma kluczowe znaczenie dla skutecznej integracji uchodźców i 
osób ubiegających się o azyl. Oprócz kształcenia językowego, ogromnie ważna 
jest ocena i walidacja umiejętności migrantów, poradnictwo zawodowe i praktyki 
zawodowe w zakładach pracy. Przekazywanie informacji i poradnictwo są tym 
skuteczniejsze, im wcześniej migranci mogą z nich skorzystać. Najlepiej, gdy 
mają do nich dostęp jeszcze przed dotarciem do miejsca docelowego, zwłaszcza 
biorąc pod uwagę ich przesiedlenia w Unii Europejskiej. Aby tego dokonać, 
państwa członkowskie UE powinny przekazywać sobie nawzajem informacje o 
potrzebach rynku pracy i stworzyć system wczesnego profilowania umiejętności 
migrantów. Uwzględnienie zapotrzebowania na konkretne umiejętności na 
rynkach poszczególnych krajów umożliwi racjonalne rozmieszczenie migrantów 
humanitarnych/uchodźców na terytorium całej UE. 
 
Zapraszamy do pobrania noty informacyjnej Cedefop i zapoznania się ze 
szczegółowymi wynikami badania i przykładami z poszczególnych krajów. 

Komunikaty prasowe Cedefopu można przeczytać tutaj. 

Pozostałe produkty medialne Cedefopu (biuletyn, magazyn, noty informacyjne itp.) 
można zaprenumerować poprzez utworzenie konta użytkownika na naszej stronie 
internetowej. 

 
 

Kontakt 
Rzecznik prasowy: Rosy Voudouri  
Tel.: +30 2310 490012, email: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Kierownik Wydziału Komunikacji: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310 490288, email: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
O Cedefop 
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) jest agencją Unii 
Europejskiej z siedzibą w Salonikach (Grecja), wspierającą opracowywanie europejskiej 
polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. www.cedefop.europa.eu 
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