Etap przyjęcia
Faza przyjęcia to okres następujący po przyjeździe przesiedlonych uchodźców do
kraju przyjmującego. Czas trwania tej fazy nie jest określony – często odnosi się
do pierwszych paru tygodni po przyjeździe, ale może trwać do 6 miesięcy.
Organizacja przyjęcia przesiedlonych uchodźców różni się w różnych krajach.
Instytucje i agencje zaangażowane w przyjęcie również się różnią. Mogą to być
organizacje społeczeństwa obywatelskiego, agencje rządowe i regionalne, władze
miejskie i samorządowe. Działają one wspólnie w różnych konfiguracjach w celu
zapewnienia odpowiedniego przyjęcia uchodźców. W każdym kraju jest ono
organizowane z odpowiednim wyprzedzeniem. Proces ten nazywa się
planowaniem przyjęcia.
Większość przesiedlonych uchodźców nie mówi językiem kraju przyjmującego,
dlatego też tłumacze ustni obecni są podczas przyjazdu i przyjęcia.
Zorganizowanie usług tłumaczy może być trudne, zwłaszcza w sytuacji gdy język
ojczysty uchodźców nie jest szeroko rozpowszechniony w kraju przyjmującym.
W kilku europejskich krajach przesiedleni uchodźcy początkowo lokowani są w
specjalnie do tego przygotowanych centrach i oddziałach. Nazywa się to
scentralizowane przyjęcie. Podczas gdy większość tych oddziałów zarządzana jest
przez władze rządowe i agencje, niektóre z nich prowadzone są przez organizacje
pozarządowe. Uchodźcy mogą spędzić w takich centrach od kilku dni do paru
miesięcy, po czym zapewniane jest im nowe długoterminowe zakwaterowanie.
Możliwe jest również zakwaterowanie przesiedlonych uchodźców w niezależnych
mieszkaniach bezpośrednio po przyjeździe do kraju przyjmującego. Proces ten
nazywa się bezpośrednim przyjęciem.
Zarówno bezpośrednie jak i
scentralizowane przyjęcie będzie
zawierało elementy orientacji.
W scentralizowanych oddziałach
orientacja
dotyczyć
będzie
prezentacji
oddziału
oraz
prowadzących go agencji, usług i
działalności tam dostępnych
oraz harmonogramu pobytu
uchodźców tam przebywających.
W przypadku bezpośredniego
przyjęcia, orientacja odnosić się
będzie
do
przedstawienia
uchodźcom ich nowego domu, ich sąsiedztwa oraz właściwych agencji, do których
będą się mogli zwrócić po poradę i pomoc.
Zasadniczo, ustalenia dotyczące przyjęcia dotyczą oceny zdrowia nowo
przybyłych uchodźców w celu zweryfikowania informacji zdrowotnych zebranych
przed ich przybyciem, wykrycia wszelkich wcześniej nieznanych schorzeń lub
wymogów zdrowotnych oraz zorganizowania przyszłej opieki.

