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М
етою Варшавського центру культурного різнома-
ніття є інтеграція заходів та створення платформи 
співпраці для міських установ і окремих інститу-

цій, а також для неурядових організацій – як тих, які реа-
лізують проекти для іноземців, так і тих що представляють 
мігрантів. Тому над концепцією і найважливішими завдан-
нями Центру з 2010 року спільно працюють представники 
столичного міста Варшави з коаліцією кільканадцяти не-
урядових організацій.

Спільно опрацьовані плани стосуються наступних об-
ластей:

Інформація
спрямована як до іноземців, які шукають інформацію 
про функціонування установ, адресованих для них не-
державних програм і культурних заходів, так і до меш-
канців Варшави, які хочуть дізнатись більше про куль-
турне різноманіття столиці.

�Активізація і підтримка іноземних 
громад

у реалізації власних проектів, презентації своєї культури, 
інтеграційних заходах та в інших областях.

Освіта
освітня діяльність в області культурного різноманіття та 
інтеграції, що підтримує освіченість в багатокультурно-
му середовищі, навчання польської мови та також осві-
та про багатокультурну спадщину і теперішнє обличчя 
Варшави.

Культура
це в першу чергу підтримка культурних заходів, що про-
водяться представниками різних культурних середовищ 
Варшави, тим самим збільшуючи різноманітність куль-
турних заходів столиці.

Дослідження
міграційних тенденцій Варшави (між- та  
внутрішньодержавних), потреб різних громад  
та наслідків діяльності міських структур  
і неурядових проектів.

Відповідно до керівних принципів Варшавський 
Центр культурного різноманіття стане незалежною уста-
новою, якою керуватимуть в тісній співпраці варшавська 
міська влада та спеціалізовані неурядові організації.

Міська рада для створення Центру виділила 3-по-
верховий будинок на вулиці Ягеллонській. Це буде міс-
це зустрічі для людей, організацій та установ, пов’язаних 
з мультикультурним обличчям столиці, а також місце об-
міну ідеями і концепціями. Простір Центру буде запроек-
товано спільно (неурядовими організаціями, представни-
ками іноземної спільноти, мерією, жителями) на семінарі, 
що відбудеться влітку 2013 року.

Досі в роботі по створенню концепції Центру взяли 
участь наступні організації: заступник мера Варшави, 
Центр соціальних комунікацій, представники бюро з пи-
тань культури, бюро з питань освіти, бюро соціальної 
політики, Варшавський центр допомоги родині, Варшав-
ський центр освітньо-суспільних інновацій і курсів, Центр 
допомоги мігрантам і біженцям «Caritas», Фонд «Африка 
інакше», Фонд Для Сомалі, Фонд «Форум соціального 
різноманіття», Фонд «Інший простір», Фонд «Наш вибір», 
Фонд «Обсерваторія», Фонд «Pro Cultura», Фонд Розвитку 
«Окрім кордонів», Мистецький фонд «Arteria», Інститут 
культури народів Кавказу, Інститут суспільних справ, Асо-
ціація «Аутокреація», Асоціація «Кавказький дім», Асоціа-
ція етнографів і антропологів культури «Антропологічний 
пасаж», Асоціація юридичного втручання, Фонд «Світ у 
долонях», Фонд «Transkultura», Асоціація свободи слова, 
палестинська громада, Асоціація міжкультурного діалогу, 
Асоціація «Pro Humanum», Польський форум міграції.

ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО ЦЕНТР культурного 
різноманіття у Варшаві



Підчас «Днів України» я хотів представити сучасне українське мистецтво, яке  

тут взагалі невідоме. Ми запросили одного з найкращих джазменів в Україні – 

Володимира Соляника. Було також сучасне мистецтво, перфоманс.  

має на вибір: поляка чи українця, то вибере поляка. Не 
хочеться йому в усе це гратися

А в чому полягали проекти, які Ти реалізував?
Підчас «Днів України» я хотів представити сучасне 
українське мистецтво, яке тут взагалі невідоме. Я обрав 
в Україні тих митців, з якими я хотів співпрацювати – 
таких, що робили щось нове й цікаве, щоб можна було 
показати в Польщі. А так склалось, що саме в той час від-
бувавсь у Польщі «Рік України» – багато всього відбува-
лось  –  Ющенко приїздив, і Міністерство культури саме 
зателефонувало у відповідь на мій імейл та запропону-
вало підтримати наш проект. Це був такий малий, але 
цілісний проект, що показував різні області мистецтва 
і суспільного життя. Ми презентували українську їжу, му-

Ти багато працював в світі мистецтва, робив мистецькі 
проекти, чи не так?
Так, я реалізував кілька проектів. На жаль, як іноземець, 
я не можу вести господарську діяльність на стандарт-
них засадах у Польщі, тому виступав як український 
суб’єкт, а не польський. Я намагався реалізувати власні 
проекти, для яких шукав партнерів, і реалізував їх само-
стійно, як наприклад мистецький проект «Подих Укра-
їни» - в рамках святкування Року України в Польщі - був 
моєю ідеєю. Проте проведення концертів гурту «5nizza» 
не були моєю ідеєю, але я також брав активну участь 
у їх організації й доклав усіх зусиль, щоб вони відбулися. 
То була дуже тяжка праця, психічно й фізично. Можливо, 
я хотів би працювати в цій області й надалі на когось, 
але складно знайти таку роботу. Якщо роботодавець 

фото: приватний архів
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зику… Запросили одного з найкращих джазменів в Україні 
– Володимира Соляника. Було також сучасне мистецтво, 
перфоманс. Клуб, партнер проекту, цілковито був зануре-
ний в інсталяції, яка імітувала дику природу, авторства 
молодої артистки Ольги Солонько. Нажаль, дві особи не 
змогли приїхати з огляду на проблеми із візами – діджей, 
що мала провести діджейський сет, та фотограф, один 
з найвідоміших українських фотографів, Ігор Гайдай. Тоді 
ми показували його великий фото-проект – «Українці». 
Також ми презентували українське кіно. Було запрошено 
креативного директора найбільшого в Україні кінофес-
тивалю «Молодість», він презентував добірку найцікаві-
ших короткометражних фільмів

А концерти «5nizza»?
Я також був співорганізатором цієї події. Підчас «По-
диху України» я познайомився із членами товариства 
«Contrapunctum», котрі любили і просували музику 
«5nizza» в Польщі. Вони хотіли організувати їх концерт, 
і я тоді став таким собі посередником поміж гуртом 
і організаторами. Я проводив переговори, підписував 
контракти тощо. Було дуже тяжко. Ми вели переговори 
цілий рік, але в кінці-кінців вдалося. Подія вийшла дуже 
класною. Дуже багато людей прийшло до «Стодоли». 
Нажаль, кошти організації більшою мірою проковтнули 
зиск з концертів. Тому я почав ставити собі запитан-
ня: чи варто й надалі цим займатись? Останнім моїм 
арт-проектом були тренінги, які я вів в рамках Фонду 
«Інший простір». Я взяв участь в тренерських семіна-
рах, які передбачали певне фінансування власного тре-
нерського проекту. Згодом я провів тренінг з Вікторією 
про стріт-арт. Вийшло дуже класно. Ми навіть хотіли 
зробити продовження з учасниками, якийсь маленький 
перфоманс у міському просторі, але, нажаль, не вдалось 
усіх зібрати в одному місці і в той самий час

І потім чим Ти зайнявсь?
Потім я виїхав в Україну. В принципі, перший раз я повер-
нувся до України в 2005 році, ще перед арт-проектами, 
тому що було тяжко. Складно було жити, знайти роботу, 
не було грошей на життя, складні відносини з людьми. 
І я вирішив повернутись додому. Потім я повернувсь до 
Польщі, щоб провести той проект, про який я тільки-
но згадував. Далі я знов повернувсь в Україну. До Польщі 
наступного разу повернувсь лише 2009 року, переконаний 

друзями підчас кризи в Україні, після того, як я втратив 
роботу. Повернувсь, щоб відкрити фонд, який працює 
й допомагає іноземцям у розвитку їх підприємництва

До Польщі я приїхав навчатись 
в університеті в 1999 році. Роз-
почав навчання з річного кур-
су польської мови, а закінчив 
на 3 факультетах: психологія, 
етнологія і юридичний. Добре 

володію польською, росій-
ською й українською мовами. 
А англійською і німецькою на 

середньому рівні.

Чи Ти відчуваєш, що Тебе раді бачити в Польщі як 
іноземця? Чи відчуваєш, що можеш тут розвиватись?
Дивлячись на це з формальної сторони, то я не відчуваю, 
що мені тут раді. Адресу під назвою «Длуга 5» назвати 
можна «стіною плачу». Це мабуть найгірший орган влади, 
який є у Варшаві. Тепер, з огляду на свої обов’язки, я буваю 
в податковій чи в соціальній службі. Там все можна виріши-
ти набагато швидше, простіше й приємніше ніж на «Длу-
гій». Я маю враження, що особи, які працюють в цих орга-
нах, мають завдання відсилати якомога більше іноземців. 
Не так давно я сам отримував дозвіл на роботу. Згідно із 
законом я без додаткових вимог маю право на дозвіл на 
роботу, оскільки є членом правління й легально перебуваю 
в Польщі останні 3 роки. Проте вони все одно вимагали 
додаткові документи, які за законом не є обов’язковими. 
З отриманням дозволу на проживання ситуація ще гірша. 
Я віддаю перевагу виїзду на 2 тижні в Україну: здати 
документи на візу, і протягом тижня отримати її, і все 
готово. Так і дешевше, і швидше. Мій приятель живе і пра-
цює в Швейцарії. Він узагалі не мусить носити документи 
до воєводського управління, як у нас. Вони самі пам’ятають, 
що в нього закінчується дозвіл, і нагадують йому про це, 
повідомляють його у випадку, якщо, можливо, він має щось 
донести. Працюють проактивно для іноземця, а не так, 
що: «О! Ти не встиг на 45 днів перед закінченням терміну 
дії дозволу! До побачення! Ми не можемо видати тобі 
новий!». Ситуація вільно поліпшується, але й надалі ми 
живемо в такій реальності
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«Я приїхала до Польщі понад 5 років тому в докторантуру Школи соціальних 

наук (ПАН). Моя докторська дисертація стосується запровадження інноваційних 

освітніх програм «із Заходу» в реаліях української системи освіти.

Українка у Варшаві

Чи складно було вступити в ПАН?
Був відкритий конкурс. Я дізналася про нього від 
знайомих. Сама школа фінансується американською 
«Higher Education Support Program», в рамках якого 
студенти зі Сходу можуть отримати стипендію 
на докторантуру в SNS PAN

А тепер що Ти робиш в університеті?
Я працюю спеціалістом з міжнародних проектів 
пов’язаних зі Сходом: Україною, Росією, Білоруссю. Увесь 
час з’являються нові проекти, я виконую адміністра-
тивні функції. Окрім цього намагаюсь активно пра-
цювати в Фонді «Наш вибір». Останнім часом я вела 

Тетяна Роднєнкова

фото: архів фондa «Наш вибір»
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семінари для дітей з розвитку креативності. Дуже 
люблю таку роботу, організую креативні тренінги, 
курси зі створення екологічних іграшок

Ти чудово говориш польською, Ти її знала раніше?
У Львові в університеті я вчила польську рік з по-
чатку, починаючи з абетки. А коли я приїхала сюди, 
то в мене вже не було виходу! (Сміється). На першому 
курсі я вчилась англійською і польською. На першому 
курсі я записалась на курс літератури XIX ст. проф. 
Марії Яніон. Поряд зі мною сиділа дівчина з Японії, яка 
щойно приїхала й писала дисертацію про польську 
літературу того століття. Тоді я подумала, що якщо 
хтось з Японії цікавиться польською культурою та 
літературою, і виходить, то я також зможу. І я здала 
цей предмет.

А як Ти опинилась в третьому секторі?
Якщо йдеться про фонд, то «Наш вибір» раніше функ-
ціонував як громадська ініціатива. Я познайомилась 
у Варшаві з масою українців – головним чином в греко-
католицькій церкві на «Медовій», трохи в університеті. 
У той самий час я познайомилась із Мірою Керик, яка 
зараз є головою фонду, і з Оленою Литвиненко. В формі 
громадської ініціативи ми організовували зустрічі на 
тему легалізації проживання, юридичних питань стосов-
но працевлаштування з урядниками.  
Найчастіше ці зустрічі 
відбувались у світлиці греко-
католицької церкви на «Медо-
вій». У 2009 році ми зареєстрували 
фонд. Нам дуже допомогла Ксенія На-
ранович і весь колектив Фонду розвитку 
«Окрім кордонів». З ними ми навчились писати 
й реалізовувати наші перші проекти. Таким власне  
був проект україномовної газети для українців, котрі 
живуть у Польщі, а також інформаційного порталу 
(польською та українською мовами). Проект «Інформа-
ційні ресурси для іммігрантів з України в Польщі» ми 
реалізуємо вже другий рік.
Ми також намагаємось швидко реагувати на потреби 
іммігрантів. У 2012 році підчас проведення аболіції ми 
старалися за допомогою наших заходів інформативно 
підтримувати мігрантів. Ми співпрацюємо з багатьма 

організаціями, які працюють для іноземців у Польщі, що 
надають юридичні консультації іноземцям. На сторінках 
газети «Наш вибір» і інформаційного порталу з’являлось 
багато статей про перебіг кампанії. В якості головного 
редактора я брала участь у зустрічах із читачами, на 
яких наші читачі сигналізували про найбільш важливі 
проблеми, з якими вони стикаються в Польщі. На ці 
питання ми намагались відповісти на сторінках газети. 
Багато українців скористалось з нашої допомоги.

На першому курсі я записалась на курс літе-
ратури XIX ст. проф. Марії Яніон. Поряд зімною 

сиділа дівчина з Японії (...). Тоді я подумала, що 
 якщо хтось з Японії цікавиться польською 

культурою та літературою, виходить, то 
  я також зможу. І я здала цей предмет.

фото: архів фондa «Наш вибір»

Презентація першого номера газети «Наш вибір»

А який Твій досвід з польськими органами влади? Чи 
Ти почуваєшся добре в Варшаві?
Особисто я не можу згадати ситуацію, яка б була для 
мене особливо складна. Відомо, що бюрократія ніде 
не є приємною.  Я знаю, що багато українців у Польщі 
стикаються з різноманітними проблемами. Я знаю, 
що їм нелегко. Особисто я, намагаюся справлятися 
з усім. Дуже ціную польську гостинність, дуже люблю 
Варшаву і почуваюся добре в цьому місті. 
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Українка у Варшаві
Інтерв’ю
Viktoria Levandovska

фото: приватний архів
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Чи легко було знайти роботу?
Роботу було складно знайти, тому що люди з України по-
передні 10 років працювали головним чином по домогос-
подарству. І автоматично, коли приїздиш, інтегруєшся 
в своїй спільноті. І де маєш знайомих? - Власне, в цих 
секторах зайнятості. Роботодавці на той час взагалі не 
орієнтувались у законах, зі схожими складностями сти-
калося багато моїх знайомих у ті часи. На щастя, я по-
чувала себе комфортно, тому що знала англійську краще 
за інших, і завдяки цьому працювала в іншомовних сім’ях. 
Я могла вчити мову. Потім подружка, також випадково, 
затягла мене в обслуговування конференцій ОБРЄ. І саме 
тоді я познайомилась із сектором НУО, і зацікавилась 
неурядовими організаціями. У третій сектор я ввійшла 
через волонтерську роботу, працюючи з біженцями в 
Асоціації юридичного втручання. Це був цікавий досвід, 
який дав мені можливість спілкування з іншими культу-
рами, проблематикою, яку нам викладали в університеті. 
Потім я працювала в різних сферах – інформаційних 
технологій, перекладацькій.

Коли Ти почала працювати?
На першу свою роботу я пішла десь 3-4 роки тому. 
Пізно. Зі своїм хлопцем ми відкрили свою власну ІТ-
консалтингову фірму в Студентських інкубаторах 
підприємництва [СІП – ред.]. Ми про них дізнались 
зі студентської газети. Валерій вже раніше хотів 
відкрити свій бізнес, але будучи іноземцем не мав 
такої можливості. Це могло бути лише ТОВ, а на той 
момент ми не мали грошей на статутний капітал, 
який був дуже високим. Для іноземця це було не ре-
ально. Тому можливість діяльності в СІП здалась нам 
дуже хорошою ідеєю. Після двох років преінкубації ця 
фірма досить добре розвинулась і була зареєстрована 
в формі цивільного товариства. І тоді я отримала 
свій перший дозвіл на роботу! Фірма Валерія досі 

Я живу в Польщі постійно від 2005 року. Уперше приїхала до Польщі, щоб заробити 

на вищу освіту в Україні. Виявилось однак, що я тут можу навчатись і навчання 

на вищому рівні. У кінці кінців я почала вивчати культури Азії і Африки. Я мусила 

працювати й вчитись одночасно. Увесь час сама на себе заробляла

працює і добре розвивається. Головним чином за-
ймається дистанційним навчанням, а тепер реалізує 
проект пов’язаний із новітнім пошуком персоналу.

А пізніше Ти сама почала розвиватись у своїй галузі?
Коли фірма Валерія почала добре розвиватись, я виріши-
ла, що вже час. І розпочала роботу в Фонді Для Сомалі, 
одного з небагатьох, заснованих самими африканцями. 
Пізніше зі знайомими ми відкрили також свою організа-
цію з підтримки підприємливих іноземців. Тому що не всі 
прибирають, роблять вареники, або ж виховують дітей. 
У добі глобалізації і мобільності змінюється час і люди 
стають дедалі мобільнішими, також ті зі Сходу. Вияви-
лось, що є багато людей із хорошою освітою і багатим 
досвідом, але без юридичних чи бухгалтерських знань. 
Ми вирішили, що допоможемо їм і поділимось своїми 
знаннями. Зацікавленість дуже висока. Багато людей 
пишуть, телефонують. Фонд працює в 3 напрямках: 
консультації, інкубатор і міжнародні проекти. Нажаль, 
і надалі маємо досить маленький колектив, і складно 
нам отримати ґранти. Відмова, як правило така: то 
маємо недостатній досвід, то провадимо господар-
ську діяльність, то те то се. Нам вже це набридло. На 
щастя, багато вдається за допомогою волонтерів. 
Є люди, котрі мають бізнес в Україні чи в Росії і хочуть 
напряму співпрацювати з Європою. Виявилось, приміром, 
що часто легше для людей зі Східної Європи співпрацю-
вати з Китаєм безпосередньо з Європи. Допомагаємо 
також і підтримуємо при відкритті товариств, але це 
вже платні послуги. Гроші йдуть на статутні цілі, щоб 
утримати решту! Також ми брали участь в конкурсі 
міської влади на офіс, але наша заявка була відхилена 
два рази. І одного разу було тому, що ми ведемо гос-
подарську діяльність. Але ж мусить вести, щоб само-
стійно утриматись і функціонувати. Мабуть влада має 
радіти, що організації можуть самі себе утримувати

9



       Після вступу до Європейського Союзу 
Польща все частіше стає метою іммігрантів.  
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Статистики міністерства Праці і соціальної політики вка-
зують на динамічне зростання показника імміграції – 
протягом останніх 4 років кількість осіб, котрим було ви-
дано дозвіл на роботу, виросло більш ніж у 2 рази. У 2008 
році видано 18 022 дозволів, а в 2012–41 619. 

Наплив іноземців досі є досить новим явищем, що ви-
магає уваги влади, органів самоврядування  та інститутів 
громадянського суспільства.

У зв’язку з вищенаведеним у кількох чергових номерах 
бюлетеню ми хочемо розглянути, яким чином різні міста 
справляються з інтеграцією їх непольських жителів.



У цьому номері покажемо Люблін  

та Краків – міста, які разом із фон-

дом «Інший простір», здійснювати-

муть проект «Локальна міграційна 

політика
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Люблін може похвалитись тривалою традицією культурного різноманіття і спі-

віснування різних культур. Кілька останніх років місцева влада використовує 

її як елемент маркетингової та культурної стратегії міста.
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фото: Анна Дубровска
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Люблін може похвалитись тривалою традицією культур-
ного різноманіття і співіснування різних культур. Кілька 
останніх років місцева влада використовує її як елемент 
маркетингової та культурної стратегії міста – вона стала, 
між іншим, однією з частин заявки на титул «Європей-
ської столиці культури 2016». Тепер Люблін є учасником 
програми Ради Європи – «Багатокультурні міста», в рам-
ках якого він реалізує проект «Lublin 4 All» і співпрацює 
зі швейцарським  регіоном Neuchatel, що є прикладом 
з погляду на управління різноманітністю. 

Метою проекту «Lublin for All» є створення і впрова-
дження спільної системи міського управління культур-
ним розмаїттям. У рамках проекту мерія Любліна роз-
почала співпрацю з неурядовим сектором і іншими 
суб’єктами, які займаються різними аспектами обслу-
говування іноземців. Вони створили т.зв. «групу підт-
римки», завданням якої є напрацювання рішень на базі 
найширшої коаліції. Групу створено з представників 
міської влади, поліції, Міського центру допомоги родині, 
обласної адміністрації, Інституту культури, Університету 
ім. Марії Склодовської-Кюрі, Університету підприємни-
цтва і адміністрації, Центру у справах біженців, а також 
неурядових організацій. 

У рамках проекту було проведено якісні та кількісні до-
слідження на тему ставлення жителів Любліна до інших 
національних чи етнічних груп. Також було підготовано 
навчальні матеріали про мультикультурність у люблін-
ському аспекті. 

Група планує створити систему семінарів для вчителів, 
учнів та урядників, а також створити внутрішню систему 
управління різноманітністю для влади. Елементами такої 
системи мають бути:
��Координатор у справах культурного різноманіття, який 

працюватиме в міському управлінні. Він має щодня 
займатись справами інтеграції і становити контактний 
пункт для організацій, меншин чи вузів у цій області. 

��Інтегровані інструменти для інформування тих, хто 
зацікавлений культурним розмаїттям, такі як веб-сайт, 
публічний календар інтеграційних подій, а також хо-
роший список e-mail розсилки.

Як Ти оцінюєш механізми інтеграції іноземців у Любліні?
У Любліні багато речей необхідно радикально змінити, 
якщо йдеться про обслуговування і інтеграцію іноземців. 
Однак позитивним є той факт, що Люблін є місцем, де 
почали багато про це говорити. Є місцем, де канцелярія 
Президента і сам Президент вирішили долучитись до 
такого проекту, який має довести до того, щоб добре 
займатись інтеграцією. Метою ініціативи «Lublin 4 
All» є не тільки створення спільної системи управління 
культурною різноманітністю, а перш за все впровадити 
її в життя. 

Які на сьогоднішній день Ваші найбільші проблеми?
Одна з перших і найбільш гострих проблем є створення 
ефективної системи комунікації поміж різними зацікав-
леними сторонами, що займаються інтеграцією. Йдеть-
ся про те, щоб доповнювати одне одного і створювати 
додатне значення, а не дублювати одне одного. З цією 
думкою виникла Група підтримки, до складу якої входять 
як державні установи, так і громадські організації.
І вже маємо перші ефекти нашої роботи. Одна з органі-
зацій створила проект коучінгу спільно з фінським міс-
том Тампере, метою якого було ознайомлення з хорошою 
практикою в області інтеграції. Приїхали 3 особи, котрі 
4 дні спостерігали за нашою ситуацією і передавали свій 
досвід. Після відвідин фінська сторона створить рапорт 
з рекомендаціями.
Нашим успіхом є те, що організація, яка здійснює цей 
проект, не зробила його самостійно, без відома інших. 
Не вела його виключно спираючись на свої контакти, які 
не завжди є найбільш підходящі. Завдячуючи Групі, все 
швидко було разом обговорено, і завдяки нашим контак-
там в ключових установах, фінські експерти зустрілись 
із потрібними людбми, які з цим дійсно працюють. 

Інтерв’ю з Петром Скрипчаком 
(«Homo Faber»), КоордиНАТором ГруПи 
ПІдТримКи В ПроеКТІ «LubLin 4 ALL»
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Краків – це один з головних міграційних центрів Поль-
щі. Закордонний капітал охоче розміщає тут інвестиції. 
Як свідчить доповідь «Баланс компетенцій областей BPO 
i ITO у Кракові», яка була підготовлена на замовлення 
міської влади Кракова Центром оцінювання та аналізу 
публічної політики ICBiRO UJ, культурна чутливість і вмін-
ня співпрацювати в культурно різноманітному суспільстві 
є одними з найбільш бажаних рис у великих компаніях 
і стратегічними для розвитку міста інвесторів.
Мерія Кракова розпочала співпрацю з науковими уста-
новами та неурядовими організаціями, щоб опрацювати 
стратегію, яка б допомогла створити обличчя Кракова як 
відкритого та толерантного міста. 
«Міжкультурна академія – хороша практика»  www.
interkulturalni.pl – це перелік заходів здійснюваних на 
сьогоднішній день на території Кракова різними ор-
ганізаціями, створений асоціацією «Інтеркультураль-
ні» спільно з владою міста. У списку знайшлося багато 
ініціатив, які були проведені громадськими інституці-
ями. Ось деякі з них:
��«Міська варта» – протидія нелегальним графіті (у пер-

шу чергу дискримінаційним – антисемітським та ра-
систським), 

��Малопольська обласна адміністрація у Кракові від-
діл у справах громадянства і іноземців – підвищення 
рівня знань та юридичної обізнаності серед іноземців 
і організацій з ними працюючих, зокрема Бюро об-
слуговування іноземних студентів,

��Мерія (разом з INTERKULTURALNI PL) – проект, в рам-
ках якого виник між іншим «Проект стратегії запобі-
гання і реакції на події расистського чи ксенофобного 
характеру в публічному просторі міста – пропозиції 
для міської влади Кракова (2012–2016)», а також ряд 
інших заходів, метою яких булла протидія дискримі-
нації і ксенофобії, 
Місцева влада організує багато привабливих подій 

культурно-освітнього спрямування презентуючи культур-
ну різноманітність. З 2008 року ведеться веб-сайт «Кра-
ків відкритий на світ», де публікуються інформація про 
міжнародну співпрацю Кракова, статті про різні країни 
та культури, а також ідеї сприяння співпраці, інтеграції та 
культурному розмаїттю.
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Чи ви помітили останнім часом якусь зміну в політиці 
міста стосовно багато культурності?
Найбільш нас тішить те, що місто розпочало співп-
рацювати і має бажання впроваджувати стратегію 
інтеграції іноземців і боротьби з ксенофобією. Це є іс-
тотною зміною куту зору та еволюція, у якій суспільні 
справи й права людини становлять важливий елемент 
локальної політики. Видно прагнення до покращення 
умов життя кожного мешканця, незалежно від похо-
дження. Це справді радує.

Які ваші цілі та найбільші виклики в найближчому 
майбутньому?
Нашою найбільш безпосередньою і короткотерміновою 
метою є створення процедур запобігання ксенофобній 
поведінці в публічному просторі – ліквідація стадіонної 
поведінки, хуліганства чи расистських елементів підчас 
маршів національних рухів. У той самий час найбільшим 
викликом, проблемою, до якої ми зараз придивляємось, 
є взяття відповідальності за боротьбу з цією поведін-
кою міською владою. Нажаль, ще не існує єдиний фронт. 
Немає інституціональної співпраці. Однак існує бажання 
змін, отже, сподіваємось на краще.

Крім цього, в квітні 2013 року Управління міста Кракова 
призначило комісію з розробки проекту рішення Ради 
міста Кракова з питань культурного різноманіття, бороть-
би з дискримінацією, расизмом і ксенофобією в Кракові. 
Група, окрім представників INTERKULTURALNI PL, скла-
дається в основному з урядників міста Кракова й муні-
ципальних установ. Інші неурядові організації запрошу-
ються в разі потреби. До кінця червня 2013 року група 
збиралась вже 4 рази, а головувала віцепрезидент міста 
Кракова – Магдалина Сорока.
��Окрім вищезгаданого рішення до найважливіших ас-

пектів стратегії Кракова в контексті культурної різно-
манітності належать:

���вступ до Європейської коаліції міст проти расизму, 
збільшення знань чиновників в галузі мультикульту-
ралізму – антидискримінаційні семінари, покращення 
обслуговування як польських, так і іноземних мешкан-
ців міста,

��забезпечення безпеки в публічному просторі – усу-
нення ненависних графіті, дискримінаційних реклам, 
співпраця з поліцією і спортивними клубами.

фото: приватний архів

Інтерв’ю з Адамом Буландрою, 
interkulturalni.pl
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КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ

ІНТЕГРАЦІЯ ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ

мистецький фонд «Arteria»
 www.arteria.art.pl
7й кінофестиваль «П’ять смаків»
Щорічний перегляд кіна з Азії з насиченої програмою супутніх 
заходів соціальної тематики
Коли: 4–11 листопада 2013
Де: Варшава
Більше інформації:

 www.piecsmakow.pl 

«Loesje» 
Серія семінарів з креативного письма 
Інформація про терміни й місця: 

 www.loesje.pl

Фонд зближення культур «OPEN ART»
 www.openart.org.pl 
Міжнародний фестиваль зближення культур  
Місія фестивалю - це зближення поляків і росіян, котрі живуть 
у Польщі.
Співорганізатор:  Російський центр культури й науки.
Де: Варшава.
Коли: осінь 2013 р.

Фонд «Інший постір» («Континент Варшава»)
 www.kontynent-warszawa.pl 
Street Party 
Щорічний вуличний фестиваль, який відбувається в кінці літа. 
Його метою є реклама культурного розмаїття підчас спільної, 
радісної розваги. 
Коли: 25 серпня 2013р.
Де: вул. Краківське передмістя.

Фонд «Африка інакше»
 www.fundacja.afryka.org
Фонд створений Мамаду Дюфом, сенегальцем, який 20 років 
живе в Польщі. Фонд веде портал, метою якого є наближення 
полякам африканської культури і нестереотипний погляд на 
континент. 

«Практики культури»
 www.praktycy.org
«Табуєвропа»
Міжнародний дослідницько-театральний проект (Варшава, Лі-
сабон, Кельн, Брюссель), який за допомогою інструментів ак-
ціоністського мистецтва заглиблює табу та його маніфестацію 
в сучасних європейських суспільствах.

Центр міжкультурних ініціатив
 www.cim.org.pl 
«За горизонтом»
Метою проекту, який спирається на проведенні освітньо-
культурних зустрічей, є розповсюдження знань на тему інших 
країн і, тим самим, будова толерантності до відмінних культур, 
звичаїв і традицій.

АКТИВІЗАЦІЯ ІМІГРАНТІВ

 Фонд вивчення мов «Linguae Mundi»
 www.linguaemundi.pl 
Курси польської мови як іноземної з елементами дистанцій-
ного навчання, спеціальні курси, які збільшують шанси іммі-
грантів на ринку праці.
Коли: постійно.
Де: вул. Krzywickiego 34, Варшава.

Фонд «Інший простір»
 www.przestrzen.art.pl 
«Локальна міграційна політика»
Проект передбачає створення рекомендацій для узгодженої 
політики інтеграції іммігрантів, спираючись на практичний 
досвід міжгалузевої співпраці у трьох основних міграційних 
центрах у Польщі: Варшаві, Кракові та Любліні.
Три міжгалузеві робочі форуми дадуть можливість обмінятися 
локальним досвідом, участь міжнародних експертів та озна-
йомча поїздка до Відня нададуть роботам європейський ви-
мір. 
Партнери: «Homo Faber» (Люблін), «Interkulturalni» (Краків).
Коли: 2013–2014рр.

Фонд «Інший простір» у співпраці з Інститутом 
культури народів Кавказу
 www.przestrzen.art.pl
Центр самодопомоги біженців «SINTAR»
Чеченський центр культури, метою якого є підвищення рівня 
самостійності біженців із Чечні, що живуть у Польщі. У центрі 
ведуться м. ін.: заняття з чеченської культури, гурток вайнах-
ського танцю, театральні курси, пластичні, музичні і спортивні 
заняття. 
Коли: постійно.
Де: вул. Kruczkowskiego 3, Варшава.

Фонд розвитку «окрім кордонів»
 www.frog.org.pl 
Міграція і інтеграція в практиці далі буде
Кожні 3 місяці у «FROG» розпочинаються курси польської та 
англійської мов для іноземців. Наступні записи відбудуться 
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КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ варшавських організації

ОСВІТА ПРО БАГАТОКУЛЬТУРНІСТЬ 
І ІММІГРАНТІВ

фонд «Світ у долонях»
 www.swiaty.org.pl 
Клуб маленького мандрівника
Цикл занять для дітей для ознайомлення їх із вибраними кра-
їнами світу. На останньому занятті діти заграють у великофор-
матну настільну гру, що нагадає їм культури, які обговорюва-
лись протягом занять. У рамках проекту також буде створено 
настільну гру, яку передадуть кожній з груп, щоб діти після за-
нять могли погратися і розвивати їх культурні компетенції.  
Коли: липень – грудень 2013 р.

«Багатокультурна Варшава раніше і тепер – слідами 
варшавських предків»
Цикл семінарів, зустрічей і виїзних занять на тему культурної 
різноманітності Варшави з акцентом на єврейській культурі. 
Головною метою проекту є створення навичок відкритості, 
толерантності, а також усвідомлення багатокультурної історії 
Варшави в наймолодших мешканців столиці.
Коли: травень - листопад 2013 р.

«Brave Kids Warszawa» (у співпраці з театром «Пісень 
козла» у Вроцлаві)
Brave Kids – це зустріч дитячих художніх колективів з усього 
світу, що живуть у соціально незахищеному середовищі. 
Цьогоріч у Варшаві зустрінуться колективи з Уганди, Грузії, 
Киргизії і варшавської Праги, які працюватимуть з різними те-
атральними техніками. Підчас 10денних семінарів кожен з ко-
лективів покаже іншим колективам раніше вивчені вправи, 
ігри й розваги під керівництвом 2 досвідчених інструкторів. 
Під кінець проекту «BRAVE KIDS Warszawa» відбудеться спек-
такль з використанням усіх технік, приготованих усіма учас-
никами проекту. 
Де: Кінцеві виступи - у Центрі розвитку культури «Прага полу-
днє» та в дитячому будинку.
Останній етап – виступи всіх дітей (120 осіб) на сцені Кросниць. 

«Нумо, познайомимось! Лешноволя – район багатьох 
культур»
Заходи спрямовано для покращення міжкультурного діалогу 
поміж іноземними учнями, польськими вчителями та мешкан-
цями району Лешноволя. У рамках проекту буде проведено 
практичні заняття для дошкільнят, учнів 0 - 6 класів, а також 
семінари для вчителів, присвячені розвитку міжкультурних на-
вичок, придатних для роботи з полікультурним класом. Також 
буде створено шкільний посібник з інформацією про польську 
систему освіти, а також про правила і звичаї, що стосуються 
польської школи. 

в першій декаді вересня й грудня.
Більше інформації на вебсайті фонду.

Фонд «Наш вибір» і міжнародна організація 
з міграції
 www.naszwybor.org.pl 
 www.iom.pl 
Empowering Migrant Youth: Models of Integration and 
Prevention of Exclusion
Більше на:

 www.iom.fi/iyouth

Фонд «Наш вибір» у співпраці з газетою «Наше 
слово»
 www.naszwybor.org.pl 
 www.nasze-slowo.pl 
«Інформаційні ресурси для українських мігрантів 
в Польщі II»
Журнал для мігрантів з України в Польщі «Наш вибір»; 
Інтернет-портал польською та українською мовами:

 www.naszwybir.pl

Польська гуманітарна акція
 www.pah.org.pl 
«Працюй в Польщі. Підтримка іноземців на ринку праці»
Проект спрямований на іноземців, які мають дозвіл на тимча-
сове проживання в режимі аболіції або ж дозвіл на легальне 
перебування в Польщі, виданий на мін. 12 місяців.
У рамках проекту PAH пропонує безкоштовні курси польської 
мови; консультації з профорієнтації чи курси з ефективного по-
шуку роботи та відкриття власної господарської діяльності тощо.
Коли: 01/06/2012–31/12/2014 
Де: мазовецьке і куявсько-поморське вой-ва

«Хороший старт у ваших руках! – 2»
Профорієнтаційні курси для іноземців, курси вивчення мов, 
комп’ютерні курси, інтеграційні зустрічі такі як: походи в кіно, 
театр, музеї чи екскурсії.
коли: січень 2011 р. – грудень 2013 р.
де: Проект проводиться в офісах PAH у 3 містах: Варшаві, Кра-
кові і Торуні.
офіс у Варшаві: вул. Szpitalna 5, кв. 3
тел. +22 828 88 82
marianna.ferenc@pah.org.pl 

«Refugee.4 – Інтеграція іноземців у Польщі» 
Проект створений для осіб, які очікують надання статусу бі-
женця, а також під міжнародним захистом. 
У рамках проекту відбуваються: заняття з польської мови, ін-
теграційні походи, кулінарні курси, профорієнтаційні курси, 
семінари з використання м’яких навичок на роботі. Також у 
рамках проекту можна скористатись із профорієнтаційних по-
рад та допомоги в пошуку роботи.
Де: табір для біженців в Дембаку і Лінині.
Додаткова інформація на сайті або за номером:
22 828 88 82 вн. 250
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Партнери проекту: районне управління Лешноволі і Фонд 
міжкультурної освіти
Коли: березень 2013 р. – квітень 2014р. 

Фонд «Польський форум міграції»
 www.forummigracyjne.org 
«Увесь світ у нашому класі IV» 
Проект будує в дітей дошкільного віку (5-6 років) навички 
відкритості і толерантності по відношенню до іммігрантів 
та біженців. У рамках проекту буде видано освітній пакет 
«Весь світ у нашому класі», який буде присвячено наступним 
народам: чеченці, білоруси, сомалійці, іракці, в’єтнамці. Па-
кет міститиме скарбницю знань, казки різних народів, сце-
нарії міжкультурних занять, а також memo ігри. 
На базі пакету вестимуться заняття. Планується також про-
вести сімейну гру на повітрі на міжкультурну тематику.

«Школа міжкультурної інтеграції» 
Проект створено для шкільних психологів і педагогів, які пра-
цюють з іноземними дітьми. Він складається з ряду семінарів 
для фахівців та практичних занять для учнів у полікультурних 
класах. Додатково, він містить аналіз польського і закордонно-
го досвіду психологів, які працюють з іноземцями в школі.

Фонд для свободи
 www.fundacjadlawolnosci.org 
«Міжнародний симпозіум присвячений хорошим 
практикам соціальної інтеграції в спорті».
Головні цілі семінару: обмін досвідом поміж фахівцями з усі-
єї Європи;  огляд інструментів соціальної інтеграції в спорті; 
локалізація місцевих акцій в європейському контексті; ство-
рення мережі співпраці для майбутніх спільних проектів; на-
працювання рекомендацій для подальших дій.
Коли: жовтень 2013 р.

Гельсінська спілка з прав людини
 www.hfhr.pl 
 «Обери курс на міжкультурність II»
Освітній проект спрямований на працівників публічного сек-
тору. У його рамках відбудеться серія семінарів на тему роз-
витку міжкультурних компетенцій і тренерських навичок, до-
повнений лекціями про міграції, інтеграцію, права людини, 
законодавство і статус іноземців у Польщі, а також про муль-
тикультуралізм і захист від дискримінації тощо.
Коли: липень 2013 р. – липень 2015 р.
Більше інформації на сайті проекту

 www.hfhr.org.pl/wielokulturowosc

Асоціація «Більше ніколи»
 www.nigdywiecej.org 
«Тижні акції «Футбол проти расизму FARE 2013»
Тижні відбуваються під гаслом «Виб’ємо расизм зі стадіонів». 
У цей період асоціація буде особливо докладно підтримувати 
ініціативи спрямовані на сприяння культурній різноманітності 
в спорті. Кожен може приєднатись. 
Коли: 15–29 жовтня 2013 р.
Інформація: тел.: +48 399 251 459
e-mail: mailto:jacek@nigdywiecej.org"

«Музика проти расизму»
Під гаслом кампанії відбуваються концерти й фестивалі, а му-
зиканти розміщають логотип кампанії на своїх платівках.

Програма «R@cism-Delete»
Включає в себе заходи з протидії розповсюдження расизму 
в інтернеті. У співпраці з досвідченими фахівцями в галузі 
IT-технологій із різних країн асоціація, на підставі відгуків 
інтернет-користувачів, бореться з сайтами, що пропагують 
ксенофобію і расизм.

Фонд соціального різноманіття
 www.ffrs.org.pl
Програма «Соціальне різноманіття в ЗМІ – створення 
медійних меседжів з урахуванням стандартів рівності».
Програма спрямована на студентів, які планують кар'єру в за-
собах масової інформації. Тематика: питання, пов'язані зі 
становищем окремих осіб і соціальних груп, що піддаються 
дискримінації за ознакою етнічного або національного похо-
дження, віросповідання, кольору шкіри і статі / гендеру.
Партнер:  Heinrich-Böll-Stiftung
Коли: вересень 2013 р.

Кінопокази в рамках кіно-циклу «Розповіді мігрантів»
Покази супроводжуються обговоренням за участю педагогів 
з ФСР. Кінопокази проводяться на замовлення інших органі-
зацій або в рамках освітньої діяльності фонду. 

Асоціація «Центр міжкультурної ініціативи»
 www.cim.org.pl 
«Міжкультурний діалог»
У рамках проекту видається науково-популярний журнал, 
спрямований на підвищення інформованості з питань куль-
турної різноманітності, глобального розвитку, міжнародної 
міграції та прав людини, а також звернення уваги на сучасні 
проблеми світу і становище соціально незахищених верств 
населення.

КОНСУЛЬТАЦІЇ

міжнародна організація з міграції
 www.iom.pl 
«Гаряча лінія для іммігрантів»
Гаряча лінія надає консультації про права та обов’язки іммі-
грантів підчас в’їзду і легалізації їх перебування в Польщі, ро-
боту, освіту і охорону здоров’я.
Гаряча лінія доступна за номером телефону (0)22 490 20 44 
з понеділка по п’ятницю з 9 до 17 год.

Асоціація юридичного втручання (SIP)
 www.interwencjaprawna.pl
For Undocumented Migrants` Rights in Central Europe
Юридичні консультації для незареєстрованих іммігрантів, які 
працюють у Польщі.
Коли: 09.2012–12.2014
партнери: Sdružení pro integraci a migraci (Чеська республі-
ка), Society of Goodwill (Словаччина), ARCA (Румунія), Menedek 
(Угорщина)
За додатковою інформацією звертайтесь на сайтi.
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«Багатокультурна Варшава II».
Юридична консультація для іноземців, міжкультурні та інтегра-
ційні консультації для іноземців, а також центр волонтеріату.
Коли: грудень 2012 – листопад 2015 рр.
Більше інформації на сайті.

Асоціація юридичного втручання (SIP),  
Фонд «Польський форум міграції»
 www.interwencjaprawna.pl
 www.forummigracyjne.org
«Інформаційний центр для іноземців 2»
Підтримка іноземних громадян з метою їх інтеграції в Польщі 
в формі допомоги у проходженні процедури легалізації пере-
бування та у вирішенні інших правових питань, з якими вони 
стикаються в Польщі.
Коли: 01.2012–12.2014
Більше інформації на сайті.

Інститут суспільних справ (лідер проекту)

 www.interwencjaprawna.pl 

Асоціація юридичного втручання (SIP)
 www.isp.org.pl

Гельсінська спілка з прав людини
 www.hfhr.pl 

Юридична консультація UW
 www.klinika.wpia.uw.edu.pl

Фонд «Польський форум міграції»
 www.forummigracyjne.org
«Юристи для біженців V»
Юридичні консультації для іноземців та соціальна, консульта-
тивна і мовна допомога для тих, хто звернувся за наданням 
статусу біженця або знаходиться в Польщі під міжнародним 
захистом. 
Коли: січень 2012 – грудень 2014 рр.
Більше інформації на сайті.

фонд «Польський форум міграції
 www.forummigracyjne.org 
«Гаряча лінія для іммігрантів» 
Інтернет-ресурс для і про іноземців у Польщі. Містить ін-
формацію для людей, які проживають у Польщі на законних 
підставах, за винятком іноземців, що отримали притулок  
або ж очікують його надання.
Більше інформації на сайті.

Фонд розвитку «окрім кордонів»
 www.frog.org.pl 
«Міграція та інтеграція на практиці, далі буде»
У рамках проекту створено консультаційний пункт за адресою: 
вул. Мазовецька 12, кв. 24.
Новини, що пов’язані з життям іммігрантів, у контексті поль-
ського законодавства також поширюються раз на 2 тижні в 
ефірі радіостанції «WNET».

Фонд для Сомалі
 www.fds.org.pl
Проект «Центр Хмільна 26»
Відкрите місце зустрічі для іноземців, де можна знайти ко-
рисну на щодень інформацію, а передусім курси з польської 

мови, спеціалізована допомога в юридичних і професійних 
питаннях.
Де: Chmielna 26.
Більше інформації: 

 chmielna26.fds.org.pl/punkt-konsultacyjny

Фонд «Спасіння»
 www.ocalenie.org.pl 
«MultiQulti 2 – пункт спеціалізованої консультації для 
іноземців у Варшаві»
Допомога в рамках програми є безкоштовною і надається 
вона наступними мовами: англійською, арабською, чечен-
ською, французькою, грузинською, польською і російською.
Адреса: вул. Ordynacka 9, кв. 24, 3 поверх
Телефон/факс: +22 828 04 50

Інститут суспільних справ
 www.isp.org.pl
«Інтеграція через освіту. Психологічна та правова 
підтримка іноземців у Польщі».
Серія психологічно-освітніх семінарів для вимушених матерів- 
-іммігрантів, цикл семінарів з питань законодавства і грома-
дянства для іноземців, серія семінарів для осіб, які працюють 
з іноземцями, 
Проект спрямований на осіб, котрі отримали в Польщі між-
народний захист, а також для тих, хто працює з вимушеними 
іммігрантами.
Більше інформації на сайті.

Польська гуманітарна акція
 www.pah.org.pl 
«РАЗОМ-2. Інтеграція, консультації, знання і підтримка 
іноземців»
У таборах для біженців в Дембаку біля Варшави і в Групі к. біля 
Груджьондза працює бюро інформації для біженців, а також 
групи подовженого дня для дітей шкільного й дошкільного 
віку.

Асоціація сприяння розвитку громадянського 
суспільства «PRO HUMANUM»
 www.prohumanum.org
Проект «РІЗНІ, ПРОТЕ РІВНІ»
Бюро громадських консультацій для іноземців створене з осо-
бливим акцентом на інтеграцію змішаних і змішаних шлюбів і 
пар нетрадиційної сексуальної орієнтації.
Основні завдання: інтеграція іноземців, репатріантів та рее-
мігрантів, що живуть у Варшаві, а також запобігання дискри-
мінації за ознаками національного походження чи етнічної 
приналежності. В рамках проекту організуються інтеграційні 
зустрічі, семінари та лекції, курси польської мови, а також про-
форієнтаційні, міжкультурні та юридичні консультації.
Де: вул. Śniadeckich 12/16, оф. 17, Варшава
Більше інформації на вебсайті асоціації.

Асоціація свободи слова
 www.sws.org.pl 
«Бюро допомоги іммігрантам».
Консультації наступними мовами: в’єтнамською, польською, 
англійською, російською, французькою, італійською, китай-
ською. 
Телефон довіри і телефон для польських установ польською та 
в’єтнамською мовами.
Де: вул. Маршалковська, 7



20

Коли: постійний прийом по понеділках з 17:00 до 20:00 год. 
або в інші дні за попереднім записом по телефону або елек-
тронною поштою. 

ДОСЛІДЖЕННЯ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРНОГО 
РІЗНОМАНІТТЯ У ВАРШАВІ 

Інститут суспільних справ
 www.isp.org.pl 
«Мій дім – твій дім? Аналіз небезпек в інтеграції 
іноземців у Польщі»
Діагностика основних проблем, з якими стикаються іммігран-
ти в Польщі, у основному діагностика проблеми сегрегації та 
дискримінації щодо іммігрантів на ринку житла.

«Мігранти в Центральній Європі»
Вивчення того, як законодавство та інші інструменти ЄС впли-
вають на міграційну та інтеграційну політики (та їх практичний 
вимір) у країнах Вишеградської групи.

Інститут суспільних справ з Асоціацією 
юридичного втручання 
 www.interwencjaprawna.pl
 www.isp.org.pl
«Різні, але рівні – дослідження з питань рівного 
ставлення до іноземців у Польщі»
Метою проекту є боротьба з дискримінацією та соціальною 
ізоляцією іноземців у Польщі через докладне вивчення стану 
та причин цього явища.
Коли: 01.01.2011–31.12.2013 рр.
Більше інформації на сайті.

«Аналіз небезпек в інтеграції вимушених іммігрантів 
у Польщі»
Діагностика проблем, з якими стикаються вимушені іммігран-
ти в Польщі, особливо стосовно дискримінації на ринку житла 
і насильства над іммігрантками.
Коли: січень 2012 р. – червень 2013 р.
Більше інформації на сайті.

Центр міжнародних відносин
 www.csm.org.pl 
«Інтеграція дітей біженців а також дітей під 
міжнародним захистом у польських школах «I-KIDS». 
Створення каталогу «хорошої практики» використовуваної у 
вибраних європейських школах, які мають багатолітній досвід 
роботи з дітьми біженців і дітьми під міжнародним захистом
Польові дослідження в Польщі.
Розробка та впровадження допоміжних інструментів в поль-
ській системі освіти для посадових осіб, котрі працюють із бі-
женцями і сім’ями біженців.
Серія семінарів із підсумками проекту в 6 регіонах для 
польських вчителів і працівників органів відділів освіти.
Створення фільму з прикладами іноземців, які впорались 
із працевлаштуванням.

Асоціація «Більше ніколи» 
 www.nigdywiecej.org 
«Брунатна книга»
Каталог ксенофобних інцидентів публікується поступово 
в номерах журналу «Більше ніколи», на веб-сайті і у вигляді 
книжки.

Фонд соціального різноманіття
 www.ffrs.org.pl
«Дослідження явища ізоляції дітей іноземців і їх 
сімей у системі освіти та зусиль, які вживаються для їх 
інтеграції».
Зібрання прикладів успішної практики інтеграції і навчання 
іноземних учнів, а також діагностика проблемних областей.
Доповідь про це дослідження заплановано на осінь 2013 року.

міжнародна організація з міграції (IOM), 
у співпраці з SGH і Інститутом географії і 
просторового планування ПАН
 www.iom.pl
Центральноєвропейський форум міграційних досліджень 
та народонаселення (ŚFBM) 
ŚFBM спеціалізується в міждисциплінарних дослідженнях між-
народної міграції в Європі. У центрі ведуться роботи в області 
демографії, статистики населення, моделювання та прогнозу-
вання міграційних процесів і розвитку населення, географії, 
міграційної політики, соціології та економіки
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Dzieci uchodźcze  
w polskiej szkole. Wyzwania 
systemu edukacji dla integracji 
i rynku pracy
K. Gmaj, K. Iglicka, B. Walczak, 
Wydawnictwo Naukowe Scholar

Warszawa 2013
 isp.org.pl/publikacje,25,587.html

red. J. Warsza
Współwydawcy: Fundacja Inna Przestrzeń, Sternberg 
Press, Casco – Office for Art, Design and Theory.

Wydanie drugie: 2013.

Цей путівник, який походить із виставки 
«Frozen Moments: Architecture Speaks 
Back» (2010), презентує з перспективи 
гірського Тбілісі дискусію про суспільство, 
місто й мистецтво, що ведеться в країні 
після розпаду СРСР.

Gdzie jest mój dom? 
K. Wysieńska 
Видавець: Instytut Spraw Publicznych

Warszawa 2012

Рапорт про бездомність і доступність 
помешкань для біженців, осіб, що 
очікують надання такого статусу, а також 
осіб з іншими формами міжнародного 
захисту. Доступний на:

 isp.org.pl/publikacje,25,587.html

A. Wasilkowska.  
Fundacja Inna Przestrzeń

Grudzień 2012

«Архітектура тіні» – це перший 
міждисциплінарний путівник по 
стратегіях, практиках і проектах, 
зв’язаних з вуличною торгівлею. 
Зростаюча тіньова економіка й поява 
в кризу альтернативних економік, таких 
як банки часу, безготівковий обмін 
товарів та послуг, альтернативні валюти, 
безперечно матимуть вплив як на форму 
архітектури, так і на організацію міст 
у майбутньому.

НОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 

Shadow 
Architecture 
(Architektura 
Cienia) 

red. N. Klorek i K. Kubin, 
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS). 

Warszawa, 2012

Публікація є збіркою 11 статей, написаних 
вчительками й іншими особами, що 
працюють в освітніх закладах Польщі. 
Кожен з текстів присвячений авторським 
заходам, проведеним в закладах, що 
приймають іноземних дітей у Польщі 
(в особливості дітей біженців), які мали 
слугувати створенню зінтегрованої шкільної 
спільноти і полікультурного закладу. 
Обговорюванні питання: міжкультурний 
асистент, навчальні заходи на тему 
біженства та міграцій, заходи націлені на 
вивчення польської мови як другої.

Innowacyjne 
rozwiązania  
w pracy z dziećmi 
cudzoziemskimi  
w systemie edukacji. 
Przykłady  
praktyczne

Ministry of 
Highways. A Guide 
to Performative 
Architecture of 
Tbilisi
Przewodnik po performatywnej 
architekturze Tbilisi i Kaukazu
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У варшавському 
путівнику

Про історію культурного розмаїття 
Варшави можна дізнатись не лише 

з архівних статистичних даних 
населення. Переглядаючи путівник 

по столиці з кінця 19 - початку 
20 століття можна здивуватись 

багатством оголошень про послуги 
від людей з найрізноманітніших 

закутків світу. 
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Тут ми наводимо 
розмаїття кавказьких 

послуг. У повному 
обсязі путівник 

прикрашає колекцію 
Історичного музею 

міста Варшави.



ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ

Partnerzy: «Континент Варшава» sшукає волонтерів – перекладачi i редакторiв! Ба-
жаючих запрошуємо зголоситися за адресою: 
  streetparty@kontynent.waw.pl

Асоціація «Більше ніколи»j шукає волонтерів!
Організація запрошує осіб, які б хотіли:
��взяти участь в наших соціальних акціях і проектах («Виб’ємо расизм 

зі стадіонів», «Музика проти расизму», «Брунатна книга» і «R@cism 
Delete»),

��писати статті й репортажі  в журналі «Більше ніколи»,
��перекладати тексти,
��узяти участь у зустрічах на тему культурної різноманітності, у фестива-

лях та концертах.
Контакт:
  redakcja@nigdywiecej.org  |  тел.: +48 601 360 835

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW
Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu 
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

MPM_naklejka_10x5cm.pdf   11-08-13   15:02:36
Dofinansowanie biuletynu:

Усіх зацікавлених співпрацею на користь багатокультурної Варшави ми 
запрошуємо долучитися до створення Варшавського центру культурного 
різноманіття. Ми запрошуємо представників місцевих органів влади, гро-
мадських організацій, волонтерів і спонсорів. Якщо ви хочете отримати 
більше інформації про розвиток «Центру культурного різноманіття», від-
відайте вебсайт: 
 www.cw.org.pl
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