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C
entrum Wielokulturowe w Warszawie to instytu-
cja współtworzona przez organizacje pozarządowe 
i Urząd m. st. Warszawy. Jego celem jest integrowa-

nie działań i tworzenie platformy współpracy dla urzędów 
i instytucji oraz organizacji realizujących projekty na rzecz 
integracji cudzoziemców oraz otwartego społeczeństwa. 
20 grudnia 2013 roku Fundacja Inna Przestrzeń, Funda-
cja Afryka Inaczej, Fundacja na rzecz Różnorodności Spo-
łecznej, Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”, Fundacja „Nasz 
Wybór”, Fundacja na rzecz zbliżania kultur OPeN ARt 
w imieniu szerokiej koalicji organizacji pozarządowych 
ustanowiły Fundację na rzecz Centrum Wielokulturowego 
w Warszawie. 

Urząd m. st. Warszawy przyznał Centrum Wielokulturo-
wemu lokal na ul. Jagiellońskiej 54 przy pl. Hallera na war-
szawskiej Pradze Północ. W niedługim czasie Urząd Miasta 
ma ogłosić konkurs na operatora Centrum.

Obszary tematyczne, w ramach których będzie działało 
Centrum:

Informacja – skierowana zarówno do cudzo-
ziemców poszukujących informacji na temat funkcjono-
wania urzędów, adresowanych do nich programów sa-
morządowych i pozarządowych czy oferty kulturalnej, jak 
i mieszkańców Warszawy chcących zaczerpnąć informacji 
o wielokulturowości stolicy.

Aktywizacja i wspieranie środowisk cudzoziem-
skich w realizowaniu własnych projektów, prezentowaniu 
swojej kultury i w działaniach integracyjnych.

Edukacja – działania edukacyjne dotyczące wie-
lokulturowości, integracji, wspierające edukację w śro-
dowisku wielokulturowym, nauka języka polskiego oraz 
edukacja o wielokulturowym dziedzictwie Warszawy i jej 
dzisiejszym obliczu.

Kultura – zwiększanie różnorodności oferty kul-
turalnej stolicy przez wspieranie działań realizowanych 
przez cudzoziemców zamieszkujących Warszawę. 

Badania dotyczące tendencji migracyjnych w War-
szawie (zarówno tych między-, jak i wewnątrzpaństwo-
wych), potrzeb różnych społeczności oraz skutków działań 
podejmowanych przez struktury miejskie i organizacje po-
zarządowe.

Dotychczas w pracach nad tworzeniem Centrum udział 
brały następujące urzędy, instytucje i organizacje pozarzą-
dowe: Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Centrum Ko-
munikacji Społecznej, Biuro Kultury, Biuro edukacji, Biuro 
Polityki Społecznej, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzi-
nie, Warszawskie Centrum Innowacji edukacyjno-Społecz-
nych i Szkoleń, Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom 
Caritas, Fundacja Afryka Inaczej, Fundacja dla Somalii, 
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Fundacja 
Inna Przestrzeń, Fundacja „Nasz Wybór”, Fundacja Obser-
watorium, Fundacja Pro Cultura, Fundacja Rozwoju „Oprócz 
Granic”, Fundacja Sztuki Arteria, Instytut Kultury Narodów 
Kaukazu, Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie Au-
tokreacja, Stowarzyszenie Dom Kaukaski, Stowarzyszenie 
etnografów i Antropologów Kultury "Pasaż Antropologicz-
ny", Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundacja Świat 
na Wyciągnięcie Ręki, Fundacja na rzecz zbliżania kultur 
OPeN ARt, Fundacja transkultura, Stowarzyszenie Wolne-
go Słowa, Społeczność Palestyńska, Stowarzyszenie Dia-
logu Międzykulturowego, Stowarzyszenie Pro Humanum, 
Polskie Forum Migracyjne, Fundacja ternopilska.

Centrum Wielokulturowe w WarszawieSpis treści

Fundacja Inna Przestrzeń 
(inicjator) 

Adres: ul. Nowy Swiat 23/25 lok. 32
00-029 Warszawa
tel.: +48 (0) 22 425 8747 
e-mAil: inna@przestrzen.art.pl
skype: inna.przestrzen
www.przestrzen.art.pl
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Filary Portugalskiej Po  lityki Migracyjnej

 Tłumacząc swoją otwartość na 
imigrantów, Portugalczycy zawsze wspominają 
o dwóch milionach rodaków żyjących za 
granicą. Portugalia znajduje się na czwartym 
w Europie i dwudziestym drugim na świecie 
miejscu pod względem liczby imigrantów.

Portugalczycy liczą, 
że dbając o „swoich 

migrantów", będą mogli 
spodziewać się, że na 

zasadzie wzajemności 
portugalscy migranci  

w innych krajach również 
będą traktowani dobrze. 

w innych krajach.  
Do lat 70. Portugalia  

była krajem 
emigracyjnym.

Wzajemność i
Bogactwo  Kulturowe

Redakcja tekstu i zdjęcia: Zofia Iwaszkiewicz
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���Imigrant się opłaca. Deportacja – nie. 
Sukces portugalskiej polityki imigracyjnej opiera się na 
przekonaniu, że imigracja ma korzystny wpływ na de-
mografię, gospodarkę i rozwój kultury. W tym kontek-
ście, lepsza, łatwiejsza i korzystniejsza dla wszystkich 
jest legalizacja pobytu imigrantów niż hamowamowanie 
ich napływu przez skomplikowane procedury czy depor-
tacje. W roku 2013 z Portugalii zostało deportowanych 
niecałe 100 osób. W porównaniu, z Polski w 2012 roku 
deportowano 1200 cudzoziemców. Catarina Reis Oliveira, 
Kierownik Działu Badań i Współpracy Międzynarodowej 
ACIDI, tłumaczy, że deportacje są zbyt drogie i że bardziej 
opłaca się imigranta zaleglizować, żeby płacił podatki 
w kraju, niż odsyłać go do domu.

�Bezpieczeństwo i zaufanie. 
Podczas wizyty w One-Shop-Stop (instytucji recepcyjnej 
dla imigrantów, w której znajdują się reprezentacje niemal 
każdego urzędu oraz ministerstwa, które w jakimś stopniu 
jest związane z imigrantami) można zauważyć, jak bardzo 
dba się tu o imigrantów. Pierwsze swoje kroki imigrant 
kieruje do rejestracji, gdzie pokrótce opisuje problem, z 
jakim się zgłasza lub sprawę, którą chce załatwić. Stąd 
jest kierowany do odpowiedniego pokoju, w którym jego 
sprawa jest analizowana bardziej szczegółowo i w którym 
otrzymuje informację, gdzie dalej (do którego pokoju, na 
które piętro) powinien się udać. Podczas rejestracji cudzo-
ziemiec udziela wywiadu - najczęściej w ojczystym języku 
- co jest możliwe, dzięki dziesiątkom zatrudnionych me-
diatorów międzykulturowych.

Zgodnie z danymi z 2007 roku w Portugalii żyje 
10 617 575 mieszkańców z czego 332 137 (3.13%) 
to legalni imigranci. W 2010 roku liczba cudzo-

ziemców o uregulowanym statusie wynosiła ok. 443 055.
Największą grupę imigrantów stanowią Brazylijczycy 

(66 354 w 2007 roku), potem Kabowerdeńczycy (63 925) 
i Ukraińcy (39 480).

Według rankingu MIPeX Portugalia znajduje się na 
2 miejscu (zaraz po Szwecji) jeśli chodzi o najbardziej 
przyjazne cudzoziemcom polityki integracyjne imigrantów. 
Czemu portugalska polityka zawdzięcza swój sukces?

 Na kolejnych piętrach budynku OSS 
w Lizbonie można załatwić sprawy związane 
między innymi z: nauką języka / ubezpieczeniem 
zdrowotnym / poradami prawnymi / 
legalizacją pobytu / sprawami socjalnymi...

Filary Portugalskiej Po  lityki Migracyjnej

Gaffiti wykonane podczas 
festiwalu O Bairro i o Mundo, 
organizowanego przez Teatro 

IBIscO w  Apelação  
na przedmieściach  

Lizbony

6 7



Filary Portugalskiej Po  lityki Migracyjnej

Na kolejnych piętrach budynku OSS w Lizbonie można 
załatwić sprawy związane między innymi z:
– nauką języka
– ubezpieczeniem zdrowotnym
– poradami prawnymi
– legalizacją pobytu
–  sprawami socjalnymi (takimi jak mieszkanie i praca) 

oraz wiele innych.

Bardzo znaczące i zaskakujące było dla nas, kiedy do-
wiedzieliśmy się, że na jednym piętrze toczą się sprawy 
związane z legalizacją pobytu za które odpowiedzialni są 
przedstawiciele Serviço de estrangeiros e Fronteiras (SeF) 
- Urzędu ds. Cudzoziemców i Granic, w tym także depora-
cyjne, a jednocześnie na niższym piętrze można uzyskać 
poradę prawną dotyczącą między innymi sytuacji, kiedy 
imigrantowi grozi deportacja. W budynku OSS imigranci 
są pod ochroną. Przedstawiciele poszczególnych instytucji 
noszą koszulki w różnych kolorach,  żeby można było roz-
poznać, do kogo udać się z daną sprawą. Informacje, które 
udzielane są przez cudzoziemca prawnikom czy media-
torom międzykulturowym nie mają prawa być w całości 
przekazane przedstawicielom SeF.

Stworzenie ministerstwa parasolowego w postaci ACI-
DI (Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Inter-
cultural / Wysoka Komisja ds. Imigracji i Dialogu Między-
kulturowego) oraz CNAI (Centros Nacionais de Apoio ao 
Imigrante / Krajowe Ośrodki Wsparcia Imigrantów) bar-
dzo usprawniło i przyspieszyło proces obsługi imigrantów 
w Portugalii. Sama idea One Shop Stop jest rekomendo-
wana przez Unię europejską jako bardzo skuteczne i pro-
ste narzędzie w realizacji polityki imigracyjnej.

���Filzofia. More diversity better humanity.
Głównymi hasłami, którymi kieruje się ACIDI są: równość, 
dialog, gościnność, wielokulturowość, bliskość, inicjatyw-
ność. Zgodnie z zasadą równości - cudzoziemiec o uregu-
lowanym statusie w Portugalii ma takie same prawa jak 
obywatel tego kraju (wyłączając pełne prawa wyborcze). 
Dialog – dotyczy każdego poziomu polityki integracyj-
nej (współpraca między urzędami i ministerstwami, włą-
czanie III sektora do współpracy oraz włączanie samych 
imigrantów – w tym organizacji, stowarzyszeń, fundacji 
imigranckich w ewaluację polityki imigracyjnej, a także 
bezpośrednio w jej realizację – przez mediatorów mię-
dzykulturowych, którzy są pracownikami OSS). Gościn-
ność - zgodnie z zasadą wzajemności (ok. 2 milionów 
Portugalczyków żyje poza krajem). Wielokulturowość 
- postrzegana jako wartość i bogactwo. Bliskość – zmiej-
szanie dystansu między człowiekiem a urzędem. Inicja-
tywność - oznacza przeciwieństwo bierności; w procesy 
związane z realizacją polityki imigracyjnej są włączani 
wszyscy interesariusze.

�Dlaczego nie?
Pytanie brzmi, jak możemy przenieść portugalskie do-
świadczenie na polskie podwórko? Czy jest to możliwe? 
Z jednej strony, biorąc pod uwagę podobną (emigracyjną) 
historię Polski, powinniśmy oczekiwać, że w polskim spo-
łeczeństwie potrzeba poszanowania zasady wzajemności 
powinna być równie silna, co w portugalskim. Niektórzy, 
tłumacząc niedoskonałość polskiej polityki migracyjnej, 
powołują się na ograniczenia istniejące w polskim prawie 
czy trudności administracyjne. trzeba jednak pamiętać, że 
ACIDI również powstawało od zera i w połowie lat ‘90 nie 
miało jeszcze określonych ram prawnych. Jego powstanie 
było związane z działaniem oddolnym i w taki też sposób 
rozwijała się (i nadal rozwija) portugalska polityka imigra-
cyjna. Wniosek: usprawnienie polskiej polityki migracyjnej 
zależy w dużej mierze od współpracy administracji pu-
blicznej i III sektora. Zatem wszystko w naszych rękach! 

trzydniowa wizyta studyjna w Portugalii (Lizbona) odby-
ła się pod koniec kwietnia 2014 roku (28.04-01.05.2014). 
W wizycie wzięła udział 14-osobowa międzymiastowa 
(Kraków, Lublin, Warszawa) i międzysektorowa (przedsta-
wiciele administracji publicznej i organizacji pozarządo-
wych) grupa.

 Pytanie brzmi, 
jak możemy przenieść 
portugalskie 
doświadczenie na 
polskie podwórko?

Teatr IBIscO uczy przez sztukę 
wartości takich jak: dyscyplina, 
praca zespołowa, emancypacja 

i partycypacja oraz wzmacniania 
poczucia własnej wartości.

stowarzyszenie Teatr IBIscO (Podmiejski 
Teatr na rzecz Integracji społecznej i Kultury 
Optymizmu) powstał jako następstwo projektu, 
który miał na celu integrację młodzieży z sześciu 
dzielnic podmiejskich Loures poprzez sztukę.
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gruzinka W WARSZAWIE
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Jestem w szoku, 
jak bardzo Polacy 

polubili taniec. 
Widzę wielką różnicę 

w porównaniu 
z początkiem mojego 

pobytu – naprawdę 
dajecie radę!

Nato  
Bochorishvili-Kurek

Wywiad

Jak długo jesteś w Polse?
W Polsce jestem od 1996 roku. Już 18 lat. 

Dlaczego Polska?
To nie była moja decyzja, lecz moich rodziców, którzy są 
wykładowcami i dostali zaproszenie z Siedlec. Na początku 
przyjechałam tu razem z ojcem, a później dołączyła  
do nas reszta rodziny.

Gdzie studiowałaś? czym teraz się zajmujesz?
Na początku studiowałam anglistykę w Siedlcach, a później 
w Lublinie na UMCS. Teraz mieszkam w Warszawie i jestem 
dyrektorem szkoły angielskiego dla dzieci metodą Helen Doron. 
To jest metoda nauczania w sposób naturalny, tak jak człowiek 
uczy się języka ojczystego. Najpierw dzieci słuchają, potem 
zaczynają mówić, czytać, a dopiero na końcu - pisać. Uczymy 
dzieci od trzeciego miesiąca do 19 roku życia. Prowadzimy też 
bardzo dużo zajęć ogólnorozwojowych. U nas dzieci pierwszy 
raz, na przykład, zaczynają malować, rysować czy wycinać.

nigdy nie zrobiliśmy. Jeśli chodzi o promocję Gruzji, to zaczę-
łam współpracować z Fundacją Inna Przestrzeń, chodziłam 
na spotkania do szkół wolontaryjnie, opowiadałam o Gruzji... 
Z kolegą współorganizowałam też takie wydarzenie „Teraz 
Gruzja”.  To była taka promocja Gruzji we własnym zakresie. 

Jakie plany masz na przyszłość?
Na razie skupiłam się na szkole. Chociaż myślę też na przy-
kład o zajęciach z tańca gruzińskiego czy śpiewu... Trzy, 
cztery lata temu zorganizowałam takie zajęcia z tańca gru-
zińskiego dla kilku dziewczyn. Jedna Gruzinka je prowadziła. 
Teraz dostałam dużo pozytywnej energii z Krakowa, gdzie 
prężnie działa stowarzyszenie „Most do Gruzji". Właśnie 
ostatnio rozpoczęli zajęcia z gruzińskiego śpiewu chóralne-
go. Też bym chciała coś takiego robić.

Masz córeczkę. Ile ona ma lat?  
czy uczysz ją gruzińskiego? I angielskiego? 
Moja córka ma już trzy lata. Na wszystkie pytania odpowiedź 
brzmi: tak. Kiedy przyjechaliśmy do Polski, jak mówiłam, 
byliśmy oderwani od innych Gruzinów. Naszym pierwszym 
językiem stał się język polski, a gruzińskiego używaliśmy 
biernie, więc płynniej mówiłyśmy po polsku. Wtedy jeszcze 
nie było takich możliwości podróżowania, skype'a, internetu... 
Teraz są inne możliwości. Wtedy faktycznie język gruziński 
był używany przez nas wyłącznie biernie i wyłącznie w kon-
taktach z tatą. Mama też do nas czasem mówiła po polsku. 
Błąd moich rodziców polegał na tym, że chcąc przyspieszyć 
naszą naukę języka polskiego, robili wszystko, żebyśmy 

czy życie w Polsce różni się od życia w Gruzji?  
chodzi mi o stosunki międzyludzkie...
Na pewno jest trochę różnic, jest trochę podobieństw. 
Z pewnością Gruzja się zmieniła od momentu, kiedy 
wyjechałam. Prawdą też jest to, że mimo iż dużo pamiętam 
z tego okresu, to jako 13-latka miałam inną perspektywę niż 
dorosły człowiek. Czym Gruzja się różni? W Gruzji rodzina 
jest dalej niezaprzeczalnie na pierwszym miejscu. Pierwszą 
osobą, o której się myśli, kiedy potrzebne jest wsparcie, 
to członek rodziny. I pomimo tego, że nie ma tej wielopo-
koleniowości tak, jak kiedyś (wspólnego mieszkania... nie 
ze względów ekonomicznych, ale kulturowych), dalej więzi 
rodzinne są bardzo ważne. Wydaje mi się, że to jest jedna 
z głównych różnic. Druga - że Gruzini są bardziej bezpo-
średni, że bez problemu zagadują nieznajomych na ulicy 
i nie są przy tym skrępowani. Może brzmi to trochę steore-
typowo, ale to jest na pewno różnica. Gruzini są też trochę 
głośniejsi od Europejczyków i Polaków. 

W czym są podobni?
Podobni? Myślę, że w patriotyzmie. W poczuciu patriotyzmu 
są podobni. W przyjaźni też. Tańczyć lubią tak samo. Tylko 
w różny sposób.

czy dobrze się czujesz w Warszawie?
Tak, mieszkam już w Warszawie sześć lat i lubię tu być, lubię 
tempo tego miasta, jego różnorodność i życie kulturalne. 
Wszystko lubię.

czy trudno było znaleźć pracę?
Uczę angielskiego metodą Helen Doron od dziesięciu lat, 
więc nie miałam problemów ze znalezieniem pracy. Przed 
przeniesieniem się do Warszawy, już miałam zapewnioną 
pracę w szkole.

czy współpracujesz w Warszawie innymi Gruzinami? czy 
robicie coś wspólnie? Jakieś wydarzenia w celu promocji 
Gruzji? 
Nie, chociaż nie do końca wiem, z czego to się bierze. 
Mieszkając w Siedlcach, nie mieliśmy w ogóle kontaktu 
z Gruzinami, ponieważ byliśmy tam jedną gruzińską rodziną, 
gdzie były dzieci. Byliśmy więc odizolowani od Gruzinów – 
imigrantów, przebywających w Polsce. Naszymi przyjaciółmi 
stali się głównie Polacy. Jak przyjechałam do Warszawy, 
poznałam oczywiście Gruzinów, ale wspólnych projektów 

miały jak najwięcej kontaktów z tym językiem i nie zwracali 
uwagi na gruziński. Jak nauczyłyśmy się płynnie polskiego, 
to chcieli, żebyśmy mówiły tylko i wyłącznie po gruzińsku. 
Nie chciałyśmy, ponieważ łatwiej było nam mówić po polsku. 
To jest błąd popełniany przez dużą część imigrantów. Jak się 
dowiedziałam, że zaszłam w ciążę, to moim głównym celem 
było wychować dziecko wielojęzyczne. Zaczęłam na nowo 
uczyć się gruzińskiego - uczyć się słownictwa, którego nie 
znałam. Nawet Gruzini nie znają czasami tych słów, co ja - 
nazw kwiatów, zwierząt, roślin.  Ale ja miałam i mam taką 
fiksację. Zaczęłam tłumaczyć też różne książki na język 
gruziński dla dziecka. Więc od początku obrałam... jest taka 
metoda OPOL (one parent, one language). Jeden rodzic mówi 
w swoim języku, drugi mówi w swoim języku do dzie-cka. 
I dziecko rośnie wielojęzyczne. W ten sposób moja córka 
mając trzy lata mówi po polsku, po gruzińsku i po angielsku. 
Jej poziom angielskiego jest zadowolający, chociaż na razie 
jej pierwszym językiem, dominującym, jest gruziński. Ja z nią 
spędzam najwięcej czasu i członkowie mojej rodziny, którzy 
są przeze mnie gnębieni, żeby używali czystego języka 
gruzińskiego bez naleciałości. W języku mówionym używa 
się dużo rosyjskich słów, z czym walczę cały czas. Trochę 
śmieją się ze mnie, że dziecko pojedzie do Gruzji i nie będzie 
wiedziało, jak się porozumiewać. A ja chciałybm, żeby język 
gruziński był czysty. Jak nie znam jakiegoś słowa, to korzy-
stam z internetu, różnych słowników, jakichś forów. Jest przy 
tym trochę zabawy, sama się uczę.  

Rozmawiała Julia Cheremukchina

mieszkam w Warszawie sześć lat 
i lubię tu być. lubię tempo tego miasta, 
jego różnorodność i życie kulturalne. 
Wszystko lubię...

10 11



Gruzin W WARSZAWIE

Kiedy przyjechałeś do Polski i czemu właśnie tu?
Przyjechałem 13 lat temu, za miłością. Jestem instruktorem 
nurkowania i poznałem ją podczas wspólnego pływania.  
No, a potem, jak już przyjechałem do Polski, to 
zdecydowałem się zostać. 

czym się teraz zajmujesz? 
Posiadam swoje wydawnictwo - wydaję 
książki o Gruzji. Czasami są to przewodniki po 
kraju, czasem o różnych aspektach kultury, np. 
o toastach gruzińskich. W najbliższym czasie 
planuję wydać trzy nowe publikacje – na te-
mat gruzińskiej kuchni miłosnej, toastów oraz 
tomik wierszy miłosnych. Myślę też o przetłu-
maczeniu książki o toastach na język angielski. 
Niedawno wyszły też rozmówki angielsko-gru-
zińskie. Chciałbym zacząć wydawać książki też 
poza Polską, na rynku międzynarodowym.  

Tęsknisz za Gruzją?
W pierwszych latach tęskniłem. Teraz jednak, po 13 latach 
mieszkania tu, jestem już bardziej przyzwyczajony do Polski 
niż do Gruzji. Z drugiej strony, bilety lotnicze są obecnie 
tak tanie, że jestem tam 2 lub 3 razy do roku. To śmieszne, 
ale jak przyjeżdżam do Gruzji, to na początku zawsze trochę 

obco się czuję, po tych wszystkich latach. Ale później już 
jest  OK. Trzeba jednak przyznać, że Polacy i Gruzini są do 

siebie podobni. Mają temperament. Jeśli jest 

jakieś zagrożenie potrafią razem się 
zebrać. Dla mnie, Polska jest jak 

Europejski Kaukaz, bo posiada 
jeszcze tradycje gościnności. Im 
bardziej na zachód Europy, tym 
tej gościnności jest mniej. Polska 

to mały Kaukaz, który zachował 
jeszcze trochę swoich słowiańskich 

tradycji, które są bardzo podobne do gru-
zińskich. Chociaż czasami Polacy też mają jakąś 

barierę, dystans w stosunku do obcokrajowców, którą muszą 
przełamywać. Gruzini raczej jej nie posiadają.

A czy w Polsce czegoś ci brakuje?
Na początku mieszkałem w Warszawie, ale nie wytrzymałem 
tu długo, bo ludzie są tu dla siebie zbyt obcy, odlegli. Zde-
cydowałem się więc przeprowadzić do mniejszego miasta. 
I tam jest już klimat bardziej gruziński – przychodzisz 
do sklepu i sprzedawczyni Cię zna, wie, co Ci podać. Ludzie 
mają więcej czasu dla siebie nawzajem, nie spieszą się, 
można iść do sąsiada lub pójść do znajomych. 

Robisz coś poza działalnością wydawniczą?
Tak, zajmuję się też edukcją sportową dzieci. W szkołach 
i przedszkolach uczę je wschodnich sztuk walki. Oprócz 
tego, staram się promować Gruzję w Warszawie. Wiosną 
organizuję na przykład wieczory gruzińskie. Rrobię pokazy 

slajdów i opowiadam o Gruzji - jak tanio dojechać, co można 
zobaczyć, jacy są ludzie, jak samochody jeżdżą na ulicach... 
Żeby Polacy, po przyjeździe, nie doznali szoku kulturowego! 
Od 13 lat prowadzę już takie slajdowiska.

A w rodzinie pielęgnujecie jakieś gruzińskie tradycje?
To zabawne, ale osoba, która wyjeżdża za granicę zaczyna 
być większym patriotą, niż jak mieszka w swoim kraju. Tak, 
teraz faktycznie staram się kultywować tradycje gruzinskie. 
Na przykład świętujemy dwa razy Boże Narodzenie – stare, 
takie gruzińskie i nowe, polskie. Moi koledzy z Gruzji żartują, 
że z nimi stało się dokładnie to samo.

Gdzie w Warszawie można się nauczyć tańców gruzińskich?
Co niedzielę organizowane są zajecia w ambasadzie gruziń-
skiej, więc można się na nie zapisać i tańczyć! Moja obecna 
żona właśnie nauczyła się tańczyć po gruzińsku. Ja nigdy nie 
umiałem tego robić, więc teraz ona mnie uczy, jak się to robi! 

czy udzielasz się społecznie?
Nie jestem za bardzo zaangażowany w działalność organizacji 
pozarządowych. Bardziej koncentruje się na książkach. To jest 
niszowe wydawnictwo, więc na razie dosyć powoli się rozwija 
i głównie opieram się na własnych środkach. Ale zdarza 
się też, że uczestniczę w wydarzeniach promujących Gruzję 
bezkosztowo. Na przykład, jeśli zwraca się do mnie jakaś bi-
blioteka, że nie ma pieniędzy, ale chcieliby zorganizować dzień 
gruziński to, jeśli jest to niedaleko, to się zgadzam. Czemu nie 
promować Gruzji, jak ludzie tam często żyją bardzo biednie? 
Jeden turysta przyjedzie i jakiemuś Gruzinowi dzięki temu 
będzie lepiej, prawda? Jak zatrzyma się jeden dzień w jednym 
hoteliku, jak zje w jakieś restauracji, wyda coś, to tam ludziom 
będzie trochę lepiej. Takie jest moje zdanie.

A jeszcze chciałabym zapytać o tę książkę, przewodnik. 
Bo to jest jeden z pierwszych przewodników po polsku, 
który dotyczy tylko Gruzji i jest bardzo współczesny, z tymi 
QR-kodami i płytą z wywiadami. Jak szukałeś rozmówców?
Ja na początku nie myślałem o pisaniu takiej książki. Ale 

pewnego dnia przyszedł do mnie jeden Polak i powiedział, 
żebym wydał książkę opartą o wywiady z Polakami, którzy 
byli w Gruzji i że nikt jeszcze nie napisał takiej książki. Akurat 
miałem wtedy czas, więc zacząłem robić te wywiady. Szło dość 
łatwo – jeden rozmówca polecał drugiego. Opowiadali, a ja 
wszystko nagrywałem, a potem spisywałem. Później powie-
dzieli, żeby książka miała format kieszonkowy. To zrobiłem 
taki wymiar. I powiedzieli, daj te QR kody, będzie nowocześnie. 

Zrobiłem tak. I tak się to potoczyło. Ogólnie, to nie ja napisa-
łem tę książkę, ale napisali ją sami Polacy. Nie jest ona takim 
stricte przewodnikiem. Jest to książka napisana bardziej z per-
spektywy kulturowej – podpowiada obcokrajowcowi, który 
jedzie do Gruzji, gdzie pójść, co tam kupić lub jak zachować się 
między Gruzinami. To jest bardziej przewodnik po stosunkach 
między ludźmi w Gruzji, jak się tam odnaleźć. Myślę jednak 
o wydaniu też drugiego przewodnika, tym razem już takiego 
bardziej klasycznego.

A rozmówki gruzińsko-polskie? Jak wyglądało ich 
tworzenie?
To też zajęło około dwóch lat. W nowym wydaniu jeszcze 
dołączyliśmy płytę z nagraniami wymowy każdego gruziń-
skiego słowa. Można ściągnąć je na telefon jako mp3 i od-
słuchiwać np. w trakcie drogi. No, powolutku się rozwijamy. 
Teraz mamy plan, by wejść jako wydawnictwo na Amazon. 
W ramach promocji, zostawiłem kilka egzemplarzy tej książki 
w odwiedzanych przez Polaków miejscach. Nie na sprzedaż, 
ale żeby zapoznali się z tą książką. Kupić ją można na razie 
tylko w jednym miejscu w Gruzji. Na razie tak działamy. Jak 
będzie sezon, to może uda się sprzedać więcej.  

Rozmawiała Julia Cheremukchina

Giorgi Maglakelidze
Wywiad

Polska to mały Kaukaz, który 
zachował jeszcze trochę swoich 
słowiańskich tradycji, które są 

bardzo podobne do gruzińskich. 

Gruzja – przewodtnik  
reprtażowo kulturowy.  
Autor: Giorgi Maglakelidze 

Nie jest takim stricte  
przewodnikiem. Jest to książka 

napisana bardziej z perspektywy 
kulturowej. To jest bardziej 

przewodnik po stosunkach między 
ludźmi w Gruzji, jak się tam 

odnaleźć. 
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 Drugi to kwestie integracji przybyszów 
(lub ich dzieci) w społeczeństwie 
przyjmującym. Wokół tych dwóch tematów 
rodzą się od lat różne kontrowersje.

Centrum Wielokulturo  we: szanse i zagrożenia
 Debata na temat imigracji – stale 

w centrum zainteresowania – idzie dwoma 
torami. Pierwszy dotyczy przyjazdu  
i pobytu cudzoziemców.

T
emat imigracji skupia uwagę opinii publicznej, pod-
kreśla linię podziałów sceny politycznej, oraz ożywia 
dyskusje silnie nacechowane ideologią. „Zarządzanie 

przepływami migracyjnymi” jest raczej sloganem a nie poli-
tyczną odpowiedzią - opiera się na iluzji, że można napraw-
dę kontrolować granice. Błędem strategicznym w politykach 
migracyjnych jest często koncentracja na walce z nielegal-
ną imigracją, kosztem integracji. Brakuje przez to odpowied-
nich środków finansowych na rzecz integracji imigrantów 
w miastach, co pozwoliłoby uniknąć narastania lęków zwią-
zanych z cudzoziemcami. te lęki i obawy z kolei uzasadniają 
nowe restrykcyjne plany ograniczające migracje i koło się 
zamyka. Walka przeciwko nielegalnej imigracji jest najczę-
ściej polityczną odpowiedzią na oczekiwania i obawy opinii 
publicznej w danym kraju. Niejednokrotnie tempo i sposób 
jej prowadzenia nie tylko utrzymuje, ale wręcz wzmacnia 
tendencje ksenofobiczne. Przecież nie o to chodzi. 

W wielu krajach zachodnich, mówi się o imigracji jako 
o zjawisku zagrażającemu tożsamości narodowej. W Polsce 
nie słychać takich głosów. Jeszcze. Innym „anty-imigrac-
kim” wątkiem są kwestie finansowe, poruszane zwłaszcza 
podczas kampanii wyborczych: zasiłki, ubezpieczenia imi-
grantów i inne programy społeczne.

różnorodnych oddolnych inicjatyw i walk warszawiaków 
o przestrzeń swoich osiedli i dzielnic.

Znam wielu ludzi – imigrantów i Polaków, którzy przy-
jechali do Warszawy, pokochali to miasto i zostali nie tylko 
dlatego, że mogą znaleźć tu pracę. Po prostu dobrze się tu 
czują, nie przeszkadza im tempo życia, ani to, że miasto 
jest ciągle w budowie. 

Dzięki Centrum Wielokulturowemu, Warszawa będzie 
postrzegana w Polsce i na świecie jako miasto otwarte na 
nowoprzybyłych. Bogactwo kulturowe miasta i budowanie 
dialogu międzykulturowego przyczyni się także do rozwo-
ju kapitału kreatywnego oraz poszerzania oferty kultural-
nej Warszawy. 

Tożsamość Warszawiaka
Ilu warszawiaków ma przodków pochowanych na miej-
skich cmentarzach? Przecież wiemy, że mały procent 
wśród 1,7 milionowej stołecznej ludności jest warszawia-
kami z dziada i pradziada. Ogromna większośc przyjechała 
całkiem niedawno z innych regionów Polski. Skoro góral 
z Podhala, Kujawiak, Ślązak czy wielkopolanin może zo-
stać warszawiakiem z wyboru, czemu ktoś inny nie może 
tego zrobić? Co składa się na tożsamość warszawiaka? 
Czy rzeczywiście istnieje konflikt między mieszkańcami 
rdzennymi a przyjezdnymi z bliska i daleka? Mieszkam 
w stolicy 30 lat, czuję jej wyjątkowy charakter, negowany 
przez wielu znajomych z Poznania, Wrocławia czy Krako-
wa. Wyjątkowość ta polega na tym, że w stolicy mieszka 
wiele osób napływowych, które „wtapiają się” się w struk-
turę tego miasta. Centrum Wielokulturowe będzie częścią 
tego, co się rodzi i powstaje na naszych oczach, dzięki 
energii, którą widać dziś wszędzie w mieście w formie 

Chciałoby się powiedzieć: nareszcie!
Migracja nie powinna być postrzegana tylko w katego-
riach problemu, lecz raczej jako okazja czy szansa. W zało-
żeniach Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Wielokul-
turowe będzie kierować swoje działania przede wszystkim 
do mieszkańców stolicy. Głównym celem jest podwyższe-
nie poziomu świadomości mieszkańców na temat wielo-
kulturowości m.in. poprzez opracowanie przewodnika po 
kulturach współczesnych warszawskich społeczności imi-
granckich oraz po historii wielokulturowej Warszawy czy 
poprzez opracowanie kompleksowego programu w obsza-
rze edukacji międzykulturowej i przeciwdziałania dyskry-
minacji. Centrum zwróci się naturalnie także do środowisk 
cudzoziemskich: bedą organizowane tu zajęcia integracyj-
ne (nauka języka polskiego, polskiej kultury i obyczajów), 
ale też wspierające pielęgnowanie własnej tożsamości 
narodowej czy integrację międzykulturową dzieci i mło-
dzieży z różnych środowisk.

Mamadou Diouf 
AFRyKA InAczeJ

 przybysze wtapiają 
się w warszawę

tekst jest skrótem artykułu, który w całości można prze-
czytać na platformie  www.info-migrator.pl

Fot. archiwum prywatne
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Centrum Wielokulturo we: szanse i zagrożenia
propagowanie postawy 

aktywnej tolerancji

ce ntrum
dialog 

międzykulturowy

pomoc 
migrantom

wdrażanie etyki 
solidarności

Upowszechnianie wiedzy o wartościach i regułach 
respektowanych w różnych grupach kulturowych

Kontrowersje 
Przpomina mi się rozmowa z pewną komisją miejską, 
która dwa lata temu miała dopuścić imprezę Street Par-
ty-Wielokulturowa Warszawa na ulicach stolicy. Chodziło 
o Krakowskie Przedmieście. Pani która miała największe 
obiekcje, wspominała o obcych zapachach. Nie pasoway jej 
eksponowane podczas Street Party kuchnie świata. Mówiła 
o zapachach, które krążyły w powietrzu i „zatruwały” czyste 
powietrze zabytkowej ulicy. 

Zapytałem wtedy, czy wyobraża sobie, aby kuchnia in-
dyjska, meksykańska, libańska czy senegalska serwowały 
bigos czy schabowy. Zapachów obcej kuchni nie da się 
formatować. 

Zapytano Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. 
równego traktowania, czy mieszkańcy placu Hallera mają 
obawy w związku z powstaniem Centrum Wielokulturowe-
go. Karolina Malczyk-Rokicińska odpowiedziała tak: ”Były 
różne głosy, ale tych pozytywnych na szczęście było wię-
cej. Są tacy, którzy nas absolutnie popierają, jednak część 
wciąż jest sceptyczna. Jeden pan pytał swoich sąsiadów 
o to, czy nie boją się burd, awantur i ciągłych interwencji 
policji. Mamy świadomość, że różnorodność i wielokultu-
rowość to coś, co w niektórych może budzić lęk. Po prostu 
boimy się tego, co jest nam obce. Jeśli się z tym oswoimy, 
zaczynamy to akceptować. to dlatego już na samym po-
czątku zorganizowaliśmy spotkanie u burmistrza, na które 
przyszli przedstawiciele zarządu wspólnoty mieszkanio-
wej oraz pozarządowcy. Opisaliśmy, jakie to ma być miej-
sce i jakie wiążemy z nim plany. Później przedstawiciele 
NGO-sów uczestniczyli w plenarnym spotkaniu wspólnoty. 
Bardzo zależy nam, aby w proces tworzenia Warszawskiego 
Centrum Wielokulturowego włączyć także mieszkańców. 
Myślę też, że właśnie tak powinny być przygotowywane 
podobne społeczne inicjatywy”.

Piszę tu o Centrum, które nie jest żadnym zagrożeniem 
dla Pragi Północ, nie mówiąc już o Warszawie. Natomiast 
wiadomo, że zjawisko imigracji niesie ze sobą nadzieje, ale 
także ryzyko i zagrożenia. Świadczy o tym coraz większa 
liczba skrajnie prawicowych partii i rosnąca skłonność do 
nienawiści wobec obcych w wielu krajach europy. Ostatnie 
wybory do Parlamentu europejskiego obnażyły ten pro-
blem na Zachodzie. W Polsce jednak, gdzie cudzoziemców 
jest mniej niż pół procenta, antyimigracyjna retoryka jest 
demagogią i fikcją. 

Jednak niektóre media w ten sposób budują i prezentują 
obraz imigrantów. takie hasła, jak: „fala, zalew imigrantów 
na granicach Polski” wprowadzają zamęt i strach wśród 
ludzi. Nawet widziałem tytuł „emigranci przyjeżdżają!!!” 
Przecież emigrant może tylko wyjeżdżać, opuszczać dane 
miejsce. tylko „imigrant” może do Polski przyjechać.

Będzie w końcu przestrzeń przyjazna – miejsce spotkań 
społeczno-kulturalnych, szkoleń, informacji i rozwoju dla 
cudzoziemców mieszkających w Warszawie lub przyjeżdża-
jących do stolicy.

Centrum będzie częścią pewnego pozytywnego kierun-
ku zmiany społecznej. Miejscem edukacji przygotowującej 
człowieka do spotkań z innością. Do najważniejszych jego 
zadań należeć będzie prowadzenie dialogu międzykultu-
rowego, pomoc migrantom, propagowanie postawy ak-
tywnej tolerancji, traktującej odmienność jako wartość, 
a nie powód do wykluczenia, wdrażanie etyki solidarności, 
upowszechnianie wiedzy o wartościach i regułach respek-
towanych w różnych grupach kulturowych. 

Państwa mają swoje polityki migracyjne oparte o naro-
dowe interesy. Pewna liczba migrantów jest niezbędna, aby 
przeciwdziałać starzeniu się społeczeństw i zmniejszaniu 

się liczby obywateli. Ponadto, migracja stanowi bodziec dla 
wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego. Stanowi też 
źródło kapitału ludzkiego, którego czasem brakuje na rynku 
pracy – ile firm niemieckich, brytyjskich i innych szuka infor-
matyków np. w Indiach?

Liczę też, że władze samorządowe będą motywować 
organizacje pozarządowe do przyjmowania pewnych 
standardów, zaznaczając w ogłoszeniach konkursowych, 
że projekty wspierające dialog międzykulturowy powin-
ny być realizowane przy współpracy z przedstawicielami 
cudzoziemców, środowisk mniejszości narodowych i et-
nicznych i przyczyniać się do ich integracji z mieszkańca-
mi Warszawy. Dopiero wtedy Centrum spełni swoją rolę 
i będzie wspólnym dobrem. Integracja wymaga wysiłków 
z obu stron. to jasne jak słońce na bezchmurnym wielokul-
turowym niebie. 

Na koniec
Integracja jest długotrwałym i trudnym procesem, który 
wymaga mądrego planowania. Niestety, ani wielokultu-
rowość ani kwestie związane z integracją migrantów nie 
zostały uznane jako priorytetowe w strategii rozwoju War-
szawy (Strategia Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku). 
elementy te można odnaleźć jednak w dokumentach 
strategicznych dotyczących poszczególnych obszarów 
działalności stolicy (m.in. w dokumentach Miasto kultu-
ry i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do 
roku 2020; Program rozwoju edukacji w Warszawie w la-
tach 2013-2020).

Dzięki temu od kilku lat organizacje pozarządowe 
mogą pozyskać środki na prowadzenie działań na rzecz 
migrantów oraz z zakresu wielokulturowości. Warszawskie 
Centrum Wielokulturowe wpisuje się w te działania.
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tekst jest skrótem artykułu, który w całości można prze-
czytać na platformie  www.info-migrator.pl

Polska – brama raju?
Obecnie wśród grup cudzoziemców, którzy najliczniej ubiegają się o status  

uchodźcy w Polsce, są Czeczeni, Gruzini, Ormianie oraz w ostatnich latach – 

Syryjczycy. Większość z nich rozpoczyna swoją drogę w Polsce na przejściu  

granicznym w Terespolu, gdzie składane jest obecnie około 95 procent  

wniosków o nadanie statusu uchodźcy. 

U
chodźcy przyjeżdżają najczęściej do terespola po-
rannym pociągiem o 7.15. Czasem jest to kilka ro-
dzin, a czasem nawet 500 osób – jak miało to miej-

sce w 28 kwietniu 2013 roku. Funkcjonariusze Służby 
Granicznej pamiętają ten dzień jako okres pracy na zwięk-
szonych obrotach. Na pierwszym piętrze, gdzie trafiają 
cudzoziemcy chcący złożyć wniosek azylowy, brakowało 
miejsca. Przybysze tłoczyli się godzinami na parterze, za-
dziwiając pasażerów przyjeżdżających do terespola z nor-
malną wizytą. W 2013 roku przepełniona hala przyjazdo-
wa była częstym widokiem – według danych Urzędu ds. 
Cudzoziemców, wtym okresie złożono aż 13 980 wniosków 
o status uchodźcy, co stanowi 52-procentowy wzrost w po-
równaniu z poprzednim rokiem. Zdecydowana większość 
aplikujących, bo aż 85 proc., to obywatele Rosji (Czeczenii), 
kolejne w statystykach plasują się osoby z Gruzji, Armenii 
i Syrii. 

Czeczeni już od lat stanowią najliczniejszą grupę apli-
kujących o status uchodźcy w Polsce, jednak tak duży 
wzrost wniosków w 2013 roku może dziwić. W Czeczenii 
wciąż dochodzi do łamania praw człowieka, jednak nie są 
to prześladowania na taką skalę, aby wywołać masowy 

exodus uchodźców. Kluczem do coraz częstszych decyzji 
o wjeździe z Czeczenii mogą być względy ekonomiczne 
– wobliczu wysokiego bezrobocia, szerzącej się korup-
cji oraz słabo rozwiniętej ochrony socjalnej i zdrowotnej 
wiele rodzin myśli o sprzedaniu majątku i wyruszeniu do 
europy z nadzieją na lepsze życie.

Jak wskazuje Dawid Cegiełka ze Stowarzyszenia Inter-
wencji Prawnej, w ostatnich latach większość osób skła-
dających wniosek o nadanie statusu uchodźcy w Polsce, to 
migranci ekonomiczni, a także osoby, które podjęły decy-
zję o wyjeździe pod wpływem informacji rozpuszczanych 
w kraju przez grupy czerpiące zyski z przemytu ludzi. Para-
doksalnie to plotka stanowi jeden z impulsów do podjęciu 
decyzji o wyjeździe. Wśród przyczyn masowego exodusu 
z Czeczenii w 2013 roku podaje się wieść głoszącą, że po 
zamachu w Bostonie konsulaty państw europy Zachodniej 
przestały wydawać osobom narodowości czeczeńskiej wizy, 
w tym turystyczne i biznesowe, a według innych wersji – że 
Unia europejska zamierza zamknąć granice. Według innej 
wersji, wśród Czeczenów rozniosła się plotka, że w ostatnim 
czasie niewiele było zawróceń do Polski z innych krajów Ue 
w ramach procedury Dublin II. Był to wyjątkowo zachęca-

jący argument jako, że większość Czeczenów przekraczają-
cych granicę Polski, nie czekając na rozstrzygnięcie proce-
dury azylowej, ucieka dalej na Zachód. Niewiele osób chce 
zatrzymać się w Polsce, gdyż nasz kraj nie jest postrzegany 
jako atrakcyjne miejsce dla rozwoju i rozpoczęcia nowego 
życia. Wielu cudzoziemców obawia się, że w Polsce nie będą 
w stanie osiągnąć dochodów – czy to z pracy, czy z pomo-
cy społecznej – wystarczających, by godnie utrzymać sie-
bie i wielodzietną (zwykle) rodzinę.  Problem ten dotyczy 
w szczególności osób przebywających w ośrodkach dla 
uchodźców w mniejszych miastach, takich jak Łomża, czy 
Grupa koło Grudziądza, gdzie nawet Polacy mają trudności 
z podjęciem zatrudnienia. Czeczeni w obliczu 
bezrobocia oraz dodatkowo braku 
kwalifikacji zawodowych i słabej 
znajomości języka polskiego mogą 
liczyć tylko na dorywcze prace, 
z których nie będą w stanie utrzy-
mać całej rodziny. W obliczu tych 
czynników dla wielu osób Polska 
jawi się więc jako kraj tranzytowy, 
a procedura uchodźcza jest jedy-
nie przepustką do strefy Schengen. 
Pokazują to dane Urzędu ds. Cudzo-
ziemców, z których wynika, że w 2013 roku 
umorzono aż 85 proc. postępowań o nadanie sta-
tusu uchodźcy. Polskie przepisy stanowią jasno: jeśli cu-
dzoziemiec nie dotrze do ośrodka recepcyjnego w ciągu 48 
godzin, jego procedura jest umarzana.

Dublin II
Osoby będące w procedurze uchodźczej, które zdecydują 
się na nielegalny wyjazd do innych krajów europy Zachod-
niej, muszą liczyć się z tym, że prędzej, czy później zostaną 
deportowane do Polski. W świetle unijnego rozporządze-
nia Dublin II, cudzoziemiec do momentu rozstrzygnięcia 
procedury azylowej ma obowiązek przebywać na tery-
torium kraju, w którym złożył wniosek. Nielegalny pobyt 
w innym kraju europy Zachodniej jest życiem w niepew-
ności i strachu przed kontrolą ze strony tamtejszych władz. 
tym bardziej, że dzięki unijnej bazie eURODAC, służącej 
do identyfikacji odcisków palców, można w szybki sposób 
sprawdzić tożsamość danej osoby oraz historię jej migracji 
po obszarze strefy Schengen. 

Procedura Dublin II stosowana jest nie tylko wobec 
cudzoziemców, którzy pomimo starań o status uchodźcy 
w Polsce, zdecydowali się na nielegalny wyjazd do innych 
krajów unijnych. Deportowani do naszego kraju mogą być 
także cudzoziemcy, którzy w oparciu o polską wizę wjecha-
li do innego kraju Ue i wystąpili tam o status uchodźcy. 
W świetle unijnych przepisów za rozpatrzenie wniosku 
azylowego w takiej sytuacji odpowiedzialna jest Polska. 
Wiele osób nieświadomych tych przepisów, często obiera 
jako cel inny kraj europy Zachodniej i dopiero na miejscu, 
podczas wnioskowania o status uchodźcy, dowiaduje się, że 
musi wyjechać do Polski. Dla niektórych to trudna decyzja, 
gdyż w innym kraju unijnym mieszka ich rodzina lub zna-
jomi, a z Polską nie łączy ich żadna więź. 

Polska rajem?
Choć zdecydowana większość cudzo-

ziemców składających wniosek o status 
uchodźcy w Polsce traktuje nasz kraj 

jako tranzytowy, nie brakuje jednak osób, 
które cierpliwie czekają na rozstrzygnięcie procedury 
przez polskie władze. Wbrew powszechnej opinii, pomi-
mo trudności ekonomicznych, wielu cudzoziemców czuje 
się dobrze w Polsce. Osobom pochodzenia czeczeńskiego 
czy gruzińskiego ze względów kulturowych i językowych 
łatwiej o zawieranie przyjaźni i integrację z polskim spo-
łeczeństwem. Nauka w polskiej szkole to także dobry start 
dla dzieci, które szybciej mogą wdrożyć się w zajęcia po 
polsku niż po niemiecku, czy francusku. Wielu cudzoziem-
ców ceni sobie polską gościnność i większą otwartość niż 
mieszkańcy krajów europy Zachodniej. Z rozmów z cze-
czeńskimi rodzinami, które miały krótki epizod w Niem-
czech, czy Francji, wynika, że choć w europie Zachodniej 
miały zapewniony socjalny byt, czuły się tam obco. Para-
doksalnie wiele osób, które zostały deportowane do Polski, 
zaczyna bardziej doceniać życie w naszym kraju. O tym, czy 
po kolejnej ucieczce będzie im dane tu zostać, zadecyduje 
Urząd ds. Cudzoziemców. 

7.15
Fot. archiwum prywatne

Marta Zdzieborska
POLsKA AKcJA HuMAnITARnA
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Integracja made in Pola nd

 Jest ich szesnaścioro. Przyjechali do 
Polski z różnych powodów, ale każde z nich 
jednakowo tęskni za swoim domem. 

 aby zapewnić sobie 
choć namiastkę dawne-
go życia, postanowili 
nad Wisłą integrować 
środowiska migranckie,  
z których pochodzą.

S
enait jest z erytrei. Właśnie założyła Fundację Adulis. 
Nazwa jej organizacji pochodzi od erytrejskich wysp 
i także jest wyrazem tęsknoty za ojczyzną. Senait 

chce pomagać migrantom ze wschodniej Afryki odnaleźć 
się w Polsce. 

– Chcę pracować zarówno z dziećmi, jak i z całymi rodzi-
nami. Mam zamiar organizować dla nich spotkania, których 
motywem przewodnim będą tradycyjne afrykańskie bajki 
– mów Senait. – Mamy bardzo mądre i piękne bajki. Opo-
wiadają one historie afrykańskich zwierząt ucząc przy tym 
najważniejszych wartości w życiu każdego człowieka, takich 
jak przyjaźń czy miłość – dodaje.

Wśród uczestników projektu są też przedstawiciele 
i przedstawicielki Azerbejdzanu, turcji, Indonezji, Syri, 
Centralnej Afryki, Ruandy, egiptu, Ukrainy, Somalii, Kenii, 
Gambii i Nigerii. Wśród tych ostatnich pasją i zaangażo-
waniem bardzo wyróżnia się Omoye. Młoda Nigeryjka za 
cel postawiła sobie założenie forum imigrantek żyjących 
w Polsce. Dzięki niemu kobiety będą miały dostęp do roz-
maitych szkoleń, podczas których zdobędą nowe umiejęt-
ności a tym samym zyskają szanse na zdobycie pracy.

– Kobiety bardzo często są niedoceniane przez pracodaw-
ców. Czują się gorsze i mniej potrzebne. Trzeba to zmienić 
– stwierdza Omoye.
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Panowie biorący udział w MIOI - Międzykulturowym In-
kubatorze Organizacji Migranckich - też są bardzo aktywni. 
Przedsiębiorczy Sherif z egiptu ma zamiar założyć platfor-
mę pomagającą cudzoziemcom znaleźć pracę w Polsce. 
Wszystko dlatego, że sam – mimo wysokich kwalifikacji - 
przez długi czas zmaga się z problemem bezrobocia.

– W Kairze pracowałem jako specjalista ds. organizacji 
eventów. Teraz nie mogę znaleźć pracy, bo nie znam języka. 
Staram się to nadrobić, ale język polski wcale nie jest łatwy. 
– tłumaczy Sherif. – Niemoc, która towarzyszy osobie, która 
nie może znaleźć pracy, jest okropna. Nikomu nie życzę, by się 
tak czuł, dlatego chcę stworzyć platformę wspierającą imi-
grantów w poszukiwaniu pracy – wyjaśnia egipcjanin.

 To dlatego zdecydowali się wziąć udział 
w Międzykulturowym Inkubatorze Organizacji 
Migranckich (MIOI), projekcie realizowanym 
przez Fundację dla Somalii. 

Uczą tolerancji
W ramach Inkubatora realizowane są także projekty dla 
społeczeństwa polskiego. Jednym z nich są lekcje tole-
rancji prowadzone w warszawskich przedszkolach przez 
Stowarzyszenie Somalijskie w RP.

– Zajęcia dotyczą kultur Afryki Subsaharyjskiej i łączą 
w sobie elementy zabawy, tańca, śpiewu, a przede wszystkim 
nauki tolerancji i różnorodności Afryki. Dzieci dowiadują się, 
jak wygląda życie codzienne mieszkańców Afryki, ale też gra-
ją na instrumentach np. bębnach i karimbie – mówi prezes 
Stowarzyszenia, elmi Abdi. 

Yona, Syaifu i Rivani z Indonezji również chcą promo-
wać inne kultury. Już od kilka lat działają w nieformalnej 
grupie Arisan, organizując wydarzenia promujące kulturę 
indonezyjską.

Integracja jest możliwa także poprzez sztukę. Fakt ten 
postanowiła wykorzystać Iryna z Ukrainy, której pasją od 
wielu lat jest ceramika. teraz łączy przyjemne z pożytecz-
nym. Od pewnego czasu we współpracy z Fundacją dla So-
malii współorganizuje warsztaty ceramiczne dla kobiet. 

– Najpierw obserwowałam, jak takie warsztaty prowadzą 
inni. Podglądałam ich pracę z pozycji uczestnika. W końcu 
wzięłam się do roboty i teraz sama pokazuję, jak pracować 
z gliną. To niezwykłe doświadczenie, bo wymaga ogromnej 
wyobraźni i cierpliwości – opowiada Iryna. – Poza tym, mo-
tywuje do tego, aby wyrwać się z domu i spotkać się z innymi 
ludźmi. Pobyć chwilę razem – dodaje.

Projekty uczestników projektu powoli nabierają roz-
pędu. Mamy nadzieję, że niebawem usłyszy o nich wię-
cej osób. Niech wszyscy zobaczą, jak wygląda Integracja 
made in Poland!

Uczestnicy Inkubatora przeszli szkolenia z zakresu za-
rządzania projektami, kompetencji międzykulturowych, 
prawnych aspektów funkcjonowania NGO w Polsce oraz 
public relations. Przed nimi jeszcze tylko trening umie-
jętności liderskich. Po etapie szkoleniowym zostanie 
wyłonionych 10 najciekawszych inicjatyw, które będą 
realizowane wspólnie z Fundacją dla Somalii. Zwycięzcy 
będą mieli dostęp do infrastruktury Fundacji (faks, ksero, 
skaner, stanowiska komputerowe, sala na spotkania) oraz 
porad eksperckich. 

Szczegóły na temat projektu na stronie 
 www.immigrantsinacion.pl w zakładce Inkubator.

Projekt współfinansowany z funduszy Unii europejskiej 
w ramach europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji 
Obywateli Państw trzecich oraz budżetu państwa.
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Warszawskich Organizacji
warsztatów psychoedukacyjnych dla migrantek przymusowych 
będących matkami, cykl warsztatów z wiedzy prawnej i obywa-
telskiej dla cudzoziemców, cykl szkoleń dla osób pracujących 
z cudzoziemcami.
Kiedy: lipiec 2012 – czerwiec 2015

Polska Akcja Humanitarna
 www.pah.org.pl 
Pracuj w Polsce. Wsparcie cudzoziemców na rynku pracy
Bezpłatne kursy języka polskiego; doradztwo zawodowe, szko-
lenia z efektywnego szukania pracy oraz zakładania swojej 
działalności gospodarczej.
Projekt skierowany jest do cudzoziemców i cudzoziemek, któ-
rzy posiadają zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony 
w trybie abolicji lub mają pozwolenie na legalny pobyt w Pol-
sce na min. 12 miesięcy.
Kiedy: czerwiec 2012 – grudzień 2014 
Gdzie: woj. mazowieckie i kujawsko-pomorskie

Fundacja dla Somalii
 www.fds.org.pl
 www.immigrantsinaction.pl
Program „Immigrants in Action”
Celem programu „immigrants in Action” jest promocja przed-
siębiorczości wśród cudzoziemców i cudzoziemek – osób nie-
będących obywatelami UE, przebywających legalnie w Polsce. 
W ramach programu „immigrants in Action” Fundacja realizuje 
4 projekty:

Międzykulturowy Inkubator Organizacji Imigranckich
Projekt szkoleniowo – doradczy dla cudzoziemców i cudzozie-
mek obejmujący szkolenia z zakresu zakładania i rozwijania 
organizacji w trzecim sektorze oraz doradztwo i wsparcie w re-
alizacji własnych inicjatyw i projektów. Wsparciem zostanie ob-
jętych 16 uczestników.
Kiedy: styczeń 2014 – czerwiec 2015

Aktywnie + Legalnie
Kampania społeczna, której celem jest zwiększenie zrozumie-
nia i akceptacji zjawiska migracji oraz ograniczenie dyskrymi-
nacji imigrantów na rynku pracy. 
Liderzy (cudzoziemcy wywodzący się z różnych środowisk et-
nicznych i religijnych) będą współtworzyć kampanię informa-
cyjną i materiały promocyjne oraz rozpowszechniać informacje 
o konsekwencjach nielegalnego zatrudnienia wśród imigrantów.
Kiedy: kwiecień 2014 – marzec 2015

Przedsiębiorczy Imigrant
Projekt szkoleniowo – doradczy obejmujący szkolenia z zakresu 
polskiego prawa pracy, przedsiębiorczości, obsługi komputera 
i programów graficznych, kompetencji językowych w miejscu 
pracy, specjalne sesje szkoleniowe dedykowane dla kobiet 
„Przedsiębiorcza Imigrantka”, a także doradztwo zawodowe, 
prawne oraz coaching. 
Kiedy: czerwiec 2014 – czerwiec 2015
Gdzie: ul. Chmielna 26, Warszawa

Fundacja Inna Przestrzeń 
Instytut Kultury Narodów Kaukazu
 www.sintar.eu
 www.przestrzen.art.pl
Ośrodek Samopomocy Uchodźców SINTAR
Centrum kultury czeczeńskiej, którego celem jest podniesienie 
stopnia usamodzielnienia uchodźców z Czeczenii mieszkają-
cych w Polsce. W ośrodku prowadzone są m.in. zajęcia z kultury 
czeczeńskiej, warsztaty tańca wajnachskiego, warsztaty teatral-
ne, plastyczne, muzyczne i zajęcia sportowe. 
Kiedy: Stale
Gdzie: ul. Marszałkowska 84/92 lok. 2, Warszawa 

Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”
 www.frog.org.pl 
Migracja i Integracja w Praktyce – Ciąg Dalszy Nastąpi!
Co trzy miesiące we FROG startują kursy języka polskiego oraz 
angielskiego skierowane do cudzoziemców.
Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji.

Fundacja na rzecz Różnorodności 
Społecznej
 www.ffrs.org.pl
Migranckie Centrum Wsparcia (MCW)
MCW oferuje wsparcie dla migrantów i migrantek mieszkających 
w Polsce w związane z szukaniem mieszkania, orientacją na 
rynku pracy, oraz podejmowaniem studiów lub uczestnictwem 
w kursach doszkalających. MCW prowadzi też usługi tłumacze-
niowe na potrzeby kontaktów z urzędami oraz kursy j. polskie-
go. W ramach projektu można skorzystać z bogatego programu 
wydarzeń, spotkań, warsztatów i szkoleń oraz z indywidualnych 
konsultacji. 
fb: https://www.facebook.com/MigrantSupportCentre
Więcej informacji pod tel: (22) 400 09 12; 
mailem: konsultacje@ffrs.org.pl 
lub w biurze przy ul. Wspólnej 65 lok. 19 w Warszawie.

Fundacja Nasz Wybór
„Nasze Słowo”
 www.naszwybor.org.pl 
 www.nasze-slowo.pl 
Zasoby informacyjne dla migrantów z Ukrainy w Polsce II
Miesięcznik dla migrantów z Ukrainy w Polsce „Nasz Wybór”.
Portal internetowy w języku polskim i ukraińskim.
Kiedy: od 2011

Instytut Spraw Publicznych
 www.isp.org.pl 
Integracja poprzez edukację. Psychologiczne i prawne 
wsparcie cudzoziemców w Polsce.
Oferta szkoleniowa skierowana do osób, które uzyskały w Pol-
sce jedną z form ochrony międzynarodowej oraz do osób 
pracujących na rzecz/lub z migrantami przymusowymi: cykl 

Mapa działań: Oferta

integracja przez kulturę 

Fundacja Sztuki Arteria
 www.arteria.art.pl 
Loesje 
Seria warsztatów kreatywnego pisania 
informacja o terminach i miejscach: 

 www.loesje.pl

Fundacja Afryka Inaczej
 www.fundacja.afryka.org 
Fundacja założona przez Mamadou Dioufa, Senegalczyka, który 
od 30 lat mieszka w Polsce. Fundacja prowadzi portal, którego 
celem jest przybliżanie Polakom kultury afrykańskiej i niestere-
otypowe ukazywanie kontynentu. 

Centrum Inicjatyw Międzykulturowych
 www.cim.org.pl 
Za Horyzontem
Celem projektu, który opiera się na organizacji spotkań o cha-
rakterze edukacyjno-kulturalnym, jest rozpowszechnianie wie-
dzy na temat innych krajów i tym samym budowanie tolerancji 
wobec odmiennych kultur, obyczajów oraz tradycji.

Fundacja Ternopilska
 www.ternopilska.com 
Dział Ukraińskiej Książki
Dostęp do literatury ukraińskiej, polskich podręczników oraz 
pomocy metodycznych. Fundacja udostępnia zbiory osobom 
prywatnym i ogranizacjom. 
Kontakt e-mail: ternopilska@gmail.com 
Gdzie: Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla, ul. Me-
issnera 5 (Praga Południe) w Warszawie.
Kiedy: stale od 2011 roku. 
Zbiór jest na bieżąco uzupełniany przez Fundację oraz osoby 
prywatne, które organizują zbiórki książek na rzecz projektu. 

Klub Czytelnika
Kameralne spotkania, których celem jest integracja migrantów 
poprzez wspólne czytanie literatury, promowanie wartości mię-
dzykulturowych oraz wzajemne wsparcie w dążeniu do god-
nych warunków pracy i zamieszkania.
Gdzie: Biblioteka Publiczna im. Jana Rumla, Warszawa, ulica 
Meissnera 5. 
Szczegóły spotkań na stronie internetowej Fundacji oraz na Fa-
cebook – Fundacja Ternopilska

AKTYWIZACJA IMIGRANTÓW

Fundacja Autokreacja
 www.autokreacja.org 
Nauka języka polskiego poza klasą
Projekt skierowany jest do imigrantów pochodzących spoza 
krajów UE, którzy na co dzień mieszkają w Polsce i opanowali 
język polski na poziomie A2-B1. Program polega na nauce pol-
skiego od strony praktycznej podczas rzeczywistych scenek sy-
tuacyjnych. Semestr będzie realizowany w wymiarze 40 godzin. 
Rekrutacja prowadzona jest na bieżąco aż do sierpnia 2014r. 
Zajęcia bezpłatne.

Fundacja Instytut Innowacji
 www.ii.org.pl
Równy start – dwa modele wsparcia dla cudzoziemców  
w Polsce
W ramach projektu organizowane są kursy zawodowe kadry 
i płace oraz szkolenie z e-marketingu i  public relations. Spotka-
nia będą odbywać się w weekendy. Formularz zgłoszeniowy jest 
dostępny na stronie internetowej Fundacji w zakładce: Równy 
start. Dokumenty należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na 
adres: karolina.janeczek@ii.org.pl
Kiedy: styczeń 2014 – grudzień 2014 

Trzy modele wsparcia dla cudzoziemców w Polsce
Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 
wśród osób pochodzących z krajów spoza UE. Program 
obejmuje bezpłatne kursy języka angielskiego i języka 
polskiego, a także szkolenia zawodowe z obsługi komputera, 
e-marketingu oraz kadry i płace. Ponadto dla dzieci ze 
środowisk migranckich przewidziany jest obóz narciarski 
w górach. 
KIEDY: od grudnia 2014 

Fundacja Inna Przestrzeń (Warszawa)
Homo Faber (Lublin)
Interkulturalni (Kraków)
 www.hf.org.pl
 www.interkulturalni.pl
 www.przestrzen.art.pl
Lokalne polityki migracyjne
Celem projektu jest wypracowanie rekomendacji dotyczących 
tworzenia spójnej polityki integracji imigrantów w oparciu 
o praktyczne doświadczenia współpracy międzysektorowej 
w trzech najważniejszych w Polsce ośrodkach imigracji: War-
szawie, Krakowie i Lublinie.
Kiedy: 2013–2014 
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Fundacja  na rzecz Różnorodności 
Społecznej
�www.ffrs.org.pl
Opracowywanie szkolnych Kodeksów Równego Traktowania 
oraz zatrudnienie asystentów międzykulturowych w szko-
łach, w których uczą się dzieci migranckie .
Idea Kodeksu Równego Traktowania powstała w odpowiedzi na 
potrzeby szkół dotyczące praktycznych narzędzi umożliwiają-
cych wdrażanie zasady równego traktowania w szkole. Jest to 
narzędzie wspierające kadrę pedagogiczną w pracy ze społecz-
nością szkolną zróżnicowaną m.in. ze względu na narodowość, 
pochodzenie etniczne, kolor skóry czy wyznanie. Zadaniem asy-
stentów międzykulturowych jest wspieranie we wzajemnych 
kontaktach dzieci cudzoziemskich, ich rodziców i kadry peda-
gogicznej, a także dzieci i rodziców ze społeczeństwa przyjmu-
jącego.

Skierowane wyłącznie  
do społeczeństwa przyjmującego
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 www.programy.hfhr.pl/uchodzcy
Weź kurs na wielokulturowość II
Projekt edukacyjny skierowany do pracowników sektora pu-
blicznego. W jego ramach odbędzie się cykl warsztatów nt. 
rozwijania kompetencji międzykulturowych i umiejętności tre-
nerskich, uzupełniony wykładami i seminariami m.in. na temat 
problematyki migracji, integracji, praw człowieka, przepisów 
prawa i statusu prawnego cudzoziemców w Polsce, a także wie-
lokulturowości i ochrony przed dyskryminacją.
Kiedy: lipiec 2013 – lipiec 2015 
Więcej informacji na stronie projektu: 

 www.hfhr.org.pl/wielokulturowosc

Prawa cudzoziemców – prawa człowieka. Szkolenia w za-
kresie prawa migracyjnego
W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 20 całodnio-
wych szkoleń z zakresu prawa migracyjnego skierowanych do: 
sędziów wydziałów karnych sądów rejonowych i okręgowych, 
przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządo-
wej różnego szczebla, pracowników służb mundurowych.
Zostanie także wydany podręcznik dla funkcjonariuszy publicz-
nych zawierający informacje m.in. na temat wszystkich form 
legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP zawartych 
w nowej ustawie o cudzoziemcach.
Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach 
lub otrzymaniem podręcznika: Maja Łysienia, tel. +22 556 44 66 
(pon.–pt. godz. 10–15); m.lysienia@hfhr.org.pl
Kiedy: styczeń 2014 – czerwiec 2015

Stowarzyszenie Nigdy Więcej 
 www.nigdywiecej.org
Muzyka Przeciwko Rasizmowi 
Pod hasłem kampanii odbywają się koncerty i festiwale, zaś 
muzycy zamieszczają logo kampanii na swoich płytach.

Program „R@cism-Delete” 
Obejmuje działania przeciwko rasizmowi rozpowszechnione-
mu w Internecie. We współpracy z doświadczonymi informa-
tykami z różnych krajów Stowarzyszenie walczy, na podstawie 
zgłoszeń od internautów, ze stronami propagującymi ksenofo-
bię i rasizm.

Fundacja na rzecz Różnorodności 
Społecznej
 www.ffrs.org.pl
Pokazy w ramach Serii filmowej „Narracje Migrantów”
Seria składa się z 9 krótkich filmów dokumentalnych, których 
narratorami i narratorkami są osoby, które na różne sposoby 
i z różnym skutkiem szukają dla siebie miejsca w Polsce. Po-
kazom towarzyszy dyskusja moderowana przez edukatorów 
i edukatorki z FRS. Pokazy organizowane są zarówno na zamó-
wienie innych instytucji, jak i w ramach działań edukacyjnych 
Fundacji.
Więcej informacji o serii oraz o możliwości zamówienia pokazu 
i dyskusji tutaj: 

 www.ffrs.org.pl/aktualne-dzialania/nm/

Stowarzyszenie Centrum 
Inicjatyw Międzykulturowych
 www.cim.org.pl 
Dialog Międzykulturowy
W ramach projektu publikowane jest czasopismo popularno-
naukowe, którego celem jest uwrażliwienie na kwestie róż-
norodności kulturowej, globalnego rozwoju, migracji między-
narodowych oraz praw człowieka, a także zwrócenie uwagi na 
współczesne wyzwania na świecie i sytuację dyskryminowa-
nych grup społecznych.

Instytut Spraw Publicznych
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie Lambda Warszawa
 www.isp.org.pl
 www.interwencjaprawna.pl
 www.lambdawarszawa.org
Równościowy samorząd II
Warsztaty i seminaria o tematyce antydyskryminacyjnej dla 
osób zatrudnionych w warszawskiej Straży Miejskiej, w Urzę-
dzie m. st. Warszawy oraz w Urzędach Dzielnic i ich jednost-
kach organizacyjnych. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy 
urzędników na temat mechanizmów i różnych form dyskrymi-
nacji, aktach prawnych chroniących przed dyskryminacją oraz 
kształtowanie umiejętności rozpoznawania i reagowania na 
dyskryminację.
KIEDY: czerwiec 2014r. – listopad 2014 r.

Fundacja świat na Wyciągnięcie Ręki
 www.swiaty.org.pl
Rozwój kompetencji międzykulturowych kluczem do inte-
gracji cudzoziemców w powiecie nowodworskim.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone 4 szkolenia „Kom-
petencje międzykulturowe w pracy z uchodźcami” dla urzęd-
ników z powiatu nowodworskiego, stworzona mini-książeczka 
„Kim jest uchodźca” i przeprowadzona mini-kampania na temat 
uchodźców.
KIEDY: 01.07.2014-30.09.2014

BON na Karierę
Projekt umożliwiający cudzoziemcom zdobycie doświadczenia 
zawodowego zgodnego z posiadanymi przez nich umiejętno-
ściami i kwalifikacjami poprzez finasowanie takich działań jak:
- staże u pracodawcy, kursy zawodowe i językowe podnoszące 
kwalifikacje zawodowe, tłumaczenie dokumentów potwierdza-
jących dotychczasowe kwalifikacje.
Zwieńczeniem projektu będą Międzykulturowe Dni Kariery za-
planowane na maj 2015 r., w które zaangażowani zostaną pra-
codawcy i inni promotorzy dobrych praktyk na rynku pracy.
KIEDY: sierpień 2014 – maj 2015
GDZIE: ul. Chmielna 26

Więcej informacji na platformie  www.immigrantsinaction.pl

PROGRAMY EDUKACYJNE

Fundacja Helsińska Praw Człowieka
 programy.hfhr.pl/uchodzcy
Po stronie dialogu – promowanie integracji w społeczeń-
stwie przyjmującym
Celem projektu jest poprawa warunków integracji cudzoziem-
ców w Polsce.
Działania skierowane do cudzoziemców: kampania informacyj-
na (nt. praw i regulacji dot. cudzoziemców oraz uwrażliwiająca 
ich na sytuacje potencjalnie niebezpieczne) oraz pomoc praw-
na i doradztwo integracyjne.
Działania do społeczeństwa przyjmującego: dwie edycje klini-
ki prawa migracyjnego w celu przygotowania przyszłych kadr 
prawniczych do pracy z imigrantami oraz wpływania na lepsze 
stosowanie prawa migracyjnego w przyszłości.
Gdzie: ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa, pokój 413, piętro 4,  
tel: +48 22 556 44 66, e-mail: refugees@hfhr.org.pl
Kiedy: styczeń 2014 – czerwiec 2015

Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki
Fundacja Edukacji Międzykulturowej
Gmina Lesznowola
 www.swiaty.org.pl 
 www.miedzykulturowa.org.pl
Wielokulturowa szkoła w gminie Lesznowola
W ramach projektu odbyły się szkolenia dla nauczycieli, zosta-
li zatrudnieni asystenci kulturowi dla uczniów wietnamskich 
i chińskich, prowadzone są warsztaty akulturacyjne dla uczniów 
cudzoziemskich i dodatkowe lekcje polskiego. 
Kiedy: luty 2014 – czerwiec 2015

Klub Małego Podróżnika
Cykl warsztatów ukazujących kultury wybranych państw świa-
ta. Dzieci podróżując po świecie rozwijają ciekawość świata, 
wrażliwość, otwartość, empatię. Projekt skierowany do dzieci 
w wieku 4–5 lat. 
Gdzie: warszawskie przedszkola 
Kiedy: kwiecień 2014 – grudzień 2014

Fundacja Polskie Forum Migracyjne
Fundacja Rodzić po Ludzku
 www.forummigracyjne.org 
 www.rodzicpoludzku.pl 
Jestem mamą w Polsce
Na projekt składają się międzykulturowe szkoły rodzenia po 
wietnamsku, ukraińsku i angielsku, a także szkolenia dla pol-
skich położnych. Powstanie też publikacja dot. ciąży i porodu 
dla kobiet-migrantek, oraz ulotka informacyjna dla polskiego 
personelu medycznego na temat międzykulturowego kontek-
stu pracy z pacjentkami-cudzoziemkami. 

Fundacja Polskie Forum Migracyjne
 www.forummigracyjne.org 
Szkoła Integracji Międzykulturowej 
Projekt skierowany do szkolnych psychologów i pedagogów 
pracujących z dziećmi cudzoziemskimi. Składa się on z cyklu 
szkoleń dla profesjonalistów oraz warsztatów dla uczniów 
w klasach wielokulturowych. Dodatkowo, obejmuje analizę do-
świadczeń polskich i zagranicznych psychologów w pracy z cu-
dzoziemcami w szkole.

Migroteka 2
W ramach projektu wyposażonych zostanie 16 bibliotek w Pol-
sce w publikacje na temat migracji i międzykulturowości, 
a w części bibliotek dodatkowo prowadzone będą warsztaty 
międzykulturowe.
Więcej informacji, w tym adresy bibliotek oraz lista dostępnych 
tytułów, na stronie Fundacji.

Instytut Spraw Publicznych
 www.isp.org.pl 
Na styku kultur – działania na rzecz budowy dialogu mię-
dzykulturowego
Cykl szkoleń dla osób pracujących z  obywatelami państw trze-
cich oraz dla cudzoziemców, w tym studentów zagranicznych, 
którego celem jest wzmocnienie dialogu międzykulturowego 
w Polsce. W ramach projektu zorganizowane zostaną dodatkowo 
kampania społeczna, oraz konkurs filmowy. Prowadzony będzie 
także blog związany tematycznie z problematyką integracji cu-
dzoziemców. 
Kiedy: styczeń 2014 – czerwiec 2015

Zobacz Niewidzialne - kampania na rzecz kobiet migrantek 
w Polsce
Kampania ISP ma na celu zwiększenie świadomości Polaków 
na temat sytuacji kobiet – migrantek, które oprócz tego, że do-
świadczają trudności, z jakimi borykają się wszyscy cudzoziem-
cy w Polsce, muszą także zmierzyć się z problemami i stereo-
typami dotyczącymi ich płci czy wieku. Ponadto, zaplanowane 
działania poprzez aktywne zaangażowanie tak Polaków jako 
społeczeństwa przyjmującego, jak i samych migrantek mają 
służyć wzmacnianiu dialogu międzykulturowego  i integracji 
cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet-mi-
grantek w naszym kraju.
KIEDY: czerwiec 2014r. – czerwiec 2015 r.
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PORADNICTWO

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji
 www.iom.pl 
Infolinia dla migrantów
Na infolinii można uzyskać poradę w zakresie praw i obowiąz-
ków migrantów związanych z wjazdem i legalizacją pobytu 
w Polsce, pracą, edukacją, czy też zdrowiem.
Infolinia działa pod numerem telefonu +22 490 20 44 (pon.–pt. 
godz. 9.00–17.00)

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Sdružení pro integraci a migraci( Czechy)
Society of Goodwill (Słowacja)
ARCA (Rumunia)
Menedek (Węgry) 
 www.interwencjaprawna.pl 
For Undocumented Migrants` Rights in Central Europe
Program poradnictwa prawnego dla nieudokumentowanych 
migrantów zatrudnionych w Polsce.
Kiedy: wrzesień 2012 – grudzień 2014
Więcej informacji na stronie internetowej stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Fundacja Polskie Forum Migracyjne
 www.interwencjaprawna.pl
 www.forummigracyjne.org
Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2
Wsparcie obywateli Państw Trzecich w ich integracji w Polsce 
poprzez pomoc w trakcie procedur legalizacyjnych oraz w roz-
wiązywaniu innych problemów prawnych, z jakimi się stykają.
Kiedy: styczeń 2012 – grudzień2014

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie Lambda Warszawa
 www.interwencjaprawna.pl
 www.lambdawarszawa.org
Równi i bezpieczni
Projekt dotyczy osób, które doświadczyły przestępstw motywo-
wanych uprzedzeniami ze względu na etniczność, narodowość 
i orientację seksualną.
W trakcie jego realizacji przewidziano oferowanie wsparcia oso-
bom pokrzywdzonym (porady prawne, monitorowanie procesów 
sądowych), przeprowadzenie szkoleń zwiększających potencjał 
organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem 
przestępstwom z motywowanych uprzedzeniami, organizowanie 
wspólnych działań w ramach porozumienia (koalicji) i prowadze-
nie działań rzeczniczych (wpływanie na kształtowanie polityk 
publicznych w tym zakresie).
Kiedy: marzec 2014 – kwiecień 2016

Instytut Spraw Publicznych 
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka 
Klinika Prawa UW
Fundacja Polskie Forum Migracyjne

 www.interwencjaprawna.pl 
 www.isp.org.pl
 www.hfhr.pl 
 www.klinika.wpia.uw.edu.pl
 www.forummigracyjne.org
Prawnicy na rzecz uchodźców V
Poradnictwo prawne dla cudzoziemców oraz pomoc o charak-
terze socjalnym, doradczym i językowym osobom, które ubiega-
ją się o nadanie statusu uchodźcy lub uzyskały w Polsce jedną 
z form ochrony międzynarodowej. 
Kiedy: styczeń 2012 – grudzień 2014

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 www.interwencjaprawna.pl
Poradnictwo prawne, międzykulturowe i integracyjne dla 
uchodźców
Bezpłatne porady dla osób objętych jedną z form ochrony mię-
dzynarodowej. Projekt realizowany m.in. w ramach projektu 
"Integracja na Mazowszu II" ze środków Wojewody Mazowiec-
kiego.
Wiecej informacji pod tel: 22 629 56 91  
lub mailem: biuro@interwencjaprawna.pl
KIEDY: lipiec - grudzień 2014

Warszawa Wielokulturowa II
Poradnictwo prawne, międzykulturowe i integracyjne dla cudzo-
ziemców oraz Centrum Wolontariatu.
Kiedy: grudzień 2012 – listopad 2015

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 www.programy.hfhr.pl/uchodzcy 
Dać radę w Polsce. Informacja i pomoc prawna dla migrantów 
Bezpłatne konsultacje z prawnikami dla cudzoziemców (nie-
będących obywatelami UE), przebywających w Polsce legalnie 
i mieszkających tu co najmniej rok lub będących małżonkami 
obywateli RP.
Gdzie: ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa, pokój 413, piętro 4, 
tel: +48 22 556 44 66, mail: refugees@hfhr.org.pl
Kiedy: wrzesień 2013 – czerwiec 2015

POWROTY. Pomoc prawna i informacja dla powracających 
migrantów
Projekt, poprzez pomoc prawną i udzielanie informacji oraz wy-
jazdy do ośrodków strzeżonych, ma się przyczynić do przestrze-
gania praw osób powracających do kraju pochodzenia.
Gdzie: ul. Zgoda 11, Warszawa, pokój 413, piętro 4, 
tel: +48 22 556 44 66
Kiedy: lipiec 2012 – czerwiec 2015

 powroty.hfhr.pl

Fundacja Polskie Forum Migracyjne
 www.forummigracyjne.org
Infolinia Migracyjna
internetowe poradnictwo i serwis informacyjny dla cudzo-
ziemców. Cudzoziemcy mogą zadawać pytania online, na które 
otrzymują informację zwrotną przez stronę oraz na e-mail. Baza 
zawiera już ponad 3600 pytań i odpowiedzi dotyczących legali-
zacji pobytu, spraw rodzinnych, rynku pracy, podróży i innych.

Fundacja Rozwój „Oprócz Granic”
 www.frog.org.pl 
Migracja i Integracja w Praktyce – Ciąg Dalszy Nastąpi
W ramach projektu prowadzony jest stały punkt doradczy przy 
ul. Mazowieckiej 12 lok. 24. Umówić się na konsultację można 
telefonicznie +22 403 78 72.
Aktualności związane z funkcjonowaniem migrantów w kon-
tekście polskiego ustawodawstwa są również rozpowszechnia-
nie poprzez program radiowy realizowany co tydzień we współ-
pracy z Radiem WNET.

Fundacja dla Somalii
 www.fds.org.pl
Centrum Chmielna 26 
Otwarty punkt spotkań dla cudzoziemców i cudzoziemek, 
w którym mogą znaleźć informacje przydatne dla codziennego 
funkcjonowania w Polsce. Punkt oferuje coaching, doradztwo 
zawodowe, porady prawne. Pomagamy znaleźć pracę, staże, 
kursy zawodowe.
Gdzie: Chmielna 26.
Kiedy: do czerwca 2015
Więcej informacji: 

 chmielna26.fds.org.pl/punkt-konsultacyjnytacyjny

Fundacja Polskie Forum Migracyjne
Instytut Spraw Publicznych
  www.forummigracyjne.org
  www.isp.org.pl
Moja kariera w Polsce
doradztwo zawodowe dla cudzoziemców (z zakresu poszu-
kiwaniapracy, zakładania własnej działalności gospodarczej, 
przebranżowienia, prowadzenia księgowości itd.) uzupełnioneo 
specjalistyczne szkolenia i spotkania informacyjne dla praco-
dawców z zakresu zatrudniania cudzoziemców na polskim
rynku pracy.
Projekt ma charakter ogólnopolski, zaś doradcy, poza pracą 
w Warszawie, będą również pełnić dyżury w miejscach, gdzie 
pracują cudzoziemcy np. Wólka Kosowska, hale targowe w Ja-
worznie, Gdańsku itd.
Kiedy: styczeń 2014 – czerwiec 2015

Stowarzyszenie Wolnego Słowa
 www.sws.org.pl 
Biuro Pomocy Imigrantom
Poradnictwo w języku wietnamskim, polskim, angielskim, rosyj-
skim, francuskim, włoskim, chińskim. 
Telefon zaufania i telefon dla polskich instytucji w języku pol-
skim i wietnamskim.
Gdzie: ul. Marszałkowska 7
Kiedy: stały dyżur w poniedziałki w godz. 17.00–20.00 lub 
w inne dni po telefonicznym lub e-mailowym ustaleniu terminu 

Polska Akcja Humanitarna 
 www.pah.org.pl 
Dobry Start 3
Projekt przewiduje działania w następujących obszarach:
–  poradnictwo (socjalne, prawne i obywatelskie, zawodowe, 

wsparcie psychologiczne),
–  kursy i szkolenia (kursy języka polskiego, szkolenia zawodo-

we, kursy języków obcych, kursy komputerowe),
– edukacja i integracja,
Gdzie: województwo mazowieckie, małopolskie i kujawsko–
pomorskie.
Kiedy: styczeń 2014 – czerwiec 2015

RAZEM-2. Integracja, poradnictwo, wiedza i wsparcie dla cu-
dzoziemców
W ramach projektu w ośrodkach prowadzone są świetlice dla 
dzieci, działają Biura Informacji dla Uchodźców oraz realizowa-
ne jest poradnictwo socjalne, prawne i psychologiczne.
Gdzie: dwa ośrodki dla cudzoziemców ubiegających się 
o nadanie statusu uchodźcy w Polsce – Dębak k. Warszawy oraz 
Grupa k. Grudziądza.
Kiedy: do 30 czerwca 2015

Fundacja Ocalenie
 www.fundacjaocalenie.org.pl 
Pomoc dla uchodźców i imigrantów
W ramach projektu udzielane są m.in. następujące formy pomocy:
pełnomocnictwo w postępowaniach dotyczących statusu 
uchodźcy i innych form ochrony, wsparcie w dostępie do służby 
zdrowia, pomoc w znalezieniu mieszkania, pomoc w znalezie-
niu i utrzymaniu pracy, wsparcie psychologiczne i socjalne, dar-
mowe kursy języka polskiego, doraźna pomoc rzeczowa.
Kiedy: Stale
Gdzie: ul. Koszykowa 24 lok. 1, Warszawa

Fundacja na rzecz Różnorodności 
Społecznej
 www.ffrs.org.pl
Migranckie Centrum Wsparcia (MCW)  
Konsultantki MCW doradzą m.in. w sprawach związanych z edu-
kacją dzieci i dorosłych, szukaniem zakwaterowania, opieką 
zdrowotną, poszukiwaniem pracy oraz w innych sprawach zwią-
zanych z życiem w Polsce. Konsultantki mówią płynnie w języ-
kach: rosyjskim, angielskim, francuskim i polskim.
Więcej informacji można uzyskać:
 tel (22) 400 09 12, mailem: konsultacje@ffrs.org.pl lub w biurze 
przy ul. Wspólnej 65 lok. 19 w Warszawie.

BADANIA Z ZAKRESU WIELOKULTUROWOŚCI 
W WARSZAWIE

Fundacja dla Somalii
 www.fds.org.pl
Namaste Polsko!
Badanie sytuacji i potrzeb związanych z integracją Hindusów w 
Polsce, którego celem jest zdobycie informacji na temat życia 
imigrantów z indii oraz poznanie ich potrzeb integracyjnych.
Kiedy: od kwietnia 2014 do końca roku.
 

Fundacja Nasz Wybór
Instytut Ekonomicznych i Społecznych 
Ekspertyz
 www.naszwybor.org.pl 
 www.i-see.org.pl
Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. 
Badanie społeczne
W ramach projektu przeprowadzone zostanie kompleksowe bada-
nie społeczne dotyczące sytuacji absolwentów polskich wyższych 
uczelni pochodzących z krajów nie będących członkami UE.
Kiedy: 2014–2015
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Instytut Spraw Publicznych 
 www.isp.org.pl 
Mój dom – Twój dom? Badanie zagrożeń w integracji cudzo-
ziemców w Polsce
Diagnoza podstawowych problemów, przed jakimi stoją migran-
ci w Polsce, w tym głównie diagnoza problemu segregacji i dys-
kryminacji migrantów na rynku mieszkaniowym.
Kiedy: październik 2012 – grudzień 2014

Polska wobec nowych obywateli - ewaluacja funkcjonowania 
systemu nadawania obywatelstwa polskiego
Projekt zakłada analizy porównawcze dotyczące procedur nada-
wania obywatelstwa w wybranych krajach członkowskich Unii 
Europejskiej i krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz diagnozę sku-
teczności i przejrzystości obecnie funkcjonujących procedur na-
turalizacyjnych w Polsce. Zostanie także stworzona interaktywna 
strona internetowa poświęcona kwestiom związanym z nadawa-
niem obywatelstwa polskiego, dedykowana cudzoziemcom. 
Kiedy: styczeń 2014 – czerwiec 2015

Niewidzialna siła robocza. Warunki pracy i prawa pracowni-
cze migrantów w sektorze opiekuńczym
Projekt badawczy przewidujący diagnozę sytuacji migrantów za-
trudnionych w sektorze opiekuńczym w Polsce, w tym warunków 
ich zatrudnienia, relacji z osobami starszymi/niepełnosprawny-
mi i ich rodzinami, a także perspektyw rozwoju tego obszaru 
w przyszłości. 
Kiedy: styczeń 2014 – czerwiec 2015

Instytut Spraw Publicznych 
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 
 www.interwencjaprawna.pl
 www.isp.org.pl
Pod jednym dachem – przeciwdziałanie wykluczeniu cudzo-
ziemców
Szkolenia o problematyce antydyskryminacyjnej dla przedsię-
biorców i pracowników organizacji pozarządowych wspierają-
cych proces integracji cudzoziemców w różnych częściach Pol-
ski. Projekt zakłada też udzielanie porad cudzoziemcom, w jaki 
sposób dochodzić swoich praw pracowniczych. 
Kiedy: styczeń 2014 – czerwiec 2015

Instytut Spraw Publicznych 
Barcelona Centre for International Affairs 
Migration Policy Group
 www.isp.org.pl
 www.cidob.org 
 www.migpolgroup.com 
Integration policies: Who benefits? The development and 
use of indicators in integration debates” (MIPEX 2015)
Celem projektu jest ocena krajowych polityk integracyjnych 
realizowanych m.in. przez państwa członkowskie UE i OECD, 
porównanie ich przy użyciu wskaźników mierzących ich ade-
kwatność i skuteczność, oraz zdiagnozowanie wyzwań stojących 
w tym obszarze przed poszczególnymi państwami.
Kiedy: listopad 2013 – kwiecień 2015

Stowarzyszenie Nigdy Więcej
 www.nigdywiecej.org 
Brunatna Księga
Katalog incydentów ksenofobicznych. Jest ona publikowana 
w kolejnych numerach magazynu „NIGDY WIĘCEJ”, na stronie in-
ternetowej oraz w formie książkowej.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji
Szkoła Główna Handlowa
Instytut Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN 
 www.iom.pl
Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych i Ludno-
ściowych (ŚFBM) 
ŚFBM specjalizuje się w interdyscyplinarnych badaniach migra-
cji międzynarodowych w Europie. W ośrodku prowadzone są pra-
ce z zakresu demografii, statystyki ludności, modelowania i pro-
gnozowania procesów migracyjnych i ludnościowych, geografii, 
polityki migracyjnej, socjologii oraz ekonomii.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
 www.ffrs.org.pl
Badania dotyczące systemu nauczania dzieci cudzoziem-
skich języka polskiego jako drugiego oraz dotyczące zjawi-
ska wykluczenia dzieci cudzoziemskich i ich rodzin z syste-
mu edukacji oraz podejmowanych działań zmierzających do 
ich integracji. 
Według istniejących przepisów prawnych szkoły w Polsce mogą 
organizować dodatkowe, bezpłatne zajęcia z języka polskiego 
dla tych uczniów i uczennic, którzy nie znają języka polskiego 
lub nie znają go na poziomie wystarczającym do korzystania 
z zajęć w szkole. Celem badania było zdiagnozowanie stopnia 
i jakości wdrażania tych przepisów. Celem kolejnego badania 
było zebranie dobrych praktyk w zakresie integracji i edukacji 
uczniów i uczennic cudzoziemskich oraz dokonanie diagnozy 
i opisu obszarów problematycznych w funkcjonowaniu szkół 
pod względem zasady równego dostępu do edukacji. 
Wyniki badań oraz rekomendacje zostaną przedstawione i dys-
kutowane na konferencji odbywającej się jesienią 2014.

ogłoszenia drobne ogłoszenia drobne ogłoszenia drobne ogłoszenia drobne

stowarzyszenie nigdy Więcej poszukuje wolontariuszy!
Organizacja zaprasza osoby, które chciałyby:
��uczestniczyć w naszych kampaniach społecznych 

i projektach („Wykopmy Rasizm ze Stadionów”, „Mu-
zyka Przeciwko Rasizmowi”, „Brunatna Księga” i „R@
cism Delete”),

��pisać artykuły i reportaże do magazynu „NIGDY WIĘ-
CeJ”,

��tłumaczyć teksty,
��brać udział w spotkaniach promujących kulturową 

różnorodność, w festiwalach i koncertach.
KONtAKt:   redakcja@nigdywiecej.org  
tel.: 601 360 835

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą 
na rzecz wielokulturowej Warszawy do współpracy przy 
tworzeniu Warszawskiego centrum Wielokulturowego. 
Zapraszamy przedstawicieli władz samorządowych, or-
ganizacji pozarządowych, wolontariuszy, sponsorów. 
Więcej informacji na stronie: 
 www.cw.org.pl 

Kontynent Warszawa – Warszawa Wielu 
Kultur 
Wielokulturowe Warszawskie Street Party 2014! 
Po raz 8. redakcja portalu Kontynent Warszawa – Warszawa Wie-
lu Kultur zaprasza na Wielokulturowe Warszawskie Street Party! 
Jak co roku w ostatnią niedzielę sierpnia spotykamy się na Kra-
kowskim Przedmieściu aby wspólnie poznawać wielokulturową 
stolicę.
Kiedy: 31 sierpnia 2014

Więcej informacji:   www.kontynent.waw.pl/streetpart

Fundacja Inna Przestrzeń 
 www.przestrzen.art.pl 
Warsztaty dla cudzoziemców 
Zapraszamy do uczestnictwa w wrześniowych warsztatach 
wszystkie kreatywne i aktywne osoby, których wielokulturowość 
dotyczy osobiście i które pochodzą ze środowisk migranckich 
i które chciałyby zrealizować swój pomysł na inicjatywę społecz-
ną lub działanie artystyczne. Warsztaty są bezpłatne.
KIEDY: 13–14 września.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: 

 kontakt@kontynent.waw.pl.

Ruszył Punkt Info dla Migrantów!
Punkt Info to miejsce pierwszego kontaktu, gdzie można 
otrzymać informacje na temat działania instytucji i orga-
nizacji, które wspierają migrantów w Warszawie. 

W Punkcie Informacyjnym dyżuruje specjalnie prze-
szkolony zespół wolontariuszy, który wskaże odpowiednie 
miejsce gdzie należy się udać w poszukiwaniu pomocy 
prawnej, psychologicznej, doradztwa zawodowego, kur-
sów języka polskiego czy oferty kulturalnej Warszawy. 
Wolontariusze pomogą także skontaktować się z daną or-
ganizacją i umówić na spotkanie.
gdzie: Pasaż Italia, ul. Nowy Świat 23/25
(budynek w podwórku, pomiędzy ulicami: Nowy Świat, 
Chmielna, Al. Jerozolimskie)
Kiedy: od poniedziałku do soboty,
w godz. 15:00–19:00
KONtAKt:   info@info-migrator.pl
tel.: 048 666 600 566

  Dodatkowo

Zapraszamy na III Forum  
ds. polityk migracyjnych! 

W ramach tego wydarzenia planujemy:
��finalizację działań zainicjowanych w ramach dwóch 

poprzednich forów,- realizację wydarzeń społeczno-
kulturalnych tworzonych przez środowiska migranc-
kie z Warszawy i innych miast Polski,

��prezentacje działalności społeczności migranckich 
i innych środowisk działających na rzecz integracji 
imigrantów.

KIeDY: 18–21 września 2014
GDZIe: Warszawa
Więcej informacji oraz rejestracja: 
 http://przestrzen.art.pl/content/news/429/ 
iii_forum_ds__lokalnych_polityk_migracyjnych.htm
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