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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 i cudzoziemek oraz otwartego 
społeczeństwa. 20 grudnia 2013 roku Fundacja Inna Prze-
strzeń, Fundacja Afryka Inaczej, Fundacja na rzecz Różno-
rodności Społecznej, Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”, 
Fundacja „Nasz Wybór”, Fundacja na rzecz zbliżania kultur 
Open Art w  imieniu szerokiej koalicji organizacji pozarzą-
dowych ustanowiły Fundację na rzecz Centrum Wielokul-
turowego 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 i cudzoziemek poszukujących informacji na 
temat funkcjonowania urzędów, adresowanych do nich 
programów samorządowych i pozarządowych czy oferty 
kulturalnej, jak i mieszkańców oraz mieszkanek 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 kultu-
ralnej stolicy przez wspieranie działań realizowanych przez 
cudzoziemców i cudzoziemki 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 Warszawie
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MIASTA NA START

 W dniach 18–21 października 2014 roku od-
było się w Warszawie III Międzysektorowe Forum 
Robocze ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych. 
Spotkanie zorganizowała Fundacja Inna Prze-
strzeń. Partnerami projektu są Stowarzyszenie 
Homo Faber z Lublina oraz Interkulturalni PL  
z Krakowa.

Najwytrwalsi uczestnicy i uczestniczki  
III Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych

Redakcja: Katarzyna Kościesza, zdjęcia Michał Kawka, Witek Hebanowski
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MIASTA NA START

Warszawskie spotkanie było szczególne, ponieważ zamykało pierwszy cykl Forów.  

Rozpoczął się on rok temu od zjazdu w Karkowie i stanowił swego rodzaju pilo-

taż. Sprawdzał on, czy formuła cyklicznej, międzysektorowej współpracy w ob-

szarze integracji cudzoziemców/ek ma szansę powodzenia. Entuzjam, z którym 

spotkały się te spotkania, oraz potencjał (pomysły realizowane lub do zrealizo-

wania), który został w ich wyniku stworzony, po-

twierdziły, że inicjatywę tę warto kontynuować.

Międzysektorowa reprezentacja Lublina (z gośćmi ze Szwajcarii) wraz 
z czterema wyróżnieniami (Miasta Otwarte – kampania Włącz się w Polskę) 

W   Forum wzięło udział ponad 
100 osób z całej Polski. Byli 
na nim obecni m.in. działacze 

i działaczki z takich miast, jak Biały-
stok, Lublin, Radom, Kraków, Gliwice, 
Wrocław, Chełm i Łódź.
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Ok 30% wszystkich uczestników i uczestniczek stano-
wili cudzoziemcy i cudzoziemki.

Poziom uczestnictwa migrantów i migrantek na tym 
Forum był szczególnie ważny – mocniejsze zaangażo-
wanie cudzoziemców/ek w prace było postulatem poja-
wiającym się na wcześniejszych spotkaniach i stanowiło 
jednen z głównych celów warszawskiego zjazdu. Za tym 
sukcesem stoi w dużej mierze zaangażowanie Mamadou 
Dioufa z Fundacji Afryka Inaczej, który osobiście kontak-
tował się z wieloma organizacjami migranckimi czy indy-
widualnymi osobami. Warto zaznaczyć, że organizatorka-
mi tego Forum również były cudzoziemki – Daryna Popil 
i Anastazja Obarczuk pochodzą z Ukrainy. To do nich nale-
żała cała logistyczna organizacja tego przedsięwzięcia.

Forum rozpoczęło się od rozdania nagród w ramach 
Akcji “Miasta Otwarte”, prowadzonej w ramach Kampanii 
“Włącz się w Polskę”. Zostały wyróżnione urzędy trzech 
miast: Lublina, Warszawy i Białegostoku. Wręczone na-
grody stanowią nie tylko wyraz uznania dla dotychczaso-
wych działań w zakresie integracji imigrantów/ek, ale są 
również (a być może – przede wszystkim) zachętą, by je 
kontynuować i rozwijać. Szczegółowe informacje na te-
mat wyróżnionych praktyk można znaleźć pod adresem: 
http://www.wlaczsiewpolske.pl/lista-praktyk.  

MIASTA NA START
Debata o miejskich 
politykach 
migracyjnych 

Pierwszy dzień Forum i...

...czwarty dzień 
Forum. Ostatnie szlify 
prezentacji przed sesją 
podsumowującą...
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MIASTA NA START

Jedną z głównych konkluzji było to, że najważniejszy 
jest dialog między różnymi podmiotami (włączając w to 
samych cudoziemców/ki) oraz wypracowanie mechani-
zmu umożliwiającego regularne (i skuteczne!) konsul-
tacje. Urzędnicy powinni częściej “wychodzić z biura”, by 
móc na własne oczy zweryfikować efekty swoich dzia-
łań. Przedstawiciele/ki poszczególnych urzedów zwra-
cali również uwagę na to, że dla ich miast niezbędny był 
bodziec, który “zmuszał” miasto do zaintesowania się 
cudzoziemcami/kami. W przypadku Warszawy i Lublina 
była to rywalizacja o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, 
a w przypadku Krakowa – EURO 2012. 

Po wręczeniu nagród, uczestnicy i uczestniczki Fo-
rum wzięli udział w debacie prowadzonej przez Piotra 
Pacewicza, w której panelistami byli Anna Szadkowska-
Ciężka z Urzędu Miasta Lublina, Karolina Malczyk-Ro-
kicińska, Pełnomocniczka Prezydenta m. st. Warszawy 
ds. Równego Traktowania, Piotr Skrzypczak ze Stowa-
rzyszenia Homo Faber, Szymon Gatlik z Urzędu Miasta 
Krakowa. Paneliści i panelistki, porównując sytuację 
w różnych miastach i instytucjach, wspólnie zastano-
wiali się nad tym, co można zrobić – myśląc o realnych 
możliwościach - żeby polityka integracyjna była skutecz-
niejsza a miasta bardziej otwarte na cudzoziemców/ki. 

 Ok 30 procent wszystkich uczestników 
i uczestniczek stanowili cudzoziemcy 
i cudzoziemki.

Drugi dzień Forum. 
Burza mózgów trwa... 
Grupa B - Migranci na 

polskim rynku pracy
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Drugi dzień Forum. 
Burza mózgów 
trwa... Grupa H – 
Integracja przez 
kulturę.

Uczestnicy i uczestniczki mieli również okazję zapo-
znać się z polityką migracyjną szwajcarskiego kantonu 
Neuchatel, który uznawany jest przez Radę Europy za naj-
lepsze miejsce pod względem integracji cudzoziemców 
i cudzoziemek. Przedstawiciel tego kantonu opowiadał, 
w jaki sposób były i są tworzone/konsultowane rozwią-
zania integracyjne w Szwajcarii na poziomie regionalnym. 
Pretekstem do spotkania był również kończący się projekt 
„Lublin dla wszystkich”, realizowany przez Urząd Miasta 
Lublina, w którym kanton Neuchatel jest partnerem. Roz-
mowę poprowadził Piotr Skrzypczak ze Stowarzyszenia 
Homo Faber.

Podczas tej edycji Forum uczestnicy i uczestniczki 
byli podzieleni na następujące grupy: „Dzieci migrantów 
w polskim systemie oświaty”, „Migranci na polskim rynku 
pracy”, „Obcokrajowcy w szkołach wyższych. Studenci i nu-
kowcy”, „Działania informacyjne dla społeczeństwa przyjmu-
jącego”, „Aktywizacja środowisk migranckich”, „Ewaluacja 
miejskich polityk integracyjnych”, „Prawo a migracje”, „In-
tegracja poprzez kulturę”. 

W większości grupy kontynuowały prace rozpoczęte 
w Lublinie, starając się je uszczegółowić i przekuć na kon-
kretny plan działań.

MIASTA NA START

Drugi dzień Forum. Integracja przez taniec.  
Tanga uczyli Hermes Cristian i Sylwia Rubin  
z Fundacji Kulturo.

Drugi dzień Forum. 
Burza mózgów 
trwa... Grupa H – 
Integracja przez 
kulturę.
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Rekomendacje wypacowane przez poszczególne grupy 
i proponowane plany działań pojawią się w październiku 
na stronie  www.politykimigracyjne.pl.

Drugi dzień  
Forum. Integracyjny 

warsztat rękodzielniczy  
z Yana Sira.

Prace w grupach...

Fot. archiwum prywatne

To jest moje trzecie Forum i z każdym kolejnym coraz 
chętniej włączam się w jego prace. Mam również nadzieję, 
że to nie koniec i, że będziemy się dalej spotykać w takim 
zestawie, uzupełnionym może jeszcze o nowe środowiska 
migrantów. Myślę, że da nam to jeszcze większy potencjał do 
budowy platformy skupiającej ludzi zajmujących się migra-
cjami, i że ta platforma rzeczywiście stanowić będzie istotny 
głos. Mogą się tu pojawić oczywiście pewne obawy odnośnie 
postulatów i pomysłów, nad którymi pracujemy - na przykład 
obawa o to, co się z nimi dalej stanie. Trzeba w tym miejscu 
jednak podkreślić, że to my, jako grupa, środowisko, które 
tutaj  budujemy, jesteśmy za nasze rekomendacje odpowie-
dzialni. To trzecie Forum daje już poczucie, że coś między 
sobą wypracowaliśmy. Oczywiście nie można na tym poprze-
stać. Szczególnie, że, jak się okazuje, tworzymy środowisko, 
które myśli podobnie i daje nam to możliwość do dalszego 
wspierania się w różnych działaniach. Postulat poprzed-
niego Forum, który wyrażał potrzebę zwiększenia liczby 
migrantów uczestniczących w pracach grupowych został 
zrealizowany – jest ich rzeczywiście więcej.  Brałam nawet 
udział w dyskusji, w której uczestniczyli głównie migranci. 
To było fascynujące! Mogłam przyjrzeć się z bliska, jak ludzie 
z odmiennych kultur ze sobą dyskutują. My możemy słuchać, 
doradzać, włączać się w to, natomiast to nie my wymyślamy, 
co się powinno stać. Zrodziła się również między migranta-
mi dyskusja na temat tego, czy nie powinni stworzyć razem 
niezależnej grupy, która na początku, już na poziomie debaty, 
zaczęłaby ustalać ich wspólny głos. Nie chodzi oczywiście 
o to, żeby wykluczać z tego procesu Polaków. Wydaje się to 
po prostu potrzebne i do tego także ciekawe.

MIASTA NA START

Agata Ferenc, 
STOWaRzYSzenIe nOMaDa, WROCłaW
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aktywni migranci

 Zauważyłem, że w Polsce w ogóle –  
ani w telewizji, ani w gazetach – nie mówi się 
o Somalii. A to był czas, kiedy trwała  
tam wojna domowa. Miałem wrażenie, że nikt  
o tym nie wie...

Wywiad: Abdulcadir 
Gabeire Farah
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Jak to się stało, że w ogóle Pan zdecydował się założyć 
fundację? 
Zacząłem o tym myśleć już jakoś w 2005 czy 2006 roku... 
Zauważyłem, że w Polsce w ogóle - ani w telewizji, ani w ga-
zetach - nie mówi się o Somalii. A to był czas, kiedy trwała 
tam wojna domowa. Miałem wrażenie, że nikt o tym nie wie.  
Chciałem coś zrobić, by ludzie otworzyli oczy. I w tym czasie, 
w 2007 roku, poznałem Jolantę Opalińska, z którą zaczęliśmy 
dyskutować na ten temat. W wyniku tych rozmów została 
zarejestrowana  fundacja – 15 listopada 2007 roku został 
nam przyznany KRS. Naszym pierwszym i głównym celem 
było wybudowanie w Somalii szpitala. Już nawet dostał 
nazwę – chcemy go nazwać „Szpital Polsko-Somalijskiej 
Przyjaźni”. Ten cel wciąż czeka na nas, niezrealizowany,  gdyż 
niezwykle trudno zebrać nam wystarczające fundusze. Przy 
okazji jednak w statucie zapisaliśmy różne inne działania, np. 
pomoc imigrantom, uchodźcom, młodzieży, którymi obecnie 
fundacja się zajmuje. Bardzo cieszy mnie ta praca, ale wciąż 
głównym celem pozostaje dla mnie szpital i mam nadzieję, 
że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli go otworzyć.  

a jakie były początki? Trudne? 
Bardzo. Jeśli ktoś Ci powie – obojętnie migrant lub Polak 
– że założył fundację i wszystko od początku szło świetnie, 
to mu nie wierz. To nieprawda. Sukces nie przychodzi tak 
łatwo. No, chyba że dziedziczysz – na przykład rodzina ma 
duże pieniędze i dostajesz je w spadku. Tak bywa. Ale jeśli 
budujesz coś swojego od zera – biznes lub fundację – to 
musisz na początku trochę się pomęczyć. Było naprawdę 
bardzo trudno. I to długo. W 2008, 2009, 2010, 2011 byliśmy 
na krawędzi upadku. Ile razy mówiłem: „kurcze, mam dosyć.” 
Ale rano jak wstaję, mówię: „próbuję, próbuję, próbuję.”

a czy ktoś Pana na początku wspierał? 
Tak, oczywiście. Wspierało mnie wielu Polaków, w tym znani 
aktorzy. Krzysztof Pieczyński, na przykład, był i jest naszym 
ambasadorem. Otworzył on nam drogę do wielu mediów. 
Pamiętam, że udało nam się zorganizować takie spotkanie 
w telewizji, o którym inne organizacje tylko marzyły. Inni 
ludzie też nas wspierali – reżyserzy, aktorzy, nawet posłowie 
w sejmie. 

a co było najtrudniejsze w prowadzeniu fundacji  
przez te lata?
Zdecydowanie najtrudniejsze było zdobywanie środków  
na utrzymanie. Co to znaczy? Jeśli nosisz fundację w teczce, 
to nie wydajesz pieniędzy. Ale jeśli fundacja przenosi się 
z teczki do biura, prowadzi działania, to fundusze są już 
niezbędne. A znaleźć fundusze jest niezwykle ciężko. Oprócz 
dobrego pomysłu i szczytnych celów, liczy się też zaufanie 
tych, którzy dają te pieniądze. Trzeba udowodnić, że jest się 
osobą kompetentną, osobą,  
której można ufać i której  
można dać 100 tys. złotych  
lub więcej. To nie jest łatwe. 

nie jest to łatwe,  
to prawda. 
Naprawdę dużo ludzi mi 
pomogło. Poza tym, mia-
łem cel inny niż korzyść 
prywatna czy zdobycie 
majątku – cel, który dał 
mi wewnętrzną siłę, żeby 
wytrzymać. Inaczej bym upadł. 

Naprawdę  
dużo ludzi mi 

pomogło. Poza 
tym, miałem cel 

inny niż korzyść 
prywatna czy 

zdobycie majątku 
– cel, który dał mi 

wewnętrzną  
siłę, żeby 

wytrzymać.

aktywni migranci
 Naszym pierwszym i głównym celem było 

wybudowanie w Somalii szpitala. Już nawet 
dostał nazwę – chcemy go nazwać „Szpital 
Polsko-Somalijskiej Przyjaźni”. 
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aktywni migranci
Mam kilku znajomych, którzy założyli fundacje głównie z my-
ślą o projektach i o pieniądzach. Zawsze im mówię: słuchajcie, 
nie myślcie o pieniądzach, tylko myślcie o tym, że coś musimy 
wspólnie zrobić. I podaję przykład: nadanie KRSu to tak, jakby 
zalegalizowali dla ciebie część ziemi. Teraz, mając tę ziemię, 
musisz ją uprawiać, posadzić ziarna, nawadniać i czekać aż 
coś wzrośnie i wyda owoce. A dopiero później zbierać. Błędne 
jest myślenie, że dostałeś KRS i już masz wszystko gotowe. 
Zmęczenie, które powstało w tym pierwszym okresie, czuję 
cały czas – to jest taki trwały ból głowy. Ale teraz jest lepiej. 
Fundacja działa dzięki pomocy tych, którzy nas wspierali, 
którzy w nocy siedzieli i pisali projekty. 

Czym się różnią organizacje migranckie od polskich?
Jest wiele różnic. Na przykład, w odróżnieniu od cudzoziem-
ca, twarz Polaka w kontakcie z polską instytucją daje mu od 
razu pewną wiarygodność. Bo to jest Polak.

Czyli jemu wierzymy, tak?
Oczywiście. Kiedy zjawia się imigrant, od razu padają 
pytania. Od razu traktują go jako obcego. Kiedy złożyłem 
pierwszy projekt, dostałem wiele pytań o charakter mojego 
pobytu w Polsce oraz, czy ludzie, którzy uczestniczą w pro-
jekcie są w Polsce legalnie. Trochę się temu nie dziwię, bo 
w Polsce nie ma dużo imigrantów - nie znajdziesz ich na 
przykład w administracji państwowej. Może teraz i znaj-
dziesz, ale jednego na milion. Trochę czasu musi minąć, 
zanim się przekonają, że jesteś osobą kompetentną. To 
pierwsza rzecz. Druga rzecz – to samo pisanie projektów. 
Projekt napisany przez imigranta i projekt napisany przez 
Polaka są nieporównywalne pod względem językowym. 

Nawet jeśli będę miał najlepsze pomysły, nie będę w stanie 
opisać tego tak, jak Polak. Z tego powodu cały czas pytam, 
dlaczego grantodawcy nie wspierają projektów składanych 
przez migrantów? Dlaczego nie przyznają im na przykład 
5–10 dodatkowych punktów? Jako obcokrajowiec, nie mogę 
wyrazić się z taką precyzją, jak Polak. I osoby oceniającej  
ten wniosek, która mnie nie zna i nie zna mojej fundacji,  
nie będzie interesowało moje pochodzenie. Ona tylko wie, 
że język, w którym jest napisany wniosek, nie jest poprawny 
i, że ona ma problemy, żeby go przeczytać. Ją to zniechęci. To 
jest duży problem. Na początku, pisząc projekty, musieliśmy 
cały czas prosić Polaków, aby nam pomagali z pisaniem. Pa-
miętam, że w 2008 złożyłem 32 projekty, a dostałem jeden 
i byłem tak zadowolony! To było po prostu niesamowite! 
W 2009 roku złożyłem je, wszystke poprawione, powtórnie.  
Dostałem - jeszcze jeden. Później złożyłem 10 – dostałem 
3.  W tym roku złożyliśmy 12, a dostaliśmy 11! Pamiętam, 
że w 2010 roku, kiedy nie dostaliśmy grantu, powiedziałem 
jednej pani w tej instytucji: „tym razem się nie udało, ale się 
nie poddaję i, że będę pisał aż do skutku”! I ona to zapamię-
tała. Kiedy w końcu złożyliśmy 5 projektów i dostaliśmy je 
wszystkie, powtórzyła swoim pracownikom te moje słowa. 

Tak, wiadomo, że migrantom ciężko od strony językowej 
i, że to wpływa na ich odbiór przez Polaków. ale 
dlaczego działających migrantów jest tak mało?
Hmm... Imigrantów, którzy mają jakiś społeczny cel do 
zrealizowania, jest mało. Większość cudzoziemców w Pol-
sce to uchodźcy, którzy starają się zacząć normalne życie. 
Rozmawiam z różnymi ludźmi... W Fundacji prowadzimy 
inkubator dla organizacji cudzoziemskich i w związku 

 w 2010 roku, kiedy nie dostaliśmy grantu, 
powiedziałem jednej pani w tej instytucji: „tym 
razem się nie udało, ale się nie poddaję i, że 
będę pisał aż do skutku”! I ona to zapamiętała. 
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aktywni migranci

z tym rozmawiam z Kenijczykami, Azerami, reprezentantami 
różnych narodowości... I ja widzę, że większość szuka pracy, 
z której może się utrzymać i normalnie żyć. A człowiek, który 
szuka takiej pracy, nie myśli o działaniu w organizacji. Poza 
tym, większość tych osób nie ma konkretnej wizji, którą 
chce realizować. To jest jeden z problemów. My pomagamy, 
poprzez inkubator, w stworzeniu organizacji, ale ja widzę, 
że bardzo rzadko ktoś ma taką wizję, jaką ja miałem, kiedy 
tworzyłem Fundację dla Somalii. Każda osoba jest inna. Ja 
na przykład nie szukam pieniędzy na życie, tylko pomysłów 
do zrealizowania. A pieniądze znajdują się przy okazji. 
Kiedy ktoś szuka pieniędzy, to jeśli jeden raz nie dostanie 
grantu, drugi raz, to zaczyna mówić: „Polacy nas nie lubią, 
są rasistami”. A ja mówię: „nie, nieprawda, tylko musisz dalej 
walczyć”.  Ja powtarzam im, że jeśli chcecie tutaj coś osią-
gnąć, nie pukajcie w drzwi kulturalnie. Jeśli tak pukasz, to 
ta osoba, która jest w środku, nawet nie wstanie, nie będzie 
zainteresowana. Jak trochę mocniej zapukasz - ona przy-
najmniej zbliży się do drzwi i spojrzy, kto tak puka, kto jest 
tak pewny. Ale jeśli pukasz głośno, to oznacza, że jest coś 
poważnego i osoba otwiera drzwi, patrzy w twoje oczy i cię 
słucha. Wtedy możesz przekazać swoją misję. Właśnie w taki 
sposób przekonałem większość Polaków – oni uwierzyli, 
że to, co robię, to coś dobrego, coś konkretnego... Większość 
migrantów niestety tego nie potrafi. 

I dlatego tych organizacji migranckich jest tak mało?
Tak. Ja im mówię: „Nie umieraj od razu”. One szybko 
umierają. Kiedyś spytałem jednego migranta, który miał 
organizację, dlaczego nie aplikuje o granty. On mówi, że im 
nigdy ich nie przyznają. A ja wtedy spytałem, „czy ty do nich 
poszedłeś? czy pytałeś, jak to zrobić? z kim rozmawiałeś? 
czy siedziałeś z nimi? czy piłeś z nimi kawę? czy dyskutowa-
łeś?” On mi powiedział: „nie”. Odpowiedziałem mu: „słuchaj, 

ja ci coś powiem, czegoś cię nauczę. Kiedy korespondujesz 
z Julią mailowo – nie znacie się i piszecie oficjalnie. Ale 
kiedy pijesz z Julią kawę, to jesteście bliżej, rozmawiacie, 
ona zrozumie lepiej, o co ci chodzi. Bez żywego kontaktu 
z człowiekiem jest bardzo trudno”. Tak buduje się zaufanie. 
Ja czasami idę do MSZ czy MSW tylko po to, żeby ich poznać 
i wymienić się z nimi słowem. Kiedy cię widzą, mogą ocenić, 
kim jesteś i co sobą reprezentujesz. Kiedy brak tego kontak-
tu, nie wiedzą, kim jesteś i nie interesuje ich to, co masz do 
zaproponowania. Bo nie ma zaufania. 

Tak jest. Kiedy człowieka poznajesz osobiście, to 
w zupełnie inny sposób go odbierasz.
Wiele razy budziłem się w nocy i martwiłem się, skąd ja 
będę miał na czynsz czy na pracownika, którego zatrud-
niłem. Pamiętam rok 2010, kiedy pierwszy raz, w lutym, 
otworzyłem biuro... Dostałem wtedy mały projekt i połowę 
pieniędzy straciłem, bo źle go rozliczyłem. . I wtedy kolega 
mnie pytał: „teraz masz pieniądze na 5 miesięcy, a co 
potem”? Odpowiedziałem mu, że „mam Boga i jaja”, ale 
jednocześnie obiecałem, że biura nie zamknę. Obojętnie, ile 
to będzie mnie kosztowało. To mi dało siłę, by kontynuować 
pracę. I się udało. Udowodniłem temu człowiekowi, że jeśli 
chcesz osiągnąć sukces, niezależnie od kraju, a nie walczysz 
o niego, to go nie osiągniesz, a jeśli starasz się, to się uda. 

Tak jest. Taki jest los migrantów –  wszystko muszą sami 
zdobyć, bo nic nie czeka gotowe... 
Człowiek, który chce, żeby wszystko było gotowe, jedzie  
do Szwecji. Tam razem ze statusem uchodźcy, dostaje te 
parę gorszy, żeby przeżyć. Ale to nie jest sukces. Jeść, spać - 
to nie jest sukces. Sukcesem można nazwać sytuację, kiedy 
osiągasz coś konkretnego. Kiedy prowadzisz życie, które 
później daje ci satysfakcję. Pieniądze to coś ulotnego –  

 Kiedy w końcu złożyliśmy 5 projektów 
i dostaliśmy je wszystkie, powtórzyła swoim 
pracownikom te moje słowa. 
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raz są, raz ich nie ma. Ja wiem, że w Polsce można zarabiać 
pieniądze, ale trzeba mieć głowę na karku. Imigranci, którzy 
tu przyjeżdżają, często myślą, że wszystko czeka na nich 
gotowe. To nieprawda. 

Czy imigranci z Somalii lub innych krajów 
afrykańskich włączają się w  działalnia Fundacji? 
Pomagają? zauważyłam, że w biurze było bardzo 
mało Polaków...
Mamy pracowników z Tunezji, Somalii, Ukrainy. Mamy 
z Iraku, mamy z Egiptu, mamy z Jemenu, mamy z Turcji. 
Pracownicy są z różnych krajów.  Poza tym inni imigranci 
też pomagają. Nie mogą oni za bardzo włączać się w mery-
toryczną pracę, bo Fundacja jest już trochę zaawansowana, 
ale pomagają w innych rzeczach, na tyle, na ile mogą. Poza 
tym nasi pracownicy są naprawdę bardzo fajnymi ludźmi. 
Jest bardzo fajna atmosfera, bo każdy uważa, że Fundacja 
jest jego. Nie ma u nas prezesa, który siedzi w swoim fotelu 
i wszyscy do niego mówią proszę pana. Ja też czasami 
sprzątam czy noszę gdzieś papierki. Robię dokładnie to, co 
inni. Nawet nie mam fotela, w którym miałbym jako prezes 
siedzieć. Ja tego zupełnie nie czuję. Wszyscy jesteśmy tacy 
sami.  I to, co robimy jest dla Fundacji, a nie dla siebie. Na 
tym polega sukces.

a czy Pan uważa, że istnieje takie zjawisko jak 
społeczność afrykańska? 
Trudno odpowiedzieć. Najwięcej Afrykańczyków jest z Nige-
rii, ale oni nie są aktywni. Mają inny sposób życia. Istnieje 
kilka fundacji afrykańskich – jedna z Erytrei, fundacja na 
rzecz młodych imigrantów, fundacja Afryka Connect. Mamy 

około 5, 6 aktywnych Afrykańczyków. Problem jednak polega 
na tym, że oni nie są razem, są podzieleni. 

Może właśnie dlatego głos afrykańczyków nie jest 
słyszany. 
Tak, z tego powodu.

z tego powodu, że społeczność afrykańska nie jest 
zjednoczona...
Nie jest zjednoczona i nie będzie. 

nie będzie? Dlaczego? nie ufacie sobie nawzajem?
Nie chodzi o to. Na przykład kiedyś mieliśmy taki projekt, 
by stworzyć instytucję rzecznika praw Afrykańczyków. Nie 
dostał on jednak poparcia, bo kiedy powstał, ludzie zaczęli 
pytać: „A czemu ze mną tego nie konsultowaliście?”. Teraz 
myślimy o powołaniu platformy dla wszystkich Afrykań-
czyków. Koncentrujemy się na tym, żeby najpierw budować 
mocne pozycje w kraju, a potem dalej, za granicą. Budu-
jąc bazę, staramy się integrować fundacje i organizacje 
zarejestrowane przez imigrantów. Chcemy ich aktywizo-
wać. Dlatego robimy ten projekt „Inkubator”.  Chcemy, by 
w organizacjach migranckich była siła. Było kiedyś takie 
spotkanie w Ministerstwie Pracy, w którym uczestniczyło 
pięćdziesiąt osób. Ja byłem w tym gronie  jedynym imigran-
tem i uchodźcą, a oni tam właśnie mówili o imigrantach, 
o uchodźctwie i o pieniądzach. Ja się wtedy spytałem: „czy 
dobrze zrozumiałem, że  to spotkanie jest dla imigran-
tów i uchodźców”? Oni odpowiadzieli, że tak. Ja wtedy 
powiedziałem: „ale dlaczego nie widzę tutaj ani jednego 
imigranta? Ani jednego uchodźcy? Sami Polacy tu siedzą!”  

aktywni migranci
 Mamy pracowników z Tunezji, Somalii, 

Ukrainy. Mamy z Iraku, mamy z Egiptu, mamy 
z Jemenu, mamy z Turcji. 
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aktywni migranci
Do kogo to jest przeznaczone? Teoretycznie do nas, a nas 
tu nie ma. Zapytałem się też wtedy, która organizacja 
w ogóle mnie zna, czy któraś kiedykolwiek się ze mną kon-
taktowała? Nic. I na podstawie takich spotkań, my zaczyna-
my rozumieć, że Ministerstwo daje pieniądze Polakom, Po-
lacy wydają je i rozliczą. I one nie dochodzą do imigrantów. 
Wtedy obiecałem, że w 2013 roku  na tym spotkaniu będzie 
minimalnie piętnaście organizacji imigranckich. Teraz 
mamy ich dziesięć. I będziemy tam na pewno zabierać głos. 
Innym problemem jest to, że większość nie zna polskiego... 
To jest poważny problem. 

Jak rozwiązać ten problem? Moim zdaniem to jest 
wina migrantów. nie wiem, jak zachęcić ich do nauki 
polskiego.
Ja mam takiego kolegę, aktywnego Afykańczyka, nawet 
założył fundację, ale polskiego nie zna. Ma żonę Polkę, ale 
nie potrafi powiedzieć nic oprócz „dzień dobry”. Cholera, jak 
masz przekonywać Polaków do swoich argumentów? Po 
angielsku cały czas? Oni nie są w Anglii. Później on narzeka, 
że nikt nie daje im pieniądzy. Pomysł, żeby znajomość 
polskiego była warunkiem przyznania obywatelstwa jest 
bardzo rozsądny. Teraz jest warunek, że trzeba znać polski 
na poziomie B1. To bardzo dobre – osoba, żeby coś dostać, 
musi też dać coś z siebie. 

Ja myślałam, żeby zrobić kampanię społeczną i pokazać, 
że polski jest fajny. Taka kampania społeczna promująca 
polski, ale skierowana do migrantów, żeby oni zobaczyli, 
jakie mają atuty, znając polski. 
My teraz mamy w projekcie kampanię, w ramach której 
szukamy pracy dla migrantów -  mamy couchingi, kształcimy 
liderów, wysyłamy ich na staże. Jednak problem językowy 
ciągle powraca. Firma widząc, że kandydat nie jest Pola-
kiem, mówi ok, ale w jakim języku mamy z nim rozmawiać? 
Po angielsku? To jest trudne. Polski dla większości mi-
grantów jest bardzo trudny. Poza tym, często cudzoziemcy, 
którzy przyjezdżają do Polski na początku mają ograniczone 
kontakty z Polakami. Często bywa tak, że chłopak przyjeżdża, 
znajduje dziewczynę, z którą po kilku dniach się rozstają 
i on znów zostaje sam. Ja na początku miałem zupełnie 
inną strategię. Kiedy przyjechałem, starałem się poznawać 
ludzi. Na przykład poznaję ciebie – ale nie poznaję ciebie 
jako kobiety, tylko jako człowieka. Razem z tobą poznaję 

twojego chłopaka, twoją rodzinę, kolegów, przyjaciół. I jedna 
osoba daje mi dwadzieścia nowych osób. I w taki sposób 
budowałem swoją polską bazę. I z tego powodu nigdy nie 
miałem trudności z życiem tu, nigdy nie czułem się samotny. 
Wszędzie miałem i mam przyjaciół. Mogę zadzwonić 
do znajomych i oni na mnie czekają i zapraszają na kawę 
– niezależnie gdzie to jest – w Gdańsku, Lublinie, wszędzie 
mam znajomych.. 

Coraz częściej mówi się obecnie o tym, że migranci 
powinni być społecznie bardziej aktywni. Czy myślisz, 
że to jest możliwe?
Tak, oczywiście. To jest możliwe. Nie będzie to duży procent, 
ale w małych procentach – tak. Widzę, jak zmienia się 
nastawienie cudzoziemców, którzy do nas przychodzą... 
Poprzez nasze działania dużo z tych osób wchodzi w kon-
takt z Polakami na polu zawodowym czy podczas różnych 
spotkań, które organizujemy. Jedna z pozytywnych zmian, 
która z tego wynika to fakt, że imigranci zaczynają dobrze 
się czuć w środowisku Polaków. Imigrant, np. Afrykańczyk, 
który ląduje w Polsce, przyjeżdża do centrum miasta i widzi, 
że w ogóle nie ma czarnoskórych i ze strachu zaczyna 
dzwonić do znajomych, którzy go przygarną. W ten sposób 
zamyka się w gecie. My natomiast dążymy teraz do tego, 
żeby pokazać pojedynczym osobom, jak ten świat żyje 
w Polsce. Obecnie mamy siedmiu migranckich liderów, 
którzy szukają dla innych pracy i którzy w swoich obowiąz-
kach mają kontakt z firmami, negocjacje z nimi. Widzę, jak 
to im pomaga. 

Jakie wyzwania stoją przed organizacjami, fundacjami, 
stowarzyszeniami, które dzialają na rzecz migrantów? 
Jest bardzo wiele wyzwań. Najważniejsze wyzwanie to 
walczyć przeciwko stereotypom ze strony Polaków i zmie-
niać to, w jaki sposób myślą o imigrantach. Jeśli Ukrainka, 
czy Somalijczyk, czy inny imigrant przychodzi do praco-
dawcy z dyplomem doktora, to pracodawca patrzy, czyta, 
sprawdza, czy na pewno to jesteś ty, a nie ktoś inny. Jak 
Amerykanin przyjdzie z takim samym dyplomem – już nie 
ma tych wątpliwości, bo to jest Ameryka. Tak wygląda wciąż 
mentalność wielu Polaków. Trzeba ją zmienić, ale będzie to 
trwało długo. 

Rozmawiała Julia Cheromukhina
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SONDA TOLERANCJI 

 Od kilku lat 
wizytówką Wrocławia  
jest mit „miasta 
wielokulturowego”, 
„miasta otwartego”, 
„miasta spotkań”.

o
d kilku lat wizytówką Wrocławia jest mit „miasta wie-
lokulturowego”, „miasta otwartego”, „miasta spotkań”. 
Jednak wyniki badań fundacji działających przeciw 

rasizmowi, zamieszczone w „Brunatnej księdze” fundacji 
Nigdy Więcej i ”Masz problem?” fundacji Nomada dowo-
dzą, że wrocławianie nie są wolni od ksenofobii - w ilości 
ataków na obcokrajowców, migrantów stolica Dolnego 
Śląska sytuuje się tuż za Białymstokiem. 

Z tego powodu wspólnie z uczniami Liceum Ogólno-
kształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej postanowiłem 
przeprowadzić program edukacyjny, wykorzystujący pra-
ce i idee edukatorskie amerykańskiej aktywistki antyra-
sistowskiej J. Elliot. Chciałem dać okazję młodzieży tego 
elitarnego wrocławskiego liceum doświadczenia na wła-
snej skórze, jak to jest być przedstawicielem mniejszości 
narodowej czy religijnej w ich mieście.  Na kilka godzin 
uczniowie mieli za zadanie wcielić się w przedstawicie-

la mniejszości po to, by poczuć skalę wykluczenia czy 
niechętnych reakcji, jakie na co dzień doświadczają 
migranci w ich mieście. Miało to na celu wzbudzenie 
w nich empatii stworzenie swoistego "teflonu mor-
lanego"..., który chroniłby ich w przyszłym dorosłym 
życiu przed zajęciem postaw ksenofobicznych czy 
rasistowskich. Jako pedagog, zawsze uważałem, że 
tylko takie „żywe doświadczenie” sytuacji innego 
człowieka może nas skłonić do podjęcia próby zro-
zumienia tego, kim on jest i wzbudzić w nas uczu-
cie refleksji nad własnym postępowaniem.

Paulina – żona Bin Ladena

SPOŁECZNY 
EKSPERYMENT WE 
WROCŁAWIU

Fot. archiwum prywatne

dr Mirosław Tryczyk

Fot. archiwum prywatne autora
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których doświadczają muzułmanki, np. z poruszaniem się 
w tym stroju. Dzięki temu doświadczeniu zmieniła swoje 
rozumienie zarówno polskiej tolerancji, jak i sytuacji mu-
zułmanów w Polsce.

Zachęcam wszystkich do korzystania z tej metody 
przeciwdziałania ksenofobii i rasizmowi. Jestem gorącym 
zwolennikiem metody pedagogicznej wykorzystującej 
„kontakt bezpośredni”, wymianę doświadczeń, przeżycie 
sytuacji, a także wcielenie się w rolę osoby, jaką staramy 
się poznać. W moim przekonaniu daje ona realne możli-
wości nie tylko zrozumienia, czym jest bycie „Innym”, ale 
też wczucia się w sytuację „Innego”. To może zmienić po-
strzeganie. Jest szansą. 

Na przełomie maja i czerwca 2011 r. 15 zespołów 
czteroosobowych składających się z jednej osoby ubra-
nej w strój wskazujący na mniejszość narodową, et-
niczną, wyznaniową lub społeczną (muzułmanie, Żydzi, 
osoby niepełnosprawne) oraz osób wspomagających 
przeprowadziło badania terenowe w różnych miejscach 
Wrocławia. Uczniowie badali reakcje wrocławian m.in. 
w centrum miasta, ogrodzie zoologicznym i środkach 
komunikacji miejskiej. Najwięcej zespołów reprezento-
wało mniejszość muzułmańską. Doświadczyli wielu nie-
przychylnych reakcji mieszkańców miasta wywołanych 
ich obecnością w przestrzeni publicznej. Byli wyzywani, 
traktowani jak potencjalni przestępcy, czy wreszcie boj-
kotowani i wykluczani. 

Każdy z uczniów przeżył swoje doświadczenia inaczej, 
ale każde było ważne i intensywne, bo oto oni - należący 
do grupy uprzywilejowanej choćby z racji przynależenia 
do narodowej czy religijnej większości - musieli nagle  
zderzyć się z reakcjami grupy, której sami na co dzień 
byli częścią. Wiele godzin spędziłem z nimi na omawia-
niu tego, co przeżyli. Uczniowie dyskutowali, pisali prace, 
malowali. Najważniejsze jednak jest to, że w przypadku 
każdego z nich doświadczenie to zmieniło sposób po-
strzegania migrantów.

Opowiem może o przykładach dwójki z nich. Pierwszy 
to Kuba – młody wyznawca islamu, który z racji nabrzmia-
łej sytuacji politycznej między Izraelem a Palestyną, za-
czynał prezentować w tym czasie postawy wrogie wobec 
Izraela. Byłem jego wychowawcą, więc poprosiłem go, 
by na czas eksperymentu przebrał się za Żyda, Chasyda, 
i w ten sposób dał sobie szanse poznać, jak to jest być 
Żydem. Kuba doświadczył wielu nieprzychylnych reakcji, 
napotkane wyrostki krzyczały za nim „Jude, Jude” a star-
szy człowiek w centrum miasta wykrzyczał mu w twarz„do 
Auschwitz”! Wtedy Kuba pękł, rozmawialiśmy o tym póź-
niej przez długie godziny. Kuba nie mógł zrozumieć, jak to 
możliwe że po II Wojnie Światowej, w której zginęło tylu 
Żydów, ktoś mógł jeszcze chcieć ich śmierci. Podobnie za-
reagowała Paulina, która była zdecydowanie wrogą wobec 
Islamu młodą polską konserwatystką. Zachęcona przeze 
mnie do założenia burki, musiała znosić wiele oznak po-
gardy ze strony przechodniów na wrocławskich ulicach, 
np. okrzyków w rodzaju „żona Bin Ladena”, czy innych ob-
raźliwych inwektyw. Zrozumiała też codzienne trudności, 

Kuba –  
do Auschwitz

Fot. archiwum prywatne autora
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Lubelsko-barcelońska       inspiracja C.D.
Projekt polega na angażowaniu 
członków i członkiń lokalnej społeczności 
do rozprzestrzeniania kontr-plotek – 
wiarygodnych informacji neutralizujących 
wcześniejsze uprzedzenia.
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Lubelsko-barcelońska       inspiracja C.D.

mniejszościowych się powiększa. Spotykamy się regular-
nie, co tydzień, wspólnie planując akcje i wypracowując 
lubelską strategię działania.

Poza tym, zidentyfikowaliśmy plotki. W badaniach fo-
cusowych i kwestionariuszowych wzięli udział zarówno 
praktycy zawodowo zajmujący się tą tematyką, jak i osoby 
z zewnątrz. Wyszliśmy też z poszukiwaniem plotek w mia-
sto – przez jeden sierpniowy tydzień, codziennie, tworzy-
liśmy przed lubelskim Centrum Kultury przestrzeń do wy-
powiedzi dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców i 
mieszkanek Lublina. Akcja artystyczna zainicjowana przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego 
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród 
mieszkańców, jak i mediów. Dzięki niej informacja o plot-
kach, ich przeciwdziałaniu, budowaniu polityki informa-
cyjnej dotyczącej zjawiska migracji na poziomie miejskim, 
pojawiła się we wszystkich lokalnych rozgłośniach radio-
wych, stacjach telewizyjnych (w tym w ogólnopolskim Pol-
sacie) oraz gazetach. 

L
ipiec i sierpień były pracowitymi miesiącami w projek-
cie. Co zrobiliśmy?

Po pierwsze, zbudowaliśmy Lokalną Sieć Antyplot-
kową, do której udało się nam zaprosić miejskie instytucje 
kultury, organizacje zajmujące się problematyką cudzo-
ziemców, organizacje działające na polu artystycznym, 
przedstawicielkę rady dzielnicy, przedstawicieli uczelni 
wyższych... A więc grupa osób (a wraz z nimi instytucji, 
które reprezentują) wrażliwa na tematykę integracji grup 

Fot. archiwum prywatne

anna Szadkowska-Ciężka
URząD MIaSTa LUBLIn

W wiosennym wydaniu biuletynu (numer 7) 
pisaliśmy o projekcie realizowanym przez Urząd 
Miasta Lublina pt.: „Komunikacja dla Integracji 
– Sieci Społeczne na rzecz Różnorodności”. Na 
wiosnę Lublin przygotowywał się do identyfikacji 
„plotek” krążących w mieście.  
Co zadziało się od tamtego czasu? Opowie nam  
o tym Anna Szadkowska-Ciężka.
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Kolejne miesiące zapowiadają się nie mniej pracowi-
cie. W połowie października szkolimy agentów antyplot-
kowych. Najpierw odbędzie się szkolenie dla trenerów/
ek, którzy/e następnie będą przenosić swoją wiedzę na 
kolejne grupy zainteresowanych osób. Chcemy dotrzeć do 
różnorodnych grup społecznych, np. seniorów/ek, nauczy-
cieli/ek, młodzieży. 

Poza tym, planujemy zbudować spójną strategię ko-
munikacji, na którą będzie składać się strona internetowa, 
materiały informacyjne i promocyjne, czyli wszystko to, 
dzięki czemu nasza praca zostanie na dłużej w pamięci 
mieszkańców i mieszkanek Lublina. Nie ustają burze mó-
zgów dotyczące tego, jak mówić o plotkach, by ich nie 
utrwalać? Jak mierzyć się ze stereotypami w taki sposób, 
by zbudować modę na przeciwdziałanie plotkom? Jeśli 
ktoś ma na te pytania odpowiedzi – gorąco zapraszamy 
do współpracy. 

Lubelsko-barcelońska       inspiracja C.D.

jak mówić 
o plotkach, by ich nie 
utrwalać? Jak mierzyć 
się ze stereotypami, 
by zbudować modę 
na przeciwdziałanie 
plotkom?

Fot. Ayvan Amanoail 
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Nasz kalendarz zapełnia się coraz 
bardziej wydarzeniami współorgani-
zowanymi przez członków i członki-
nie Sieci Lokalnej. 

Sieci Społeczne dla Różnorodno-
ści to pomysł i metoda Rady Europy 
na budowanie pozytywnego klimatu 
wobec cudzoziemców i cudzoziemek. 
Nie ma wątpliwości, że to działa, cze-
go przykładam jest nasza lokalna 
sieć. Dzięki temu, że spotykamy się co 
tydzień z przedstawicielami i przed-
stawicielkami organizacji, które na co 
dzień nie zajmują się tematyką róż-
norodności kulturowej, propagujemy 
uwzględnianie potrzeb mniejszości 
w bieżącym działaniu tych podmio-
tów. Wszystko to doskonale wpisuje 
się w budowany w Lublinie od ponad 
dwóch lat system zarządzania różno-
rodnością kulturową.  

Lubelsko-barcelońska       inspiracja C.D.
włączenie 
się do działania 
w ramach C4I, 
było, z punktu 
widzenia 
potrzeb miasta, 
strzałem 
w dziesiątkę.

jeśli ktoś ma na te 
pytania odpowiedzi – gorąco 
zapraszamy do współpracy. 
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Punkt Info          dla Migrantów
P

unkt Info dla Migrantów na mapie Warszawy pojawił 
się niedawno - w sierpniu 2014 roku. Jest to miejsce 
tak zwanego “pierwszego kontaktu”, gdzie migranci 

i migrantki mogą otrzymać informacje, gdzie się udać 
w poszukiwaniu pomocy prawnej, psychologicznej czy 
doradztwa zawodowego. Specjalnie wyszkoleni wolonta-
riusze i wolontariuszki dysponują szeroką informacją na 
temat wachlarza usług i projektów realizowanych przez 
polskie organizacje pozarządowe oraz intytucje. 

Jakie informacje można uzyskać w Punkcie Info?
�jak znaleźć prawnika
�gdzie uzyskać specjalistyczną pomoc
�gdzie i jak załatwić sprawy urzędowe
�gdzie zapisać się na bezpłatny kurs języka polskiego
� jakie są aktualnie dostępne warsztaty i projekty or-

ganizacji pozarządowych skierowane do migrantów 
i wiele innych.

Zespół Punktu Info mówi w wielu językach oraz współpra-
cuje z dużą liczbą tłumaczy, z którymi możliwe jest spo-
tkanie po wcześniejszym umówieniu. Pomoc udzielana 
jest bezpłatnie. Na miejscu można skorzystać z Internetu.

W planie jest dalsze poszerzanie zakresu działań, by 
wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu migrantów i migrantek.

Obecnie Punkt Info znajduje się na tyłach Nowego 
Światu, ale docelowo ma być częścią Centrum Wielokul-
turowego, które, jak zapowiada Urząd Miasta St. Warsza-
wy, ma być otwarte już wkrótce! Zespół Puntu Info wciąż 
się szkoli, bierze udział w wielu inicjatywach innych or-
ganizacji pozarządowych oraz konsultuje się z osobami 
współpracującymi z cudzoziemcami/kami, by jak najlepiej 
zrozumieć problemy migrantów i migrantek. Pracownicy 
i pracowniczki Punktu są na bieżąco z ofertą kulturalną 
oraz pomocową miasta i innych podmiotów prowadzą-
cych politykę migracyjną. 

Dane kontaktowe:
ul. Nowy Świat 23/25
Pasaż Italia
(budynek w podwórku, pomiędzy ulicami:  
Nowy Świat, Chmielna, Al. Jerozolimskie)

Otwarte od poniedziałku do soboty,
w godz. 15.00 –19.00

www.facebook.com/punktinfo

e-mail: info@info-migrator.pl

tel.: 048 666 600 566
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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

Festiwal Pięciu Smaków
Festiwal Filmowy Pięć Smaków to coroczny przegląd kina z Azji 
Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Festiwal od ośmiu lat 
prezentuje najnowsze i najciekawsze filmy z Dalekiego Wscho-
du, a także retrospektywy wybranych twórców oraz przeglądy 
kinematografii narodowych.
KIEDY: 12–20 litopada 2014 roku
więcej informacji:

 www.piecsmakow.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 
i migrantek poprzez wspólne czytanie literatury, promowanie 
wartości międzykulturowych oraz wzajemne wsparcie w dąże-
niu do godnych 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 i imigrantek pochodzą-
cych spoza krajów UE, którzy na co dzień mieszkają w Polsce 
i opanowali język polski na poziomie A2-B1. Program polega na 
nauce polskiego od strony praktycznej podczas rzeczywistych 
scenek sytuacyjnych. 
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: do grudnia 2014 
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Warszawskich Organizacji
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 
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 Inna Przestrzeń (Warszawa)
Homo Faber (Lublin)
Urząd Miasta St. Warszawy
Icelandic Human Rights Center
 www.przestrzen.art.pl
 www.hf.org.pl
 www.um.warszawa.pl 
 www.humanrights.is
Lokalne Miedzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imi-
grantów
Celem projektu jest stworzenie platformy współpracy mie-
dzy polskimi i migranckimi organizacjami pozarządowymi w 
różnych miastach Polski i przepływ wiedzy między bardziej i 
mniej aktywnymi ośrodkami. W ramach projektu organizowane 
są międzysektorowe Fora Robocze, powstaje pierwsze w Pol-
sce radio migranckie oraz przeprowadzana jest akcja "Miasta 
Otwarte", w ramach której oceniane są praktyki integracyjne 
poszczególnych miast.
więcej info:

 www.politykimigracyjne.pl
 www.wlaczsiewpolske.pl
KIEDY: do marca 2016 roku.

Info-Migrator
Kompleksowa i wielojezyczna platforma informacyjna dla mi-
grantów i migrantek, przybliżająca zarówno kwestie prawne 
i formalne, jak i zawierająca wiele praktycznych, lokalnych 
wskazówek dotyczących załatwiania spraw urzędowych i co-
dziennego życia w Polsce.
Platforma służyć ma też aktywizacji imigrantów i imigrantek 
oraz wzmacnianiu ich partycypacji w życiu publicznym.
Dodatkowo, w opracowaniu jest moduł ekspercki platformy, 
który służyć będzie współpracy różnych środowisk zaangażowa-
nych w tworzenie polityki migracyjnej i integracyjnej w Polsce.
adres strony: 

 www.info-migrator.pl 

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 
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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

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.
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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 trzecich 
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 cudzoziemców. 
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.

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 umożliwiających 
wdrażanie zasady równego traktowania w szkole. Jest to narzę-
dzie wspierające kadrę pedagogiczną w pracy ze społecznością 
szkolną zróżnicowaną m.in. ze względu na narodowość, pocho-
dzenie etniczne, kolor skóry czy wyznanie. zadaniem asystentów 
międzykulturowych jest wspieranie we wzajemnych kontaktach 
dzieci cudzoziemskich, ich rodziców i kadry pedagogicznej, a tak-
że dzieci i rodziców ze społeczeństwa przyjmującego.

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. Poka-
zom towarzyszy dyskusja moderowana przez edukatorów i edu-
katorki z FRS. Pokazy organizowane są zarówno na zamówienie 
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 Urzędzie 
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m. st. Warszawy oraz w Urzędach Dzielnic i ich jednostkach or-
ganizacyjnych. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy urzęd-
ników na temat mechanizmów i różnych form dyskryminacji, 
aktach prawnych chroniących przed dyskryminacją oraz kształ-
towanie umiejętności rozpoznawania i reagowania na dyskry-
minację.
KIEDY: czerwiec 2014r. – listopad 2014 r.

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.
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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 Obserwatorium
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu 
m.st. Warszawa
Ośrodek Ewaluacji
Stowarzyszenie VoxHumana
 www.obserwatorium.org.pl
 www.um.warszawa.pl
 www.ewaluacja.eu
 www.voxhumana.pl
Wzmocnienie Trafności i Skuteczności Działań na rzecz Cu-
dzoziemców w Warszawie
W ramach projektu opracowana zostanie diagnoza dot. jako-
ści działań realizowanych przez samorząd Warszawy na rzecz 
cudzoziemców. Dokument kończący projekt stanowić będzie 
podstawę do stworzenia przez samorząd stolicy Programu In-
tegracji Cudzoziemców w Warszawie. 
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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 imi-
grantów 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

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.
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ogłoszenia drobne ogłoszenia drobne ogłoszenia drobne ogłoszenia drobne

Stowarzyszenie nigdy Więcej poszu-
kuje wolontariuszy i wolontariuszki!
Organizacja zaprasza osoby, które 
chciałyby:
��uczestniczyć w naszych kampa-

niach społecznych i projektach 
(„Wykopmy Rasizm ze Stadionów”, 
„Muzyka Przeciwko Rasizmowi”, 
„Brunatna Księga” i „R@cism De-
lete”),

��pisać artykuły i reportaże do ma-
gazynu „NIGDY WIĘCEJ”,

��tłumaczyć teksty,
��brać udział w spotkaniach promu-

jących kulturową różnorodność, 
w festiwalach i koncertach.

KONTAKT:   redakcja@nigdywiecej.org  
tel.: 601 360 835

Zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych współpracą na rzecz wielo-
kulturowej Warszawy do współpracy 
przy tworzeniu Warszawskiego Cen-
trum Wielokulturowego. 
Zapraszamy przedstawicieli i przed-
stawicielki władz samorządowych, 
organizacji pozarządowych, wolon-
tariuszy i wolontariuszki, sponsorów. 
Więcej informacji na stronie: 
 www.cw.org.pl 

 

22 490 20 44
www.migrant.info.pl

 

Projekt  współ�nansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

IOM   OIM

Pomocne informacje dla migrantów 
dotyczące pobytu w Polsce

Zadzwoń i sprawdź !

Fundacja Inna Przestrzeń poszukuje wolontariu-
szy i wolontariuszek do Punktu Informacyjnego 
dla Migrantów. Punkt jest otwarty 6 dni w tygo-
dniu w godzinach 15:00–19:00. 
Wymagana zaawansowana znajomość przynaj-
mniej jednego języka obcego (m.in. angielski, ro-
syjski, ukraiński, hiszpański, francuski, wietnamski, 
arabski). 
Oferujemy możliwość odbycia stażu. 
Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz 
listu motywacyjnego na adres: 
 info @ info-migrator. pl

Fundacja Inna Przestrzeń poszukuje wolontariuszy i wolonta-
riuszek (praca redakcyjna i/lub tłumaczeniowa) do współpracy 
przy tworzeniu platformy internetowej Info-Migrator oraz do 
serwisu Kontynent Warszwa – Warszawa Wielu Kultur.
Przykładowe obowiązki: aktualizowanie informacji, testowanie 
strony, promocja, pisanie i aktualizacja tekstów, wywiady i kon-
sultacje, korekta tekstów. 
 Osoby zainteresowane pracą redakcyjną prosimy o przesłanie 
w mejlu kilku słów o sobie, na adres:
 anna.tomaszewska@kontynent.waw.pl
W sprawie tłumaczeń prosimy o kontakt na adres: 
 warszawa@info-migrator.pl
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