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ვარშავის მრავალკულტურული ცენტრი 

დაარსდა  ვარშავის მერიისა და არასამთავრობო 

ორგანიზაციების ერთობლივი ძალისხმევით. მისი 

მთავარი მიზანია იმ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა, 

რომლებიც ითვალისწინებენ უცხოელების ინტეგრაციის 

ხელშეწყობას მიმღებ ქვეყანაში. 2013 წლის 20 დეკემბერს 

არასამთავრობო ორგანიზაციების გაერთიანებამ დააარსა 

ვარშავის მრავალკულტურული ცენტრი. ეს ფონდები 

გახლდათ:

ფონდი "სხვა სივრცე"

ფონდი "აფრიკა სხვა მხრიდან"

საზოგადოებრივი მრავალფეროვნების ფონდი

განვითარების ფონდი "საზღვრებს მიღმა"

ფონდი "ჩვენი არჩევანი"

კულტურათა დაახლოების ფონდი "OPEN ART".

ჩვენი ორგანიზაციის თემატიკა საკმაოდ მრავალფეროვანია 

და შემდეგ დარგებს მოიცავს:  

 
ვარშავის მერიამ ვარშავის მრავალკულტურულ ცენტრს 

იაგელონსკას ქ. 54 ნომერში მდებარე სახლი გადასცა. 

ჩვენი ოფისი მდებარეობს ვარშავის რაიონ ჩრდილოეთ 

პრაგაში, ჰალერის მოედანთან. 

ინფორმირება - რომელიც განკუთვნილია 

უცხოელებისთვის, რომლებსაც პოლონეთში ლეგალურად 

ყოფნის შესახებ საჭირო ინფორმაციას მივაწვდით, ასევე 

ვარშავის მაცხოვრებლებლებისთვის, რომელთაც სურთ 

დედაქალაქის კულტურულ მრავალფეროვნებას გაეცნონ.

აქტივიზირება - მოიცავს უცხოელების 

დახმარებას საკუთარი პროექტების რეალიზებაში, 

კულტურის და ტრადიციების ვარშაველებისთვის გაცნობას 

და რაც მთავარია, მიგრანტების მიმღებ ქვეყანაში 

ინტეგრაციას. 

განათლება - მოიცავს ისეთი საგანმანათლებლო 

ღონისძიებების ჩატარებას, რომელთა მთავარი მიზანი 

იქნება მრავალკულტურული საზოგადოების დახმარება, 

მათთვის ერთნაირი უფლებების გარანტირებას, პოლონური 

ენის შესწავლას მიგრანტების მიერ. 

კულტურა - მოიცავს მიგრანტების მხარდაჭერას 

მათ მიერ რეალიზებული პროექტების ფარგლებში 

და დედაქალაქში კულტურული მრავალფეროვნეის 

პროპაგანდას ითვალისწინებს. 

კვლევები მიზნად ისახავს ვარშავაში მიგრაციის 

ტენდენციების შესწავლას (როგორც საერთაშორისო, 

ისე შიდა მიგრაციის). კვლევები დაგვეხმარება უკეთ 

გავეცნოთ მიგრანტების მოთხოვნებსა და არასამთავრობო 

ორგანიზაციებისა და მთავრობის ქმედებების შედეგებს.

ვარშავის მრავალკულტურული ცენტრის დაარსებაში 

დიდი წვლილი მიუძღვით როგორც მთავრობის 

წარმომადგენლებს, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციებს; 

ესენი გახლავთ: ვარშავის მერის მოადგილე; 

საზოგადოებრიი კომუნიკაციის ცენტრი, კულტურის ბიურო

განათლების ბიურო, სოციალური პოლიტიკის ბიურო, 

ოჯახის დახმარების ცენტრი ვარშავაში, ვარშავის 

საგანმანათლებლო-საზოგადოებრივი ინოვაციებისა და 

ტრენინგების ცენტრი, მიგრანტების და ლტოლვილების 

დახმარების ცეტნრი "Caritas ", ფონდი "აფრიკა სხვა 

მხრიდან", ფონდი სომალისთვის, საზოგადოებრივი 

მრავალფეროვნების ფონდი, ფონდი "სხვა სივრცე", 

ფონდი "ჩვენი არჩევანი", ფონდი "obserwatorium", 

ფონდი "Pro Cultura", განვითარების ფონდი "საზღვრებს 

მიღმა", ხელოვნების ფონდი "არტერია", კავკასიის 

ხალხთა კულტურის ინსტიტუტი, საზოგადოებრივ საქმეთა 

ინსტიტუტი, ასოციაცია "Autokreacja", ასოციაცია "კავკასიური 

სახლი", ეთნიგრაფებისა და ანთროპოლოგების 

ასოციაცია "ანთროპოლოგთა პასაჟი", იურიდიული 

ინტერვენციის ასოციაცია, ფონდი "მსოფლიო ხელის 

გულზე", კულტურათა დაახლოებაის ფონდი "OPEN ART", 

ფონდი "ტრანსკულტურა", თავისუფალი აზრის ასოციაცია, 

პალესტინური საზოგადოება, კულტურათშორისი დიალოგის 

ასოციაცია, ასოციაცია "Pro Humanum", პოლონური ფონდი 

მიგრაციის პრობლემებზე, ფონდი "ტერნოპილსკა"

ვარშავის მრავალკულტურული ცენტრი
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 პორტუგალიელები, მიგრანტების 
მიმართ ლოიალურ პოლიტიკას იმით ხსნიან, 
რომ მათი 2 მილიონი მოძმე ცხოვრობს 
პორტუგალიის საზღვრებს გარეთ. 
პორტუგალია ევროპაში მეოთხე, ხოლო 
მსოფლიოში 22-ე ადგილზეა მიგრანტების 
რაოდენობის მიხედვით.
სტატიის ავტორი: ზოფია ივაშკიევიჩი . 

საერთო ფას ეულობები 
   კულტურული მრავალფეროვნება

პორტუგალიის მიგრაციის პოლიტიკის ეტაპები
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პორტუგალიელები 
კარგად ეპყრობიან 

"თავიანთ მიგრანტებს", 
რადგან იმედოვნებენ, 

რომ უცხოელები 
ასევე მოექცევიან სხვა 
ქვეყნებში გადახვეწილ 
მათ თანამოძმეებს. 70-
იან წლებამდე უამრავი 

პორტუგალიელი 
გადაიხვეწა უცხოეთში. 

საერთო ფას ეულობები 
   კულტურული მრავალფეროვნება

და
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2007 წლის მონაცემების თანახმად, პორტუგალიაში 
10 617 575 ადამიანი ცხოვრობს. მათგან 332 137 
(3,13%) ლეგალური იმიგრანტები არიან. 2010 წელს 
უცხოელების რაოდენობა 443 055-მდე გაიზარდა.

ყველაზე მეტი იმიგრანტები იყვნენ ბრაზილიიდან 
(66345 2007 წელს), კაბო-ვერდედან (63 925) და 
უკრაინიდან (39 480).

MIPEX-ის რეიტინგის თანახმად, პორტუგალია 
მეორე ადგილზეა (შვედეთის შემდეგ) 
უცხოელებისადმი კეთილგანწყობის თვალსაზრისით. 
რაში მდგომარეობს პორტუგალიის მიგრაცის 
პოლიტიკის წარმატების საიდუმლო?

ლისაბონის მახლობლად Tetro 
IBISCO-ს მიერ ორგანიზებული 

ფესტივალის O Bairro  
i o Mundo-ს დროს  

შესრულებული  
გრაფიტი

პორტუგალიის მიგრაციის პოლიტიკის ეტაპები

6



  

  მიგრანტების მოზიდვა ბევრად მომგებიანია, 
ვიდრე მათი დეპორტაცია.

პორტუგალიის მიგრაციის პოლიტიკის წარმატება 
იმაში მდგომარეობს, რომ საზოგადოება 
დარწმუნებულია იმიგრანტების დიდ მნიშვნელობაზე. 
მათ დიდი წვლილი მიუძღვით დემოგრაფიის, 
ეკონომიკის, კულტურის განვითარებაში. სწორედ 
ამიტომ პორტუგალიის თითოეული მოქალაქისთვის 
უფრო მომგებიანია იმიგრანტებისთვის 
პორტუგალიაში ცხოვრების ნებართვის მინიჭება, 
ვიდრე მათ მიმართ მკაცრი პროცედურების გატარება 
და დეპორტაცია. 2013 წელს პორტუგალიიდან 
დეპორტურებული მიგრანტების რიცხვი 100-ს 
შეადგენდა. პოლონეთთან შედარებით, სადაც 
დეპორტირებული მიგრანტების რიცხვმა 2012 წელს 
1200 შეადგინა, ეს საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია. 
ACIDI-ს საერთაშორისო თანამშრომლობისა და 
კვლევების დეპარტამენტის უფროსის კატარინა რეის 
ოლივეირას განცხადებით, დეპორტაცია საკმაოდ 
ძვირადღირებული პროცესია და ქვეყნისთვის 
უფრო მომგებიანი პროცედურაა მიგრანტისთვის 
პორტუგალიაში ცხოვრების ნებართვის მინიჭება, 
ვიდრე მათი სახლში უკან დაბრუნება. 

  უსაფრთხოება და ნდობა
One-Shop-Stop (იმიგრანტების მიმღები 
დაწესებულება, სადაც იმ სამინისტროს 
წარმომადგენლები მუშაობენ, რომელთაც 
იმიგრანტებთან შეხება აქვთ) ყოფნისას, შენიშნავთ, 
თუ როგორ ზრუნავენ პორტუგალიელები 
იმიგრანტებზე. რეგისტრაციის განყოფილებაში, 
უცხოელი ყვება იმ პრობლემების შესახებ, რომელთა 
მოგვარებას ის ამ დაწესებულებაში ელის. შემდეგ 
მას გზავნიან შესაბამის ოთახში (ამავე შენობაში), 
სადაც შეისწავლიან მის პრობლემას, კონსულტაციას 
უწევენ მას და გზავნიან შესაბამისი სამინისტროს 
წარმომადგენლებთან (უთიტებენ ოთახის ნომერს, 
სართულს). რეგისტრაციის განყოფილებაში, 
უცხოელებს დაწესებულების თანამშრომლებთან 
მშობლიურ ენაზე გასაუბრების შესაძლებლობა აქვთ. 
ეს ყველაფერი შესაძლებელია კულტურათაშორისი 
მედიატორების დახმარების წყალობით. 

პორტუგალიის მიგრაციის პოლიტიკის ეტაპები

 როგორ 
გაიზიაროს 
პორტუგალიური 
გამოცდილება 
პოლონეთმა? 
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ლისაბონში მდებარე OSS-ს შენობის შემდეგ 
სართულებზე,შეგიძლიათ ისარგებლოთ შემდეგი 
კონსულტაციებით:
– ენის შესწავლა
– ჯანმრთელობის დაზღვევა
–  იურიდიული კონსულტაციები, პორტუგალიის 

ტერიტორიაზე ყოფნის ლეგალიზაცია
–  სოციალური საკითხები (დახმარება სამუშაოსა და 

საცხოვრებლის მოძებნაში) 

ჩვენთვის გასაკვირი აღმოჩნდა ის ფაქტი, 
რომ დაწესებულების ერთ-ერთ სართულზე 
შეგიძლიათ მოაგვაროთ პორტუგალიაში 
ლეგალურად ყოფნასთან დაკავშირებული 
საკითხები. ამაში შესაბამისი დეპარტამენტი 
დაგეხმარებათ. აქ განიხილავენ არალეგალი 
მიგრანების დეპორტაციის საკითხებსაც. თუ 
გემუქრებათ დეპორტაცია, ამავე შენობის ერთ-ერთ 
სართულზე შეგიძლიათ ისარგებლოთ იურუდიული 
კონსულტაციით. აქ ყველა მიგრანტი დაცულია. 
სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და 
სამინისტროების წარმომადგენლებს შესაბამისი 
ფერის ფორმა აცვიათ, რათა ადვილად იცნოთ და 
შესაბამისი საკითხით მიაკითხოთ. იურისტებისთვის 

და კულტურათაშორისი მედიატორებისათვის 
უცხოელის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია არ უნდა 
იქნეს მთლიანად გამჟღავნებული დეპარტამენტის 
წარმომადგენლებისათვის. 

ACIDI-ს (იმიგრაციისა და კულტურათშრისი 
დიალოგის კომისის) და CNAI-ს (იმიგრანტების 
დახმარების სახელმწიფო ცენტრების)  შექმნამ 
გააუმჯობესა პორტუგალიაში მცხოვრები მიგრანტების 
მომსახურება. თვით One Shop Stop-ის იდეა არის 
რეკომენდირებული ევროკავშრის მიერ, როგორც 
მიგრაციის პოლიტიკის ერთ-ერთი ყველაზე 
ეფექტური ინსტრუმენტი.

ასოციაცია თეატრი IBISCO (საზოგადოებაში 
ინტეგრაციისა და ოპტიმიზმის თეატრი) იმ 
ორიექტის გაგრძელებაა, რომელიც მიზნად 
ისახავს ახალგაზრდების ინტეგრაციას 
ხელოვნების დახმარებით ლურეშის რაიონში. 

პორტუგალიის მიგრაციის პოლიტიკის ეტაპები

�ფილოსოფია. More diversity better humanity 
(მეტი მრავალფეროვნება, უკეთესი ადამიანურობა)
ACIDI-ს მთავარი დევიზია: თანასწორობა, 
დიალოგი, სტუმართმოყვარეობა, კულტურილი 
მრავალფეროვნება, სიახლოვე, ინიციატივათა 
სიმრავლე. თანასწორობა იმაზე მიუთითებს, 
რომ პორტუგალიაში ცხოვრების ნებართვის 
მქონე უცხოელს ისეთივე უფლებები აქვს, 
როგორც პორტუგალიის მოქალაქეს (ეს არ 
ეხება არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას). 
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დიალოგი ეხება ინტეგრაციის თითოეულ 
საფეხურს (სამინისტროებთან და არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა, იმიგრანტების, 
სხვადასხვა ასოციაციის, ფონდის, ორგანიზაციის 
მიერ მიგრაციის პოლიტიკის შეფასება და  
კულტურათაშორისი მედიატორების დახმარებით 
მისი რეალიზაცია). სტუმართმოყვარეობა ისედაც 
ნათელია. პორტუგალიის 2 მილიონი მოქალაქე 
ხომ მის ფარგლებს გარეთ ცხოვრობს. კულტურული 
მრავალფეროვნება აღიქმება როგორც მთავარი 
ფასეულობა და სიმდიდრე. სიახლოვე აღიქმება 
როგორც სამინისტროსა და იმიგრანტს შორის 
დისტანციის შემცირება, მათი დაახლოება. 
ნიციატივათა სიმრავლე პასიურობის საპირისპირო 
მხარეა. იმიგრაციის პოლიტიკის რეალიზებაში 
ჩართულია ყველა დაინტერესებული პირი. 

�რატომაც არა?
როგორ გაიზიაროს პორტუგალიური გამოცდილება 
პოლონეთმა? ნუთუ ეს შესაძლებელია? ერთი მხრივ 
მსგავსებისგან გამომდინარე უნდა ველოდოთ იმას, 
რომ პოლონელები ისეთივე სტუმართმოყვარები 
არიან, როგორც პორტუგალიელები. პოლონეთის 
მიგრაციის პოლიტიკის  არაეფექტურობა 
პოლონური სამართლებრივი შეზღუდვებით და 
ადმინისტრაციული სირთულეებით აიხსნება. 
ამასთანავე საჭიროა გვახსოვდეს,რომ ACIDI 
ნულიდან დაიწყო ფუნქციონირება და 90-იან 
წლებში პორტუგალიაშიც ბევრი საკითხი არ 
იყო სამართლებრივად დარეგულირებული. 
პორტუგალიის იმიგრაციის პოლიტიკის განვითარება 
ხომ ACIDI-ის ფუნქციონირებას უკავშირდება. 
დასკვნა : პოლონეთის მიგრაციის პოლიტიკის 
გაუმჯობესება დამოკიდებულია მთავრობისა და III 
სექტორის თამანშრომლობაზე. ყველაფერი ჩვენ 
ხელთაა! 

პორტუგალიაში (ლისაბონში) სამდღიანი მიგრაციის 
პოლიტიკის შემსწავლელი სამდღიანი ვიზიტი 
2014 წლის აპრილის ბოლოს გაიმართა (28.04-
01.05.2014). ვიზიტის ფარგლებში პორტუგალიაში 
კრაკოვიდან, ლუბლინიდან და ვარშავიდან 
14-კაციანი ჯგუფი გაემგზავრა, რომელთა 
წევრები იყვნენ მთავრობისა და არასამთავრობო 
ორგანიზაციის წარმომადგენლები. 

თეატრი IBISCO ხელოვნების 
დახმარებით საზოგადოებას 

უნერგავს ისეთ ფასეულობებს, 
როგორიცაა: დისციპლინა, ჯგუფური 

მუშაობის უნარი, ემანციპაცია, 
თავდაჯერებულობას. 

პორტუგალიის მიგრაციის პოლიტიკის ეტაპები
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ქართველი ვარშავაში

ნატო  
ბოჭორიშვილ- 
-კურეკთან

დიდი ხანია პოლონეთში ცხოვრობ?
პოლონეთში 1996 წლიდან ვცხოვრობ. უკვე 18 წელია.

რატომ მაინდამაინც პოლონეთზე შეაჩერე შენი 
არჩევანი?
სიმართლე გითხრათ ეს უფრო ჩემი მშობლების 
გადაწყვეტილება გახლდათ, ვიდრე ჩემი.  
მათ მიიღეს მოწვევა სიედლცედან როგორც 
უნივერისტეტის ლექტორებმა. თავდაპირველად 
მამაჩემთან ერთად ჩამოვედი აქ, შემდგომში მთელი 
ჩემი ოჯახი გადმოვიდა პოლონეთში საცხოვრებლად.

სად სწავლობდი? ახლა რას საქმიანობ?
დავამთავრე ინგლისური ფილოლოგია სიედლცეში, 
შემდგომში სწავლა განვაგრძე მარია სკლოდოვსკა-
კიურის უნივერსიტეტში ლუბლინში. ამჟამად 
ვარშავაში ვცხოვრობ და ინგლისური სკოლის 
დირექტორი გახლავართ, სადაც ინგლისურს 

ბავშვებს ჰელენ დორონის მეთოდით ვასწავლით. ეს 
უცხო ენის სწავლების ბუნებრივი მეთოდია, რადგან 
ბავშვი ისეთივე ხერხით შეისწავლის უცხო ენას, 
როგორც მშობლიურს. თავიდან ბავშვევი ისმენენ, 
შემდეგ იწყებენ ლაპარაკს და ბოლოს - წერას. 
ჰელენ დორონის მეთოდი მორგებულია  3 თვიდან 
19 წლამდე მოსწავლეებზე. ჩვენი გაკვეთილები 
ხელს უწყობენ ბავშვის ზოგად განვითარებას.  
მაგალითად, ბავშვები ჩვენთან ეუფლებიან ხატვას, 
ხაზვას და ხელსაქმეს. 

განსხვადება თუ არა პოლონეთში ცხოვრება 
საქართველოში ცხოვრებისგან? უფრო 
ადამიანებს შორის ურთიერთიბებზე გეკითხები 
ნამდვილად არის მსგავსებაც და განსხვავებაც. 
იმ დროიდან მოყოლებული, რაც მე წამოვედი, 
საქართველოში ცხოვრება მართლაც შეიცვალა.  
მიუხედავად იმისა, რომ 13 წლის გახლდით და 
ცხოვრებაზე სხვა შეხედულება მქონდა, მაინც 
ბევრი რამ დამამახსოვრდა. რით განსხვავდება 
საქართველო პოლონეთიგან? საქართველოში 
ოჯახი მთავარი ფასეულობაა. გაჭირვების ჟამს, 
პირველი ადამიანი, რომელიც მხარში ამოგიდგება 
ოჯახის წევრია. მიუხედავად იმისა, შვილებს უკვე 
თავიანთი ოჯახები ჰყავთ, მშობლებთან მაინც კარგი 
ურთირთობა აქვთ. ეს ალბათ მთავარი განსხვავებაა. 
კიდევ ერთი განსხვავება იმაში მდგომარეობს, 
რომ ქართველები ძალიან მეგობრულები არიან, 
თავისუფლები და თამამები არიან ურთიერთობაში. 
შეუძლიათ უპრობლემოდ გამოელაპარაკონ 
უცნობ ადამიანს ქუჩაში. პოლონელებთან და 
ევროპელებთან შედარებით, ქართველები ხმაურიანი 
და მხიარული ხალხი ვართ.

რა აქვთ საერთო პოლონელებსა და ქართველებს?
ბევრი ფასეულობები. ვფიქრობ, უფრო პატრიოტიზმი 
და მეგობრობა. ისევე როგორც ქართველებს, 
პოლონელებსაც უზომოდ უყვართ ცეკვა. 

ვარშავაში თავს როგორ გრძნობ? გიყვარს ეს 
ქალაქი?
დიახ. ვარშავაში უკვე 6 წელია რაც ვცხოვრობ. 
ძალიან მიყვარს ეს ქალაქი, მისი ცხოვრების რიტმი, 
მრავალფეროვნება და კულტურული ცხოვრება. აქ 
ყველაფერი მომწონს. 

ინტერვიუ
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ქართველი ვარშავაში

Jestem w szoku, 
jak bardzo Polacy 

polubili taniec. 
Widzę wielką różnicę 

w porównaniu 
z początkiem mojego 

pobytu – naprawdę 
dajecie radę!

სამუშაოს ძიებისას, რაიმე პრობლემები ხომ არ 
შეგქმნია?
უკვე 10 წელია რაც ინგლისურს ჰელენ დორონის 
მეთოდით ვასწავლი, ამიტომ სამუშაოს ძიებისას 
პრობლემები არ შემქმნია და ჯერ კიდევ ვარშავაში 
ჩამოსვლამდე ვიცოდი, რომ სკოლაში ვიმუშავებდი. 

ვარშავაში მცხოვრებ სხვა ქართველებთან თუ 
თანამშრობლობ? ხომ არ გეგმავთ რაიმე პროექტის 
რეალიზებას, რომლის მთავარი მიზანიც იქნება 
საქართველოს პოპულარიზაცია მის საზღვრებს 
გარეთ?
სიმართლე გითხრათ,  არა. როდესაც სიედლცეში 
ვცხოვრობდით, ერთადერთი ქართული ოჯახი 
ვიყავით იქ, ამიტომაც კონტაქტი სხვა ქართველებთან 
არ გვქონია. დავმეგობრდით პოლონელებთან. 
მას შემდეგ, რაც ვარშავაში გადმოვედი 
საცხოვრებლად, ბევრი ქართველი გავიცანი, 
მაგრამ საერთო პროექტები არასდროს გვქონია. 
რაც შეეხაბა საქართველოს პოპულარიზაციას, 
ვთანამშრობლობ ფონდთან "სხვა სივრცე ". ვიყავი 
მოხალისე, სკოლაში ბავშვებს ვუყვებოდი ხოლმ 
საქართველოზე. მეგობართან ერთად მოვაწყვეთ 
ღონისძიება "საქართველო ახლა".

რა გეგმები გაქვს?
ამჟამად დაკავებული ვარ მხოლოდ სკოლით. 
ამავდროულად ვფიქრობ ქართული ცეკვისა და 
სიმღერის გაკვეთილების მოწყობაზე. 3-4 წლის წინ 
რამდენიმე პოლონელი გოგონასთვის მოვაყწვე 
ქართული ცეკვის გაკვეთილები, რომლებიც ჩაატარა 
ქართველმა გოგონამ. ვფიქრობ მომავალში 
თანამშრომლობა დავიწყო კრაკოვში მოქმედ 
ასოციაციასთან "ხიდი საქართველოსთან".  მათი 
ორგანიზებით კრაკოვში ტარდება ქართული 
მრავალხმიანი სიმღერის გაკვეთილები. 

შენი ქალიშვილი რამდენი წლისაა? ქართულს და 

ინგლისურს ხომ არ ასწავლი?  
ჩემი შვილი უკე სამი წლისაა. რა თქმა უნდა 
ვასწავლი მას მშობლიურ ენასა და ინგლისურს. 
როდესაც პოლონეში ჩამოვედით, არ გვქონდა 
ურთიერთობა სხვა ქართველებთან, არ 
არსებობდა სკაიპი და კომუნიკაციის სხვა 
თანამედროვე სახეები, რის გამოც ჩვენი 
მშობლიური ენა პოლონურმა ჩაანაცვლა. მაშინ 
ქართულად მხოლოდ მამას ველაპარაკებოდი.  
სხვა იმიგრანტის მსგავსად, ჩემი მშობლების 
შეცდომა იმაში მდგომარეობს, რომ პოლონური 
ენის ინტენსიური შესწავლით ქართული 
სამწუხაროდ დაგვავიწყებინეს. როგორც კი 
გავიგე, რომ ფეხმძიმედ ვარ, გადავწყვიტე 
ჩემ შვილთან მიმართებაში იგივე შეცდომა არ 
დამესვა და ინტენსიურად დავიწყე ქართული 
ენის შესწავლა, განვიახლე სიტყვათა მარაგი. 
ჩემი შვილისთვის რამდენიმე წიგნი ქართულად 
ვთარგმნე. არსებობს OPOL-ის მეთოდი (one 
parent, one language). მულტინაციონალურ 
ოჯახში ორივე მშობელი თავის მშობლიურ 
ენაზე ელაპარაკება ბავშვს,რის გამოც  მათი 
შვილი ადვილად ითვვისებს ორივე ენას. ამ 
მეთოდის დახმარებით, ჩემი 3 წლის ბავშვი 
საყბრობს სამ ენაზე - ქართულად, პოლონურად 
და ინგლისურად. მისი პირველი ენა მაინც 
ქართულია. ინგლისურადაც საკმაოდ კარგად 
ლაპარაკობს. დროის უმეტეს ნაწილს ჩემი შვილი 
ჩემთან და ჩემს ნათესავებთან ერთად ატარებს. 
მშობლებთან ხშირად მაქვს უთანხმოება, რადგან 
ისინი ბავშვთან საუბრისას ბარბარიზმებს
 იყენებენ. ჩემი მთავარი მიზანია, ჩემი შვილი 
ლიტერატურულ ქართულს დაეუფლოს, 
სწორედ ამიტომ ხშირად  ვეძებ ახალ სიტყვებს 
ლეკსიკონებსა თუ ინტერნეტში. ბავშვთან ერთად, 
მეც სასარგებლო ცოდნას ვიძენ. 

რესპონდენტს ესაუბრა იულია ჩერიომუხინა

 ვარშავაში უკვე 6 წელია რაც 
ვცხოვრობ. 
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როდის ჩამოხვედი პოლონეთში და რატომ 
მაინცდამაინც აქ?
პოლონეთში 13 წლის წინ სიყვარულმა ჩამომიყვანა. 
დაივინგის ინსტრუქტორი გახლავართ. 
ჩემი სატრფო ცურვისას გავიცანი. 
იმდენად მომეწონა პოლონეთი, რომ 
ჩამოსვლისთანავე დარჩენა გადავწყვიტე.

ახლა რას საქმიანობ?
მაქვს საკუთარი გამომცემლობა. 
გამოვცემ წიგნებს საქართველოს 
შესახებ. მაგალითად:  რეპორტაჟულ-
კულტურული გზამკვლევი.
და ქართული სადღეგრძელოების 
პოლონური კრებული. ახლო 
მომავალში ვაპირებ გამოვცე 3 ახალი 
პუბლიკაცია შემდეგ თემატიკაზე 
: ქართული სამზარეულო, ქართული 
სადღეგრძელოები და სასიყვარულო ლექსები - 
სერენადები. ვგეგმავ ინგლისურ ენაზე ვთარგმნო 
ჩემი წიგნი "ქართული სადღეგრძელოები - 
მსოფლიო ნადიმის მივიწყებული ხელოვნება" . 
ცოტა ხნის წინ გამოვეცი ინგლისურ-ქართული 
სასაუბროები. დიდი სურვილი მაქვს ეს წიგნები 
გავიტანო საზღვარგარეთ, საერთაშორისო ბაზარზე. 

გენატრება საქართველო?
თავიდან საქართველო ძალიან მენატრებოდა. 
თუმცა ახლა, 13 წლის შემდეგ მეტი საერთო მაქვს 
პოლონეთთან. მეორე მხრივ, ავიაბილეთები 
იმდენად გაიაფდა, რომ საქართველოში წელიწადში 
2-3-ჯერაც კი ვახერხებ ჩასვლას. სასაცილოა, 
მაგრამ საქართველოში ჩასვლისას, თავიდან თავს 
განსხვავებულად ვგრძნობ. შემდეგ ქართული 
ცხოვრების რიტმს ვუწყობ ფეხს. აღსანიშნავია, რომ 

პოლონელებსა და ქართველებს შორის მრავალი 
მსგავსებაა. ორივე ერი ტემპერამენტიანია, შეუძლიათ 

საჭიროებისამებრ ერთ მუშტად 

შეკვრა. ჩემთვის პოლონეთი 
- ევროპული კავკასიაა, 
სადაც დღემდე შემორჩა 
სტუმართმოყვარეობა და 
ტრადიციები. დასავლეთ 
ევროპაში თანდათან 

იკარგება ეს ფასეულობები. 
პოლონეთი პატარა კავკასიაა, 

რომელშიც ჩვენ დრომდე 
შემორჩა სლავური ტრადიციები, 

რომლებიც ძალიან ჰგავს ქართულს. მართალია, 
პოლონელებსაც ხანდახან გააჩნიათ უცხოელებთან 
ურთიერთობისას ბარიერები, რომლებიც 
ქართველებისთვის უცხოა. 

რა გაკლია ყველაზე მეტად პოლონეთში?
თავიდან ვცხოვრობდი ვარშავაში, მაგრამ იქ დიდხანს 
ვერ გავძელი ხალხის გამო. გადავწყვიტე პატარა 
ქალაქში გადავსსხლებულიყავი, სადაც ხალხთან 
ურთიერთობა გაცილებით მარტივია. აქ ყველას 
ვიცნობ და ყველა მიცნობს. ხალხი არსად ჩქარობს, 
თბილი, მეგობრული გარემოა. 

გამომცემლობითი საქმიანობის გარდა რას 
საქმიანობ? 
რა თქმა უნდა. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების 
წესის - სპორტის პოპულარიზაციას ვახდენ. სკოლებსა 

საქართველო – რეპორტაჟულ-
კულტურული გზამკვლევი. ავტორი: 
გიორგი მაღლაკელიძე

ქართველი ვარშავაში

გიორგი მაღლაკელიძესთან
ინტერვიუ
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და საბავშვო ბაღებში აღმოსავლური ორთაბრძოლის 
ხელოვნებას ვასწავლი. ამის გარდა, ყოველტვის 
ვცდილობ საქართველოს პოპულარიზაციას 
ვარშავაში. გაზაფხულზე ვაწყობ ქართულ საღამოებს. 
ვაკეთებ პრეზენტაციებს, ვაჩვენებ სლაიდ-შოუს 
და მოვუთხრობ საქართველოს შესახებ - როგორ 
ვიმოგზაუროთ იაფად საქართველოში, ქართულ 
ღირსშესანიშნაობებზე, ხალხზე, ქართული ცხოვრების 
წესზე. უკვე 13 წელია, რაც  ამ საქმიანობას ვეწევი. 
ჩემი საქმიანობა მიზნად ისახავს პოლონელების 
მომზადებას საქართველოში ვიზიტისთვის, რათა მათ 
კულტურული შოკი არ მიიღონ.

ოჯახში თუ იცავთ ქართულ ტრადიციებს?
სასაცილოა, მაგრამ უცხოეთში გადახვეწილი 
ადამიანი უფრო მეტად ხვდება სამშობლოს ფასს, 
შესაბამისად მეტად უჩნდება პატრიოტიზმის გრძნობა.  
სხვათა შორის, ახლა უფრო მეტად ვცდილობ 
ქართული ტრადიციების დაცვას. მაგალითად, ოჯახში 
ორჯერ აღვნიშნავთ შობას - კათოლიკურსა და 
მართმადიდებლურს. სხვა ქართველი იმიგრანტებიც 
იმავე დღესი არიან. (იცინის).

სად შეიძლება ვარშავაში ქართული ცეკვის 
შესწავლა?
ყოველ კვირა დღეს საქართველოს საელჩოში 
ტარდება ქართული ცეკვის გაკვეთილები, 
რომლებზეც ჩაწერა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. 
ჩემმა მეუღლემ შეისწავლა ქართული ცეკვა, მე 
არასდრის გამომდიოდა ცეკვა, მაგრამ ახლა ჩემი 
ცოლი მასწავლის!

საზოგადობრივ საქმოანობაში თუ ხარ ჩართული?
არ ვარ აქტიურად ჩართული არასამთოვრობო 
ორგანიზაციების საქმიანობაში. დღესდღეობით 
წიგნების გამოცემით შემოვიფარგლები.  
გამომცემლობას ჩემით ვაფინანსებ.  ხშირად 
უანგაროდ ვღებულობ მონაწილეობას ღონისძიებებში, 
რომლებიც მიზნად ისახავენ საქართველოს 
პოპულარიზაციას. მაგალითად, თუ მიწვევს, 
ბიბლიოთეკა, რომელსაც დაბალი ბიუჯეტი აქვს, 
მაგრამ სურს მოაწყოს  საქართველოს დღე, 
ყოველთვის ვეხმარები. ამაში ცუდს ვერაფერს ვხედავ. 
ერთით მეტი ტურისტი ჩამოვა საქართველოში და 
ქართველი ოჯახი ამით მოგებას ნახავს. ასეთია 

ჩემი აზრი - თუ უცხოელი ტურისტი საოჯახო ტიპის 
სასტუმროში გაჩერდება, ისადილებს რესტორანში, 
ამაში მოგებას ქართველიც ნახავს. 

მინდა რამდენიმე კითხვა დაგისვა შენ მიერ 
გამოცემულ  რეპორტაჟულ-კულტურულ 
გზამკვლევთან დაკავშირებით. ეს არის ერთ-
ერთი პირველი გზამკვლევი პოლონურ ენაზე, 
რომელიც მთლიანად საქართველოს ეძღვნება. 
ეს წიგნი ძალიან თანამედროვეა, რადგან შეიცავს 
QR-კოდებსა და CD დისკს ინტერვიუებით. რა 
კრიტერიუმით არჩევდი რესპონდენტებს?
თავიდან საერთოდ არ ვგეგმავდი ასეთი წიგნის 
გამოცემას. ერთხელაც მესტუმრა პოლონელი, 
რომელმაც მირჩია წიგნის გამოცემა, რომელშიც 
ტავს მოვუყრიდი იმ პოლონელების ინტერვიუებს, 
რომლებიც იყვნენ საქართველოში. ასეთი წიგნი 
ჯერ არავის ჰქონდა გამოცემული, სწორედ 
ამიტომაც დავიწყე ინტერვიუების შეგროვება. ეს 
საქმე არ გამძნელებია, რადგან ერთი რესპონდენტი 
მეორეს უწევდა რეკომენდაციას. ზუსტად მათ 
მირჩიეს QR კოდების დამატება, რაც კიდევ უფრო 
თანამედროვეს გახდიდა გზამკვლევს. პოლონეთი 
პატარა კავკასიაა, რომელშიც ჩვენ დრომდე 
შემორჩა სლავური ტრადიციები, რომლებიც ძალიან 
ჰგავს ქართულს.

ქართულ-პოლონურ სასაუბროებზე რა შეგიძლია 
გვითხრა? როგორ მიმდინარეობდა მათი 
შედგენისა და გამოცემის პროცესი? 
ამას დაახლოებით 2 წელი დასჭირდა. ახალ 
გამოცემას თან მოყვება CD დისკი, რომელიც 
ქართული სიტყვების სწორ წარმოთქმაში ეხმარება 
პოლონელებს. შესაძლებელია სასაუბროების 
აუდიუ-ვერსიის ტელეფონზე ჩაწერა და მათი 
მოსმენა ყველგან. თანდათან ვვითარდებით. გვსურს 
ჩვენი პროდუქცია Amazon-ზე გავიტანოთ. ჩემი 
წიგნების პოპულარიზაციის ფარგლებში, რამდენიმე 
ეგზამპლარი ვაჩუქეთ ზოგიერთ ორგანიზაციას. 
ჯერჯერობით გზამკვლევის შეძენა მხოლოდ 
საქართველოშია შესაძლებელი.  ვიმედოვნებთ,  
რომ სეზონის დროს ამ წიგნის მეტ ეგზემპლარს 
გავყიდით. 

რესპონდენტს ესაუბრა იულია ჩერიომუხინა

ქართველი ვარშავაში
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იმიგრაციის თემატიკა საზოგადოების და 
პოლიტიკოსების მთავარი განსახილველი 
თემაა. ის ყურადღების ცენტრშია და დისკუსიას 

საინტერესო ხასიათს სძენს. მიგრაციის მართვა ეს 
უფრო სლოგანია, ვიდრე პოლიტიკური პასუხი, ის 
ეფუძნება ილუზიას, რომ შეიძლება აკონტროლო 
საზღვარი. მიგრაციის პოლიტიკის უმთავრესი 
შეცდომაა ინტეგრაციის ფასად არალეგალურ 
იმიგრაციასთან ბრძოლა. სწორედ ამიტომ მწირია 
ბიუჯეტი, რომელიც მიზნად ისახავს ქალაქებში 
იმიგრანტების საზოგადოებაში ინტეგრაციას. ეს ხომ 
დაგვეხმარებოდა ქსენოფობიის თავიდან აცილებაში. 
მიგრაციის რესტრიქციული (შემზღუდველი) 
პოლიტიკა უცხოელების მიმართ შიშით აიხსნება. 
არალეგალურ იმიგრაციასთან ბრძოლა პირაპირ 
კავშირშია მიგრაციული პოლიტიკის გამკაცრებასთან, 
რომელიც ქსენოფობიას აძლიერებს.   

ბევრ დასავლურ ქვეყანაში იმიგრაცია ეროვნულ 
იდენტობას საფრთხეს წარმოადგენს. პოლონეთში, 
საბედნიეროდ, ამაზე ჯერჯერობით არ საუბრობენ. 
კიდევ ერთ ანტიიმიგრაციულ ინსტრუმენტს 

ფინანსური საკითხები წარმოადგენენ, რომლებიც 
განაკუთრებით საარჩევნო კამპანიის დროს 
მწვავდება. ეს საკითხი ეხება იმიგრანტებისთვის 
ფინანსური დახმარების გაწევას, მათ დაზღვევას და 
სხვა სოციალურ პროგრამებს. 

მინდა ვთქვა: როგორც იქნა!
მიგრაცია არ უნდა იყოს განხილული როგორც 

პრობლემა, არამედ როგორც შესაძლებლობა. 
ვარშავის მრავალკულტურული ცენტრის მიერ 
ორგანიზებული ღონისძიებები მიმართულია 
დედაქალაქის მოსახლეობისკენ. ჩვენი მთავარი 
მიზანია ვარშავის მრავალკულტურული ცენტრის 
შესახებ ცოდნა გავაღრმავოთ დედაქალაქის 
მაცხოვრებლებში. 

გვსურს გამოვცეთ გზამკვლევი ვარშავის 
მრავალკულტურული ცენტრის შესახებ, გავაცნოთ 
ხალხს იმიგრანტების ისტორიები, მათი ცხოვრების 
წესი.  დიდი სურვილი გვაქვს ჩავატაროთ 
პოლონური ენის, კულტურისა და ტრადიციების 
შემსწავლელი კურსები უცხოელებისთვის, გავაცნოთ 

მამადუ დიუფი  
აფრიკა სხვა მხრიდან

სტატიის სრული ვერსია იხილეთ ვებ-გვერდზე: 
 www.info-migrator.pl

ფოტო: პირადი არქივიდან

ვარშავის მრავალკულტურული ცენტრი შესაძლებლობები და საფრთხეები

 დებატები იმიგრაცვიის 
საკითხებთნ დაკავშირებით, 
ყველასათვის სანტერესო თემაა.
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იმაში მდგომარეობს, რომ ვარშავაში ბევრი სხვა 
რეგიონებიდან ჩამოსული ადამიანი ცხოვრობს, 
რომლებიც "ითქვიფება" (ისე ერწყმის) ადგილობრივ 
მოსახლეობას, რომ მათ ვერც კი გაარჩევ. 
ვარშავის მრავალკულტურული ცენტრი ამ საკითხს 
უფრო დეტალურად გაგაცნობთ. 

ვარშავაში ბევრ ხალხს ვიცნობ, როგორც 
იმიგრანტებს, ასევე  პოლონელებს, რომლებიც 
ჩამოვიდნენ აქ,  შეუყვარდათ ეს ქალაქი, არა 
იმიტომ, რომ აქ კარგი სამუშაო იპოვეს. მათ 
უბრალოდ უყვართ ეს ქალაქი, აქ თავს კარგად 
გრძნობენ. მოსწონთ მისი ცხოვრების რიტმი, 
მრავალფეროვნება და კულტურული ცხოვრება.  
ვარშავის მრავალკულტურული ცენტრის წყალობით, 
ვარშავა მთელ მსოფლიოში იქნება ცნობილი თავისი 
სტუმართმოყვარეობით. ქალაქის კულტურული 
მრავალფეროვნება და კულტურათაშორის 
დიალოგი ხელს შეუწყობს ვარშვაში ჩამოსული 
პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციას. 

ვარშაველებს დისკრიმინაციის სხვადასხვა ფორმები. 
ეს ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ინტეგრაციისა და 
კულტურათაშორის დიალოგის გაღრმავებას.

ვარშაველის იდენტურობა
რამდენი ვარშაველის წინაპრი განისვენებს 
დედაქალაქის სასაფლაოებზე? როგორც ვიცით 
1,7 მილიონიანი ვარშავის მაცხოვრებლების 
მხოლოდ მცირე ნაწილია ნამდვილი ვარშაველი, 
მხოლოდ ცოტა თუ ყავს ბაბუა, ან თუნდაც დიდი 
ბაბუა ვარშავიდან. ვარშავის მაცხოვრებელთა 
უმრავლესობა პოლონეთის სხვადასხვა 
რეგიონებიდან ჩამოვიდა. თუ პოლონეთის სხვა 
რეგიონებიდან ჩამოსულ პოლონელს შეუძლია 
გახდე ჭეშმარიტი ვარშაველი, რატომ არ 
შეიძლება სხვა ქვეყნიდან ჩამოსული ადამიანი 
გახდეს ვარშავის მაცხოვრებელი? რას ნიშნავს 
ვარშაველის იდენტობა?  მართალია, რომ ნამდვილ 
ვარშაველებსა და ჩამოსულ მოსახლეობას შორის 
კონფლიქტი არსებობს? დედაქალაქში 30 წელია 
რაც ვცხოვრობ. ამ ქალაქის განასკუთრებულობა 

ვარშავის მრავალკულტურული ცენტრი შესაძლებლობები და საფრთხეები

 პირველი ასპექტი ეხება 
მიგრანტების ჩამოსვლასა და 
ცხოვრებას.  
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ცე (ნტრი)კულტურათაშორისი 

დიალოგი

სოლიდარობის 
დანერგვა

უთანხმოებები 
მახსენდება 2 წლის წინ გამართული ღონისძიება: 
"Street Party-მრავალკულტურული ვარშავა", 
რომელიც გაიმართა კრაკოვსკიე პშედმიეშციეს ქუჩაზე.  
ამ ღონისძიების დროს შეიძლებოდა მსოფლიო 
სამზარეულოს ცნობილი კერძების დაგემოვნება. 
ერთ-ერთი "დაზარალებული" ქალბატონი ყვებოდა 
იმ სურნელებზე, რომელიც ჰაერში ზემოთ ხსენებული 
ღონისძიების დროს იფრქვეოდა. ის ყვებოდა, რომ ეს 
"სურნელები" სუფთა ჰაერს აფუჭებდნენ ვარშავაში.  

სწორედ მაშინ მე მას ვკითხე, როგორ 
წარმოედგინა ცნობილი პოლონური კერძების - 
ბიგოსისა და ტრადიციული პოლონური კოტლეტის 
მომმზადება ინდოეთში, მექსიკაში, თუ ლიბანში . 
შეუძლებელია მსოფლიო სამზარეულოს ცნობილი 
კერძების სურნელმა არ მიგიზიდოთ... 

ჩვენ ვესაუბრეთ ვარშავის მერიის წარმომადგენელს 
ადამიანის უფლებების საკითხებში ჰალერის მოედანზე 
არსებული ვარშავის მრავალკულტურული ცენტრის 
თაობაზე. ჩვენ გვაინტერესებდა, გააჩნდათ თუ არა 
ამ ქუჩის მაცხოვრებლებს რაიმე საწინაღმდეგო 
აქ არსებული ცენტრისა. კაროლინა მალჩიკ-
როკიჩინსკამ ასეთი პასუხი გაგვცა: "მართალია, 
მაცხოვრებლების აზრი ორად გაიყო, მაგრამ 
საბედნიეროდ მომხრეების რაოდენობა ბევრად 
აღემატებოდა მოწინააღმდეგეეთა რიცხვს. ზოგიერთი 
მაცხოვრებელი სკეპტიკურად უყურებდა აქ გახსნილ 
ცენტრს. ერთ-ერთმა მამაკაცმა მეზობლებს კითხვაც 
კი დაუსვა, რა აზრის იქნებოდნენ ისინი ამ ცენტრის 
შესახებ, როდესაც მის სიახლოვეს სისტემატიურად 
დასჭირდებოდათ პოლიციის გამოძახება. ის 
ამტკიცებდა, რომ უცხოელები შეეცდებოდნენ 
ვარშაველების დაშინებას. სამწუხაროა, მაგრამ 
დღესაც კი, კულტურული 

მრვალფეროვნება შიშს ჰგვრის მაცხოვრებლებს. 
გვეშინია იმის, რაც ჩვენთვის უცხოა. სწორედ ამიტომ 
მერიაში გავმართეთ შეხვედრა, რომელზეც ამ ქუჩის 
მაცხოვრებლების ოფიციალური წარმომადგენლები 
მოვიწვიეთ. არასამთავრობო ორგანიზაცვიების 
დახმარებით ავუხსენით მათ, თუ რა ფუნქცია 
ექნებოდა მათი საცხოვრებელი სახლების სიახლოვეს 
გახსნილ ვარშავის მრავალკულტურულ ცენტრს. 
ვფიქრობ, რომ სწორედ ასე, მაცხოვრებლებთან 
თანამშრომლობის საფუძველზე უნდა 
ხორციელდებოდეს ამდაგვარი პროექტები".

ვწერ აქ ამ ცენტრის შესახებ, რომელიც არავითარ 
საფრთხეს წარმოადგენს არც რაიონ - ჩრდილოეთ 
პრაგის მაცხოვრებელთათვის და არც ვარშავისთვის 
მთლიანობაში.  ყველამ ვიცით, რომ იმიგრაციას თან 
ახლავს როგორც იმედი უკეთესი ცხოვრებისა, ასევე 
რისკი და საფრთხეები. ამის შესახებ შეგიძლიათ 
დარწმუნდეთ, თუ პოლიტიკურ სცენას გადახედავთ. 
იმატა მარჯვენა ფრთის პარტიების რიცხვმა, 
რომლებიც მიგრანტების მიმართ სიძულვილს, 
ნაციონალიზმს აღვივებენ ევროპის ბევრ ქვეყანაში.  
ცოტა ხნის წინ ჩატარებულმა საპარლამენტო 
არჩევნებმა ევროკავშირში ნათლად წარმოაჩინა ეს 
პრობლემა დასავლეთში. დაგვანახა, თუ რაოდენ 
მწარეა ეს პრობლემა ევროპაში. მონოეთნიკურ 
პოლონეთში, სადაც უცხოელთა რიცხვი მხოლოდ 
ნახევარ პროცენტს შეადგენს, ანტიიმიგრაციული 
პოლიტიკა დემაგოგია და ფიქციაა.

და ბოლოს
ინტეგრაცია საკმაოდ რთული პროცესია. ის 
კომპლექსურ ცოდნას, მიდგომასა და საჭირო 
დაგეგმარებას მოითხოვს. სამწუხაროდ, არც 
კულტურული მრავალფეროვნების საკითხი და არც 
მიგრანტთა მიმღებ ქვეყნებში ინტეგრაცია არ იქნა 
განხილული როგორც პრიორიტეტული საკითხი 
ვარშავის გნვითარების სტრატეგიის ფარგლებში. 
(ვარშავის განვიტარების სტრატეგია 2020 
წლამდე). საბედნიეროდ, ამ საკითხების შესახებ 
ინფორმაცია შეგვიძლია ამოვიკითხოთ შემდეგ 
დოკუმენტებში (კულტურისა და მოქალაქეების 
ქალაქი; ვარსავაში კულტურის განვითარების 
პროგრამა 2020 წლამდე; ვარშავაში განათლების 
განვიტარება - 2013-2020 წწ.).
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ტოლერანტობის 
აქტიური პროპაგანდა

მიგრანტებისთვის 
დახმარების გაწევა

ცე (ნტრი)
სოლიდარობის 

დანერგვა

უცხო კულტურების ფასეულობებისა და სხვადასხვა 
ტრადიციების შესახებ ცოდნის გაღრმავება

იქნება კულტურათშორის დიალოგში მონაწილეობა, 
მიგრანტებისთვის დახმარების აღმოჩენა, 
ტოლერანტობის გაღვივება, სოლიდარობის 
დანერგვა, უცხო კულტურების ფასეულობების და 
სხვადასხვა ტრადიციების შესახებ ცოდნის გაღრმავება. 

ყველა ქვეყანას თავისი მიგრაციის პოლიტიკა 
გააჩნია. მიგრანტების გარკვეული რიცხვი 
აუცილებელია იმისთვის, რათა მიმღებ ქვეყანაში 
შემცირდეს ისეთი მოვლენები, როგორიცაა 
საზოგადოების დაბერება და შობადობის დაბალი 
მაჩვენებელი. მიგრაცია ხელს უწყობს ქვეყნის 
ეკონომიკურ განვითარებას. წარმოადგენს 
ადამიანური კაპიტალის მთავარ წყაროს.  რამდენი 

გერმანული და ბრიტანული ფირმა ეძებს გამოცდილ 
ინფორმატიკოსებს ინდოეთში?

ვიმედოვნებ, რომ თვითმმართველობების 
წარმომადგენლები,  მიგრანტებთან და 
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად 
ხელს შეუწყობენ კულტურათაშორისი დიალოგის 
გაღრმავებას.  ეთნიკურ უმცირესობებთან 
თანამშრომობა ხელს შეუწყობს უცხოელების 
ინტეგრაციას ვარსავის მოსახლეობასთან. მხოლოდ 
ამ შემთხვევაში ცენტრი შეასრულებს თავის როლს 
და ჩამოყალიბდება საერთო ფასეულობად. 
ინტეგრაცია მოითხოვს ორმხრივ თანამშრომლობას. 
ეს ხომ მზესავით ნათელია. 

როგორც იქნა, გამოიძებნა ადგილი, სადაც 
ჩატარდება სხვადასხვა სახის შეხვედრები, 
კულტურული ღონისძიებები, ტრენინგები 
პოლონეთში მცხოვრები უცხოელებისთვის. 

ვარშავის მრავალკულტურული ცენტრი იქნება 
საზოგადოებაში მიმდინარე ცვლილებებისკენ 
წინ გადადგმული ნაბიჯი. ეს იქნბა ადგილი, 
სადაც ადამიანი მოემზადება ცვლილებასთან, 
განსხვავებასთან შესახვედრად. ვარშავის 
მრავალკულტურული ცენტრის მთავარი მიზანი 
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პოლონეთი - სამოთხის კარიბჭე?
ამჟამად პოლონეთში ლტოლვილის სტატუსის მაძიებელთა ყველაზე დიდი 
რაოდენობა ჩეჩნეთიდან, საქართველოდან, სომხეთიდან და სირიიდან 
ჩამოდის. მათი უმეტესობა პოლონეთში ტერესპოლიდან შემოდის, 
რადგან სწორედ აქ ბარდება ლტოლვილის სტატუსის მისაღები საჭირო 
დოკუმენტაციის 95 პროცენტი.

ლტოლვილების უმეტესობა პოლონეთში 
ტერესპოლიდან შემოდის. ყოველ დილით 
მატარებელს უამრავი უცხოელი შემოყავს 

პოლონეთში, ხანდახან ეს რიცხვი 500-საც კი აღწევს, 
როგორც ეს 2013 წლის 28 აპრილს დაფიქსირდა. ეს 
დღე პოლონელ მესაზღვრეებს ალბათ არასდროს 
დაავიწყდებათ. სადგურზე უმრავი ხალხი ირეოდა. 
ოფიციალური მონაცემებით 2013 წელს 13 980-მა 
უცხოელმა შეიტანა საბუთები ლტოლვილის სტატუსის 
მისაღებად. ეს რიცხვი 52%-ით აღემატება წინა წლის 
მაჩვენებელს. ლტოლვილის სტატუსის მაძიებელთ 
85% რუსეთის ფედერაციის (ჩეჩნეთის)მოქალაქეა. 
სტატისტიკით შემდეგ ადგილებს საქართველო, 
სომხეთი და სირია ინაწილებენ.  

პოლონეთში ჩასულ თვშესაფრის მაძიებელ 
ჩეჩენთა რიცხვი ყოველთვის დიდი იყო, მაგრამ 2013 
წელს ის ბევრად გაიზარდა. ჩეჩნეთში ადამიანის 
უფლებები დღესაც ირღვევა, მაგრამ ეს არაფერია 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა რიცხვთან 
შედარებით. ძალიან ხშირად ჩეჩნები სამშობლოს 
ეკონომიკური ფაქტორებისა და უმუშევრობის 
პრობლემის გამო ტოვებენ, ისინი ევროპაში უკეთესი 

ცხოვრების ძიებაში მიდიან.  
როგორც იურიუდიული ინტერვენციის 

ასოციაციის წარმომადგენელი დავით ცეგიელკა 
აცხადებს, ბოლო წლებში ლტოლვილის სტატუსის 
მაძიებელთა უმეტესობა, ეკონომიკური მიგრანტები 
არიან. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბოსტონში, 
ტერაქტის შემდეგ დასავლეთ ევროპის ქვეყნების 
საკონსულოებმა შეწყვიტეს ჩეჩნებისთვის ვიზის 
გაცემა. ჩეჩნების მიგრაციის ზრდა ასევე უკავშირდება 
ვითომდა ევროკავშირის საზღვრების დახურვას. 
ჩეჩნეთში გავრცელდა ჭორი, რომ დუბლინში 
გაფორმებული დებულების თანახმად, პოლონეთში 
შემოსული ჩეჩნები აღარ ელოდებიან თვშესაფრის 
მინიჭებას და მიისწრაფვიან დასავლეთისაკენ. 
-არც თუ ისე ბევრ ადამიანს სურს პოლონეთში 
დარჩენა, რადგან ჩვენი ქვეყანა არ არის მიჩნეული 
ახალი ცხოვრების დაწყების პერსპექტიულ ქვეყნად. 
ბევრი უცხოელი შიშობს, რომ პოლონეთში ვერ 
მიიღებს დიდ შემოსავალს მრავალშვილიანი 
ოჯახის შესანახად. ეს პრობლემა ეხება იმ 
პირებს, რომლებიც იმყოფებიან  ლტოლვილთა 
თავშესაფრებში პოლონეთის პატარა ქალაქებში 

მარტა ზჯიებიორსკა  
პოლონეთის ჰუმანიტარული აქცია

სტატიის სრული ვერსია იხილეთ ვებ-გვერდზე: 
 www.info-migrator.pl

ფოტო: პირადი არქივიდან
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პოლონეთი - სამოთხის კარიბჭე?

კანონმდებლობის თანახმად ამ შემთხვევაში 
თავშესაფრის მიმნიჭებელი ერთადერთი ქვეყანა არის 
პოლონეთი. ბევრი პირი, რომელიც არაა გაცნობილი 
ევროკავშირის კანონმდებლობას გაუცნობიერებლად 
არღვევს კანონებს და მხოლოდ ადგილზე, 
დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში ლტოლვილის 
სტატუსის მინიჭებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის 
ჩაბარებისას იგებს,რომ ვალდებულია პოლონეთში 
დაბრუნდეს. ზოგიერთი უცხოელისთვის ეს რთულია, 
რადგან სწორედ ამ ქვეყანაში ცხოვრობენ მათი 
ოჯახის წევრები ან ნაცნობები, პოლონეთთან კი 
არავითარი კავშირი არ გააჩნიათ. 

პოლონეთი - სამოთხედ? 
მიუხედავად იმისა, რომ ლტოლვილის სტატუსის 

მაძიებელთა უმეტესობას პოლონეთი ტრანზიტულ 
ქვეყნად მიაჩნია, არსებობენ ისინიც, ვინც მოთმინებით 
ელოდება პოლონური მთავრობის გადაწყვეტილებას, 
მათთვის ლტოლვილის ოფიციალური სტატუსის 
მინიჭების თაობაზე.  მიუხედავად გავრცელებული 
ჭორისა ეკონომიკური სირთულეების შესახებ , ძალიან 
ბევრი უცხოელი თავს  კარგად გრძნობს. მიუხედავად 
კულტურული და ენობრივი განსხვავებებისა, 
ჩეჩნები და ქართველები ადვილად ადაპტირდებიან 
ახდენენ ინტეგრაციას პოლონურ საზოგადოებაში. 
პოლონურ სკოლაში სწავლა, ბავშვებისთვის უკეთესი, 
პერსპექტიული დასაწყისია.ისინი გაკვეთილებს 
უფრო ადვილად ითვისებენ პოლონურად, ვიდრე 
გერმანულად ან ფრანგულად. ბევრი უცხოელი 
აფასებს პოლონელებისათვის დამახასიათებელ 
სტუმართმოყვარეობასა და გულღიობას, რაც მათ 
დასავლეთ ევროპისაგან გამოარჩევს.  ჩეჩნურ 
ოჯახებებთან საუბრებისას გამოიკვეთა კიდევ 
ერთი განსხვავება, მიუხედავად კარგი სოციალური 
პირობებისა, საფრანგეთსა და გერმანიაში, იქ თავს 
უცხოდ, საზოგადოებისაგან გარიყულად გრძნობდნენ. 
აღსანიშნავია, რომ პოლონეთში დეპორტირებული 
უცხოელები იწყებენ ჩვენს ქვეყანაში ცხოვრების 
დაფასებას. მიიღებენ თუ არა ისინი პოლონეთში 
თავშესაფარს, ამას მთავრობა გადაწყვეტს.  
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- ლომჟაში, გრუძიონძის მახლობლად მდებარე 
გრუპაში, ამ ქალაქებში პოლონელებსაც კი აქვთ 
სამუშაოს ძიებაში პრობლემები. სამწუხაროდ, ენის 
არცოდნის გამო, რასაც ემატება პროფესიული 
უნარ-ჩვევების არქონა, ჩეჩნებს არასახარბიელო 
სამუშაოს უქადდის. სწორედ ამიტომ უამრავი 
უცხოელისთვის პოლონეთი სატრანზიტო ქვეყანაა 
და ლტოლვილი სტატუსის ძიება პოლონეთში კი 
მათ კარს უღებს შენგენის ზონაში. ოფიციალური 
მონაცემებით 2013 წელს ლტოლვილის სტატუსის 
მაძიებელთა 85%-ის მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა, 
მათ არ მიეცა ლტოლვილთა სტატუსი. პოლონური 
კანონმდებლობის შესაბამისად, თუ უცხოელი 48 
საათის განმავლობაში არ გამოცხადდება მიმღებ 
ცენტრში, მას უარს ეტყვიან ლტოლვილის სტატუსის 
მინიჭებაზე.

დუბლინის დადგენილება 2
პოლონეთში ლტოლვილის სტატუსის მაძიებლები, 
რომლებიც არალეგალურად აპირებენ შენგენის 
სხვა ქვეყნებში გადასვლას (დასავლეთ ევროპაში), 
უნდა შეეგუონ იმ ფაქტს, რომ მალე მოახდენენ 
მათ დეპორტაციას პოლონეთში. ევროკავშირის 
კანონმდებლობის, კერძოდ კი დუბლინის 
დადგენილების მიხედვით, თავშესაფრის მინიჭების 
პროცედურის ბოლომდე ვალდებულნი არიან 
დარჩნენ იმ ქვეყნის ტერიტორიაზე, სადაც ჩააბარეს 
საბუთები. დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში უნებართვოდ 
ცხოვრების შემთხვევაში თქვენ თვალყურს გადევნებენ 
იმ ქვეყნის სამართალდამცავები და თქვენ უახლოეს 
ვადებში გელით დეპორტაცია. გახსოვდეთ, რომ 
ევროკავშირის ბაზა EURODAC-ში შესაძლებელია 
ადვილად მოხდეს თქვენი იდენტიფიკაცია, რასა თან 
ახლავს შენგენის ზონაში თქვენი მიგრაციის ისტორია.

დუბლინის განკარგულებაში მოცემული 
პროცედურა ეხება არამხოლოდ იმ პირებს, 
რომლებიც უნებართვოდ იმყოფებიან დასავლეთ 
ევროპის ქვეყნებში, პოლონეთში ლტოლვილის

 სტატუსის ძიების მიუხედავად. ხდება იმ პირების 
დეპორტაციაც, რომლებიც პოლონური ნაციონალური 
ვიზის მეშვეობით იმყოფებიან ევროკავშირის 
სხვა წევრი ქვეყნების ტერიტორიაზე და იქ 
ეძებენ თავშესაფარს, ცდილობენ ლტოლვილის 
ოფიციალური სტატუსის მიღებას. ევროკავშირის 
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 ისინი თექვსმეტნი არიან, 
მიუხედავად იმისა, რომ ისინი 
სხვადასხვა მიზეზების გამო ჩამოვიდნენ 
საქართველოში, მათ ერთნაირად 
ენატრებათ სამშობლო, ოჯახი, 
მეგობრები... 

ინტეგრაცია "Made in Poland"(დამზადებულია პოლონეთში)
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 წარსული 
ცხოვრების 
გახსენების მიზნით, 
მათ გადაწყვიტეს 
მდინარე ვისლაზე  
შეკრება და 
მიგრანტების 
ინტეგრაციის 
მიზნით გამართეს 
სხვადასხვა 
ღონისძიებები.

ს ენაიტი ერიტრეადანაა. მან დააარსა ფონდი 
"ადულისი" ერიტრეაში მდებარე კუნძულის 
საპატივცემულოდ.  ამითი მან თავისი 

უსაზღვრო მონატრება და ნოსტალგია გამოხატა. 
სენაიტს სურს დაეხმაროს პოლონეთში აღმოსავლეთ 
აფრიკიდან ჩამოსულ მიგრანტებს.

-მსურს ვიმუშაო როგორც პატარა ბავშვებთან, 
ასევე მათ ოჯახებთან. ძალიან მინდა შეხვედრის 
ორგანიზება, სადაც ბავშვებს აფრიკულ ზღაპრებს 
მოვუყვებით -აღნიშნავს სენაიტი. ჩვენი ზღაპრები 
ბავშვებს სიყვარულს დ მეგობრობას ასწავლიან. 

პროექტის მონაწილეთა შორის არიან: 
აზერბაიჯანის, თურქეთის, ინდონეზიის, სირიის, 
ცენტრალური აფრიკის, რუანდის, ეგვიპტის, 

ინტეგრაცია "Made in Poland"(დამზადებულია პოლონეთში)
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ტრენინგი "მრავალკულტურულ 
გარემოში კომუნიკაცია".
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უკრაინის, სომალიის, კენიის, გამბიის და 
ნიგერიის მოქალაქეები. თავისი აქტიურობით 
გამოირჩევა ახალგაზრდა ნიგერიელი ომოიე, 
რომელმაც გადაწყვიტა დააარსოს  პოლონეთში 
მცხოვრები ქალი იმიგრანტების ფორუმი. ამ 
პროექტის წყალობით ქალებს ექნებათ საშუალება 
მონაწილეობა მიიღონ ტრენინგებში, რაც  გაზრდის 
მათი დასაქმების შესაძლებლობას. 

-ქალები ძალიან ხშირად არ არიან სათანადოდ 
დაფასებულნი შრომის ბაზარზე, რის გამოც მათ 
ეკარგებათ თავდაჯერებულობა. ეს აუცილებლად 
უნდა შევცვალოთ - ამბობს ომოიე

ამ პროექტში მონაწილე ვაჟებიც არანაკლებ 
აქტიურად არიან ჩართული ჩვენი ფონდის 
საქმიანობაში. ეგვიპტელ შერიფს სურს 
დააარსოს ორგანიზაცია, რომელიც დაეხმარება 
უცხოელებს სამუშაოს პოვნაში, იმიტომ რომ 
თვითონაც უმუშევარია, მიუხედავად იმისა, რომ 
მაღალკვალიფიციური სპეციალისტია.  

- კაიროში ღონისძიებების ორგანიზების 
სპეციალისტი ვიყავი, ახლა უმუშევარი ვარ, რადგან 
ენა არ ვიცი. ვცდილობ მის შესწავლას, მაგრამ 
პოლონური არც ისე ადვილია - აღნიშნავს შერიფი.  
უმუშევარი ადამიანი უძლურია, არავის ვუსურვებ ამას, 
სწორედ ამიტომ მინდა ამ ორგანიზაციის დაარსება.    

ტოლერანტობის სწავლება 
პროექტის ფარგლებში ვაწყობთ ტრენინგებს 
პოლონელებისათვისაც. ვარშავაში მდებარე 
საბავშვო ბაღებში ჩვენი ორგანიზაცია ატარებს 
ტოლერანტობის გაკვეთილებს.

- ამ გაკვეთილების დროს ბავშვები ეცნობიან 
სუბსაჰარული აფრიკის კულტურას, ცხოვრების წესს, 
სწავლობენ ცეკვას, სიღერას და რაც მთავარია 
ტოლერანტობას. ბავშვები სწავლობენ სხვადასხვა 
მუსიკალურ ინსტრუმენტზე, მათ შორის დასარტყმელ 
საკრავებზე დაკვრას.    

იუნას, სიაიფუს და რივანის, ჯგუფ "ანისანის" 
წევრებს ინდონეზიიდან ასევე დიდი სურვილი აქვთ 
თავიანთი ქვეყნის პოპულარიზაცია მოახდინონ 
პოლონეთში. ისინი უკვე აწყობენ სხვადასხვა 
ღონისძიებებს. 

ინტეგრაცია ხელოვნების მეშვეობით. ამის შესახებ 
ფოტო: (ფდს) Fds არქივი
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ტრენინგი პროექტების 
მართვაში

ტრენინგი 
"მრავალკულტურულ 

გარემოში კომუნიკაცია".



უკრაინიდან ჩამოსული ირინა მოგვიყვება, რომელიც 
გატაცებულია კერამიკული ჭურჭლის შექმნით. ქალი 
მიგრანტებისთვის ირინა გაკვეთილებსაც კი ატარებს, 
რომლის დროსაც ის მიგრანტებს კერამიკული 
ჭურჭლის შექმნას ასწავლის. 

თავიდან მეც ვაკვირდებოდი ამ ხელოვნებას. 
შემდგომში გადავწყვიტე მეც დამეწყო თიხასთან 
მუშაობა. ამ არაჩვეულებრივი საქმისთვის საჭიროა 
მოთმინება და ფანტაზია - ყვება ირინა.  მომწონს 
ხალხის გაცნობა. მათთან დროის გატარებას ხომ 
არაფერი სჯობს.

ამ პროექტების შესახებ სულ უფრო მეტი 
ადამიანი გებულობს. დაე ყველამ გაიგოს, როგორია 
"პოლონეთში დამზადებული"ინტეგრაცია ანუ 
ინტეგრაცია "Made in Poland"

ჩვენი პროექტის ფარგლებში, მონაწილეებმა 
უკვე გაიარეს ტრენინგები პროექტების 
მართვაში, საზოგადოებასთან ურთიერთობაში. 
ისინი გაეცნენ პოლონეთში არასამთავრობო 
ორგანიზაციების შექმნისა და ფუნქციონირების 
სამართლებრივ საფუძვლებს. მათ ელით 
ტრენინგის გავლა ლიდერობასა და ეფექტურ 
კომუნიკაციაში. ტრენინგების დასრულების 
შემდეგ, შეირჩევა 10 ყველაზე საინტერესო 
პროექტი, რომელიც რეალიზებული იქნება 
ფონდთან "სომალიისთვის"ერთად. პროექტში 
გამარჯვებულები ისარგებლებენ ფონდში არსებული 
ინფრასტრუქტურით - (ფაქსი, ქსეროქსი, სკანერი, 
კომპიუტერები და საკონფერენციო დარბაზი). მათ 
გავუწევთ საექსპერტო კონსულტაციებს. 

დამატებითი ინფორმაციისთვს გვეწვიეთ ვებ-
გვერდზე: (განყოფილება-ინკუბატორი)
 www.immigrantsinacion.pl 

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ, 
განხორციელდა ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების 
მოქალაქეების ინტეგრაციის ევროპული ფონდის 
ფარგლებში.
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ტრენინგი 
მრავალკულტურულ 

გარემოში კომუნიკაცია  



კულტურის დახმარებით ინტეგრაცია 

ხელოვნების ფონდი "არტერია"
 www.arteria.art.pl 
Loesje 
წერის მანერისა და კრეატიული ხედვის გასაუმჯობესელი 
ტრენინგები. 
ტრენინგების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ 
ვებ-გვერდზე:

 www.loesje.pl

ფონდი "აფრიკა სხვა მხრიდან"
 www.fundacja.afryka.org 
ფონდის დამფუძნებელი გახლავთ სენეგალელი მამადუ დიუფი, 
რომელიც უკვე 30 წელია რაც პოლონეთში ცხოვრობს. ფონდი 
ტავის ვებ0გვერდზე აყვეყნებს ინფორმაციას, რომლის მთავარი 
მიზანია პოლონელი მკითხველისთვის აფრიკული კულტურის 
გაცნობა.

კულტურათშორისი ინიციატივების ცენტრი
 www.cim.org.pl 
პროექტი "ჰორიზონტს მიღმა"
ამ პროექტის მიზანია  საგანმანათლებლო-კულტურული 
შეხვედრების ორგანიზება, რომლებიც მიზნად ისახავენ სხვა 
ქვეყნების შესახებ ინფორმაციის პოპულარიზაციას. ამ სახის 
ღონისძიებები ხელს უწყობენ სხვა კულტურების მიმართ 
ტოლერანტობის განვითარებას.

ფონდი "ტერნოპილსკა"
 www.ternopilska.com 
უკრაინული წიგნების განყოფილება
ჩვენი ფონდი გასცემს პოლონურ სახელმძღვანელოებს, უკრაინული 
ლიტერატურის წიგნებს,  და მეთოდურ სახელმძღვანელოებს. 
ჩვენი მკითხველები არიან როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული 
პირებიც. 
e-mail: ternopilska@gmail.com
სად ვმდებარეობთ: ზიგმუნტ იან რუმლის სახელობის საჯარო 
ბიბლიოთეკა, მეისნერის ქ. 5 (სამხრეთ პრაგის რაიონი), ვარშავა
ჩვენი ფონდი 2011 წლიდან მოქმედებს. 
ბიბლიოთეკაში სისტემატიურად ხდება წიგნადი ფონდების შევსება-
განახლება ნაჩუქარი და ჩვენი ფონდის მიერ შესყიდული წიგნებით. 

მკითხველთა კლუბი
ჩვენი ფონდი რეგულარულად აწყობს შეხვედრებს ბიბლიოთეკაში. 
მათი მთავარი მიზანია განსხვავევული კულტურის ადამიანებთან 
დიალოგი, კულტურული მრავალფეროვნების პოპულარიზაცია. 
სად ვმდებარეობთ: ზიგმუნტ იან რუმლის სახელობის საჯარო 
ბიბლიოთეკა, მეისნერის ქ. 5, ვარშავა
დამატებითი ინფორმაციისთვის, შეხვედრების განრიგის სანახავად 
გვეწვიეთ ვებ-გვერდზე ან დაგვალაიქეთ ფეისბუქზე - Fundacja 
Ternopilska

იმიგრანტების გააქტიურება

ფონდი "ავტოკრეაცია"
 www.autokreacja.org 
პოლონური ენის გაკვეთილები
პროექტი ითვალისწინებს პოლონეთში მცხოვრები იმ 
იმიგრანტებისთვის, რომლებიც უკვე ფლობენ პოლონურ 
ენას A2-B1-ის დონეზე 40 საათიანი პოლონური ენის უფასო 
გაკვეთილების ჩატარებას. მთავარი პირობაა იმიგრანტი ჩამოსული 
იყოს ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნიდან. გაკვეთილებზე ჩაწერა 
შესაძლებელია 2014 წლის აგვისტომდე.  

ინოვაციების ინსტიტუტი
 www.ii.org.pl
უცხოელების მხარდაჭერის ორი მოდელი
პროექტის ფარგლებში ტარდება პროფესიული კურსები და 
ტრენინგი e-მარკეტინგსა და საზოგადოებასთან ურთიერთობაში 
(public-relations). ტრენინგები ჩატარდება შაბათ-კვირას. ტრენინგზე 
ჩასაწერად გთხოვთ შეავსოთ ჩვენს ვებ-გვერდზე,  განყოფილებაში 
Równy dostęp განთავსებული ანკეტა. შევსებული ანკეტა გთხოვთ 
გადმოაგზავნოთ შემდეგ ელ-ფოსტაზე: karolina.janeczek@ii.org.pl
პროექტის რეალიზაციის დრო: 2014 წლის იანვარი-დეკემბერი

უცხოელთა მხარდაჭერის 3 მოდელი
ჩვენი პროექტი მიზნად ისახავს ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნიდან 
ჩამოსული იმიგრანტების კვალიფიკაციის ამაღლებას. პროექტი 
ითვალისწინებს ინგლისური, პოლონური ენისა და კომპიუტერის 
შემსწავლელი უფასო კურსის გავლას. ასევე გთავაზობთ ტრენინგს 
e-მარკეტინგში. იმიგრანტი ბავშვებისთვის ვაწყობთ ზამთრის ბანაკს, 
რომელიც ითვალისწინებს სამთო-სათხილამურო კურორტზე 
დასვენებას. 
პროექტის რეალიზაცია: 2014 წლის დეკემბერი

ფონდი "სხვა სივრცე" (ვარშავა)
Homo Faber (ლუბლინი)
ფონდი "ინტერკულტურალნი" (კრაკოვი)
 www.hf.org.pl
 www.interkulturalni.pl
 www.przestrzen.art.pl
მიგრაციის  პოლიტიკის ლოკალური ასპექტები
პროექტის მიზანია საერთო სახელმწიფოებრივი მიგრაციის 
პოლიტიკის შექმნა იმიგრაციის 3 უმთავრესი ცენტრის (ვარშავა, 
კრაკოვი, ლუბლინი) გამოცდილების საფუძველზე.
პროექტის რეალიზაცია: 2013-2014

ვარშავაში მდებარე ორგანიზაციათა 
და დაწესებულებებათა შემოთავაზებები ორგანიზაციების მოქმედების გეგმა
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საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
 www.isp.org.pl 
ინტეგრაცია და განათლება. პოლონეთში მცხოვრები 
უცხოელების იურიდიული და ფსიქოლოგიური დახმარება
ჩვენ პროექტში ჩართვა შეუძლიათ პოლონეთში თავშესაფრის 
მქონე უცხოელებს, რომელთაც გააჩნიათ ლტოლვილის 
ოფიციალური სტატუსი და პირებს, რომლებიც მუშაობენ იძულებით 
გადადგილებულ პირებთან. ჩვენი პროექტი ითვალისწინებს 
ფსიქო-საგანმანათლებლო ტრენინგების ჩატარებას ლტოლვილი-
დედებისთვის. უფასო იურიდიულ დახმარებას ვუწევთ უცხოელებს. 
ვატარებთ სპეციალურ ტრენინგებს იმ პირთათვის, ვინც 
ლტოლვილებტან და მიგრანტებთან მუშაობენ. 
პროექტის რეალიზაცია: 2012 წლის ივლისი-2015 წლის 
ივნისიKIEDy: lipiec 2012 – czerwiec 2015

პოლონეთის ჰუმანიტარული აქცია
 www.pah.org.pl 
იმუშაცე პოლონეთში. მიგრანტებისთვის დასაქმებაში 
მხარდაჭერა
პოლონური ენის უფასო კურსები; პროფესიული განვითარების 
კურსები. ტრენინგები სამუშაოს მაძიებელთათვის - თუ როგორ 
მოვძებნოთ სასურველი სამუშაო და როგორ შევქმნათ 
წარმატებული ბიზნეს პროექტი?
ჩვენი პროექტით სარგებლობა შეუძლიათ იმ უცხოელებს, 
რომელთაც გააჩნიათ დროებითი ბინადრობის მოწმობა და 
ლეგალურად იმყოფებიან პოლოენთის ტერიატორიაზე.
პროექტის რეალიზაცია: 2012 წლის ივნისიდან - 2014 წლის 
დეკებმბრამდე
სად: მაზოვიეცკისა და კუიავო-პომერანიის სავოევოდო

ფონდი სომალისთვის
 www.fds.org.pl
 www.immigrantsinaction.pl
პროგრამა „Immigrants in Action”
ამ პროგრამის მთავარი მიზანია ევროკავშირის არაწევრი 
ქვეყნებიდან ჩამოსული უცხოელებისთვის კურსების ჩატარება 
იმის შესახებ, თუ როგორ დავიწყოთ საკუთარი ბიზნესი ნულიდან 
პოლონეთში. ამ პროგრამის ბენეფიციარები არიან პოლონეთში 
ლეგალურად მცხოვრები უცხოელები. პროგრამის ფარგლებში 
ვახორციელებთ შემდეგ ოთხ პროექტს:

იმიგრანტთა ორგანიზაციების გაერთიანება
პროექტი მიზნად ისახავს 16 პირის გადამზადებას. ვატარებთ 
კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებს, თუ როგორ მოახდინო 
საკუთარი პროექტებისა და ინიციატივების რეალიზაცია.
პროექტის რეალიზაცია: 2014 წლი იანვარი-2015 წლის ივნისი

აქტიურად+ლეგალურად
საზოგადოებრივი კამპანია მიზნად ისახავს შეამციროს სამუშაო 
ბაზარზე მიგრანტთა დისკრიმინაცია და ხელი შეუწყოს მიგრანტების 
საზოგადოებაში ინტეგრაციას. 
მიგრანტები ტავად ჩაუდგებიან სათავეში პროექტიწს რეალიზაციას. 
მათი მტავარი მიზანი იქნება არალეგალი იმიგრანტების დასაქმების 
შედეგებზე საინფორმაციო ბროშურების გავრცელება.
პროექტის რეალიზაცია: 2014 წლის აპრილი-2015 წლის მარტი

ფონდი "სხვა სივრცე"
კავკასიის ხალხთა კულტურის ინსიტუტი
 www.sintar.eu
 www.przestrzen.art.pl
ლტოლვილთა დახმარების ცენტრი "სინტარი"
ჩეჩნური კულტურის ცენტრის მთავარი მიზანია პოლონეთში 
მცხოვრები ჩეჩენი ლტოლვილების დახმარება. ცენტრში 
სისტემატიურად ტარდება ჩეჩნური ცეკვისა და სიმღერის 
გაკვეთილები. დიდი ყურადღება ექცევა ჩეჩნური კულტურის 
პოპულარიზაციას.
როდის? მუდმივად
სად: მარშალკოვსკას ქ. 84/92, ბ. 2, ვარშავა

განვითარების ფონდი "საზღვრებს მიღმა"
 www.frog.org.pl 
Migracja i Integracja w Praktyce – Ciąg Dalszy Nastąpi!
მიგრაციისა და ინტეგრაციის პრაქტიკული ასპექტები 
სამ თვეში ერთხელ ჩვენ ფონდში სპეციალურად უცზხოელებისთვის 
ტარდება პოლონური და ინგლისური ენის კურსები. 
დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ გვეწვიეთ ვებ-გვერდზე. 

საზოგადოებრივი მრავალფეროვნების ფონდი
 www.ffrs.org.pl
მიგრანტთა მხარდაჭერის ცენტრი (MCW)
ჩვენი ცენტრი ეხმარება იმიგრანტებს საცხოვრებლისა და სამსახურის 
მოძიებაში. ჩვენი მხარდაჭერის წყალობით, ბევრი იმიგრანტი 
სწავლას განაგრძობს პოლონურ უმაღლეს სასწავლებლებში. 
ზოგიერთი მათგანი გადის კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებს. 
ვეხმარებით იმიგრანტებს პოლონეთის ადმინისტრაციასთან 
კონტაქტებში. ვეწევით მთარგმნელობით საქმიანობას. ვატარებთ 
პოლონური ენის კურსებს. ჩვენი პროექტის ფარგლებში, შეგიძლიათ 
ისარგებლოთ უფასო ინდივიდუალური კონსულტაციებით, 
ტრენინგებით, შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენ მიერ 
ორგანიზებულ შეხვედრებში. 
Facebook: https://www.facebook.com/MigrantSupportCentre
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: (22) 400 09 12;
ან მობრძანდით: ვსპულნას ქ. 65, ბ. 19, ვარშავა
ელ-ფოსტა:
konsultacje@ffrs.org.pl

ფონდი ჩვენი არჩევანი 
"ჩვენი სიტყვა"
 www.naszwybor.org.pl 
 www.nasze-slowo.pl 
პოლონეთში მცხოვრები უკრაინელი მიგრანტებითვის 
შექმნილი საინფორმაციო პორტალი
2011 წლიდან პოლონეთში მცხოვრები უკრაინელებისთვის 
ჩვენი ფონდი გამოცემს ჟურნალს "ჩვენი არჩევანი (Nasz wybór) 
დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ ეწვიოთ ჩვენს პოლონურ- 
და უკრაინულენოვან პორტალს.

ვარშავაში მდებარე ორგანიზაციათა 
და დაწესებულებებათა შემოთავაზებები ორგანიზაციების მოქმედების გეგმა
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ბიზნესმენი იმიგრანტი
ამ პროექტის ფარგლებში გაეცნობით: პოლონეთის შრომის 
კოდექსს, ბიზნესის საფუძვლებს, შეისწავლით შესაბამის 
კომპიუტერულ პროგრამებს, უცხო ენებს. ვატარებთ 
პროფესიული, იურიდიული მიმართულების ტრენინგებს. გაგიწევთ 
საკონსულტაციო მომსახურებას (coaching). რამდენიმე სესია 
სპეციალურად 
დაეთმობა იმიგრანტი ქალის როლს ბიზნესში. 
პროექტის რეალიზაცია" 2014 წლის ივნისი-2015 წლის ივნისი
მისამართი: ხმიელნას ქ. 26, ვარშავა

წარმატებული კარიერის დასაწყისი - ბონუსებიę
პროექტის ფარგლებში ფინანსდება სტაჟირება დამსაქმებელთან, 
კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები. ვთარგმნით უმაღლესი 
განათლებისა და სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელ 
დოკუმენტაციას. 
2015 წლის მაისში გაიმართება კარიერის დღეები, რომელზეც 
წარმოდგენილნი იქნებიან დამსაქმებლებიმ, რომლებიც 
დაეხმარნენ მიგრანტებს სამუშაო ბაზარზე ადგილის პოვნაში. 
პროექტის რეალიზაცია: 2014 წლის აგვისტო-2015 წლის მაისი
მისამართი: ხმიელნას ქ. 26
დამატებითი ინფორმაცისთვის გვეჭვიეთ ვებ-გვერდზე:

 www.immigrantsinaction.pl

საგანმანათლებლო პროექტები

ჰელსინკის ადამიანის უფლებათა დაცვის ფონდი
 programy.hfhr.pl/uchodzcy
დიალოგის მომხრენი - მიგრანტების საზოგადოებაში 
ინტეგრაცია 
პროექტის მთავარი მიზანია მიგრანტების ინტეგრაცია 
საზოგადოებასა და შრომის ბაზარზე. 
საინფორმაციო კამპანა მიზნად ისახავს მიგრანტებისთვის 
იურიდიული დახმარების გაწევას.
ტრენინგი მიმღები საზოგადოებისთვის: მაღალკვალიფიციური 
კადრების მოზადება შემდგომში მიგრანტებთან მუშაობის მიზნით. 
ეს ხელს შეუწყობს პოლონეთში მიგრაცის სფეროში იურიდიული 
და ადმინისტრაციული რეფორმების გატარებასა და პროექტების 
განხორციელებას.
მისამართი: ზგოდას ქ. 11, 00-118, ვარშავა, მე-4 სართული,   
413-ე ოთახი.
ტელ: + 48 22 556 44 66
ელ-ფოსტა: e-mail: refugees@hfhr.org.pl
პროექტის რეალიზაცია: 2014 წლის იანვარი-2015 წლის ივნისი

ფონდი "მსოფლიო ხელის გულზე"
კულტურათა შორის  განათლების ფონდი
ქალაქის ტიპის დასახლება ლეშნოვოლა
 www.swiaty.org.pl 
 www.miedzykulturowa.org.pl
კულტურული მრავალფეროვნების სკოლა ქალაქის ტიპის 
დასახლება ლეშნოვოლაში
პროექტის ფარგლებში კვალიფიკაციის ასამაღლებელი 
კურსები უკვე გაიარეს მასწავლებლებმა. დასაქმდნენ კულტურის 
განყოფილების ასისტენტები, რომლებიც მუშაობენ ვიეტნამელ და 
ჩინელ მოსწავლეებთან. სისტემატიურად ტარდება პოლონური ენის 
გაკვეთილები. 
პროექტის რეალიზაცია: 2014 წლის თებერვალი-2015 წლის ივნისი

პატარა მოგზაურთა კლუბი
გაკვეთილების ციკლი, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ქვეყნების 
კულტურის შესწავლას.  ამ პროექტის ფარგლებში, ბავშვები 
ეცნობიან ახალ, განსხვავებულ კულტურებს. მათ უვითარდებათ 
ემპათიისა და ტოლერანტობის გრძნობა.  ჩვენს პროექტში 
მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ 4-5 წლამდე ასაკის ბავშვებს.
მისამართი: ვარშავაში მდებარე საბავშვო ბაღები
პროექტის რეალიზაცია: 2014 წლის აპრილი-2014 წლის დეკემბერი

პოლონური ფორუმი მიგრაციის პრობლემებზე
ფონდი ადამიანური მშობელი
 www.forummigracyjne.org 
 www.rodzicpoludzku.pl 
პოლონეთში მცხოვრები დედა ვარ
პროექტის ფარგლებში ტარდება ტრენინგები ექიმი-მეანებისთვის, 
რათა უკეთ შეისწავლონ მშობიარობის ვიეტნამური, უკრაინული 
და ინგლისური მეთოდები. ვაპირებთ გამოვცეთ პუბლიკაცია, 
რომელშიც თავს მოვუყრით მიგრანტი ქალებისთვის საჭირო 
ინფორმაციას, ფეხმძიმობასა და მშობიარობის შესახებ. 
ინფორმაციული ბროშურა გამოიცემა ასევე პოლონური სამედიცინო 
პერსონალისთვის, რათა მათ გაითვალისწინონ მიგრანტ 
პაციენტებთან მუშაობისას, მათი კულტურის ნიუანსები. 

პოლონური ფორუმი მიგრაციის პრობლემებზე
 www.forummigracyjne.org 
კულტურათა ინტეგრაციი სკოლა 
პროექტში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ უცხოელ ბავშვებთან 
მომუშავე პედაგოგებსა და ფსიქოლოგებს. გაკვეთილების 
ციკლი ტარდება პროფესიონალი მასწავლებლებისთვუსა და 
მრავალკულტურულ გარემოში მყოფი მოსწავლეებისთვის. ამ 
პროექტის ფარგლებში, მიგრანტ ბავშვებთან მომუშავე პოლონელი 
და უცხოელი ფსიქოლოგების გამოცდილებასაც ვითვალისწინებთ. 

"მიგროტეკა 2"
პროექტის ფარგლებში იგეგმება პოლონეთში მოქმედ 16 
ბიბლიოთეკის ფონდების სისტემატიურ შევსება-განახლებას 
ნაჩუქარი და ჩვენი ფონდის მიერ შესყიდული წიგნებით. 
პუბლიკაციები ეძღვნება მიგრაციისა და კულტურული 
მრავალფეროვნების თემატიკას. ზოგიერთ ბიბლიოთეკაში 
დამატებით ჩატარდება კულტურული მრავალფეროვნების შესახებ 
გაკვეთილები. 
დამატებითი ინფორმაციისთვის (ბიბლიოთეკების 
ადგილმდებარეობა, პუბლიკაციების სია) ეწვიეთ ჩვენი ფონდის 
ვებ-გვერდს. 

საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
 www.isp.org.pl 
კულტურათა ზღვარზე - კულტურათშორის დიალოგის შენება
კურსების ციკლი, რომლის მიზანია კულტურათშორის დიალოგის 
განვითარება. ჩვენს პროექტში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ 
ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების მოქალაქეებთან მომუშავე 
პირებს, უცხოელებს, მათ შორის უცხოელ სტუდენტებს. პროექტის 
ფარგლებში ვგეგმავთ საზოგადოებრივი კამპანიისა და მხატვრული 
ფილმების კონკურსის ორგანიზებას. ასევე ვაპირებთ ბლოგის 
შექმნას, რომელზეც განთავსდება ინფორმაცია მიგრაციის 
პრობლემატიკისა და უცხოელების ინტეგრაციის სირთულეებზე.
პროექტის რეალიზაცია: 2014 წლის იანვარი-2014 წლის ივნისი

დაინახე ის, რაც არასოდეს შეგინიშნავს - მიგრანტი ქალების 
მხარდასაჭერი კამპანია
კამპანიის მთავარი მიზანია პოლონელების ზუსტი ინფორმირება, 
თუ რა პრობლემებს აწყდებიან მიგრანტი მანდილოსნები 
პოლონეთში. 
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ზოგიერთ მიმღებ ქვეყნებში არსებულ სტერეოტიპებსა და 
დისკრიმინაციას ხშირად თან სდევს მათი უფლებების შელახვა, 
გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა, ხელფასის დაკავება და 
დოკუმენტების წართმევა, დაბალი ანაზღაურებისა და ძალადობის 
ჩათვლით. ამ პროექტის უმთავრესი მიზანია კულტურათშორის 
დიალოგისა და ინტეგრაციის განვითარება. განსაკუთრებული 
ყურადღება მიექცევა ქალი-მიგრანტების ინტეგრაციას პოლონეთში. 
პროექტის რეალიზაცია: 2014 წლის ივნისი-2015 წლის ივნისი

საზოგადოებრივი მრავალფეროვნების ფონდი
 www.ffrs.org.pl
მიგრაციის პოლიტიკის ფარგლებში თანაბარი უფლებების 
შესახებ კოდექსის შემუშავება; კულტურის დეპარტამენტში 
ასისტენტების დასაქმება სკოლებსი, სადაც მიგრანტების 
ბავშვები სწავლობენ
მიგრაციის პოლიტიკის ფარგლებში თანაბარი უფლებების შესახებ 
კოდექსის შექმნის იდეა ჩაისახა სკოლებში, რათა პოლონელ და 
მიგრანტ ბავშვებს თანაბარი უფლებები ჰქონოდათ სკოლებში. 
ამ კოდექსის შემუშავება სამუშაოს გაუადვილებს მიგრანტებთან 
მომუშავე მასწავლებლებს. კულტურის დეპარტამენტში მომუშავე 
ასისტენტებს ევალებათ კულტურათშორის ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა და მიგრანტები ბავშვების, მათი მშობლებისა და 
მასწავლებლების დახმარება. 

ეხება მხოლოდ მიმღებ ქვეყნებს

ჰელსინკის ადამიანის უფლებათა დაცვის ფონდი
 www.programy.hfhr.pl/uchodzcy
კურსი აიღეთ კულტურული მრავალფეროვნების 
მიმართულებით
საგანმანათლებლო პროექტში მონაწილეობის მიღება 
შეუძლიათ საჯარო სექტორში მომუშავე პირებს. პროექტის 
ფარგლებში ჩატარდება კულტურათა ციკლი, რომელიც 
მიეძღვნება კულტურათაშორის დიალოგის განვითარებას. 
ვაპირებთ ლექციებისა და სემინარების  ორგანიზებას, რომელზეც 
განვიხილავთ მიგრაციის, ინტეგრაციის, ადამიანის უფლებების 
თემატიკას. 
განვიხილავთ იმ სამართლებრივ აქტებს, რომლებიც ეხება 
პოლონეთში მცხოვრებ უცხოელებს. გაგაცნობთ კულტურული 
მრავალფეროვნების, ტოლერანტობისა და დიკრიმინაციისგან 
დაცვის საფუძვლებს. 
პროექტის რეალიზაცია: 2013 წლის ივლისიდან-2015 წლის 
ივლისამდე
დამატებითი ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ პროექტის ვებ-გვერდზე:

 www.hfhr.org.pl/wielokulturowosc

უცხოელთა უფლებები-ადამიანის უფლებები. ტრენინგი 
მიგრაციის სამართალში
პროექტის ფარგლებშ ჩატარდება 20-დღიანი ტრენინგი მიგრაციის 
სამრთალში. ტრენინგში მონაწილეობა შეუძლიათ მიიღონ 
რეგიონული სასამართლოს მოსამართლეებმა, სამთავრობო 
საქმიანობაში ჩართულმა პირებმა, თვითმმართველობების 
წარმომადგენლებმა, პოლიციისა და შეიარაღებული ძალების 
მუშაკებმა, მესაზღვრეებმა. 
ვაპირებთ გამოცეთ სახელმძღვანელო, რომელშიც თავმოყრილი 
იქნება ინფორმაცია პოლონეთის ტერიტორიაზე უცხოელთა 
ყოფნის ლეგალობის თაობაზე და მითითებები მათი შემოწმების 
პრინციპებისა და წესების შესახებ. ქმედებების იურიდიული 
საფუძველი იქნება ახალი კანონი უცხოელთა შესახებ.  

სახელმძღვანელოს შეძენით დაინტერესებულ პირებსა და 
ტრენინგის გავლის მსურველებს, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ სემდეგ 
ნომერზე: +48 22 556 44 66 (ორშაბათი-პარასკევი 10-15 სთ), მაია 
ლიშიენია.

ელ-ფოსტა: m.lysienia@hfhr.org.pl
პროექტის რეალიზაცია: 2014 წლის იანვრიდან-2015 წლის 
ივნისამდე

ასოციაცია "არასოდეს" 
 www.nigdywiecej.org
მუსიკა რასიზმის წინააღმდეგ
ამ კამპანიის ფარგლებში ტარდება კონცერტები და ფესტივალები; 
მუსიკოსები კი კამპანიის ლოგოთი გამოსცემენ თავის დისკებს. 

პროგრამა "რასიზმი-Delete" 
პროგრამა მიზნად ისახავს ინტერნეტში გავრცელებული რასიზმის 
აღმოფხვრას. გამოცდილ ინფორმატიკოსებთან თანამშრომლობის 
წყალობით, ჩვენი ასოციაცია  ებრძვის იმ ვებ-გვერდებს, რომლებიც 
ქსენოფობიისა და რასიზმის პროპაგანდას ახდენენ. 

საზოგადოებრივი მრავალფეროვნების ფონდი
 www.ffrs.org.pl
ფილმების ჩვენება "მიგრანტების მონაყოლი"
პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია 9 მოკლემეტრაჟიანი 
დოკუმენტური ფილმის ჩვენება. ამ ფილმების მთავარი გმირები 
მიგრანტები არიან, რომლებიც თავის გამოცდილებას გვიზიარებენ 
და ყვებიან, როგორ დაიმკვიდრეს თავისი ადგილი პოლონეთში.  
ჩვენი ფონდის წარმომადგენლები დისკუსიას მართავენ მთავარ 
გმირებთან. ეს პროექტი რეალიზებულია ჩვენი ფონდის 
საგანმანათლებლო საქმიანობის ფარგლებში. შესაძლებელია სხვა 
ორგანიზაციების დაკვეთით ფილმების ჩვენება. 
დამატებითი ინფორმაციისთვის ან ფილმის შეკვეთისთვის გთხოვთ 
გვეწვიეთ ვებ-გვერდზე: 
www.ffrs.org.pl/aktualne-dzialania/nm/

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

კულტურათშორისი ინიციატივების ცენტრი
 www.cim.org.pl 
კულტურათშორისი დიალოგი
პროექტის ფარგლებში გამოვცემთ სამეცნიერო-პოპულარულ 
ჟურნალს, რომლის მთავარი მიზანია მკითხველის ყურადღება 
მიაპყროს შემდეგ ასპექტებს: კულტურულ მრავალფეროვნებას, 
გლობალურ განვითარებას, საერთაშორისო მიგრაციასა 
და ადამიანის უფლებებს. საჭიროა მკითხველს გავაცნოთ 
თანამედროვე გამოწვევები და დისკირიმინირებული ჯგუფები. 

საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
იურიდიული ინტერვენციის ასოციაცია
ასოციაცია ლამბდა ვარშავა
 www.isp.org.pl
 www.interwencjaprawna.pl
 www.lambdawarszawa.org
თანასწორი თვითმმართველობა II
პროექტის ფარგლებში ვაწყობთ სემინარებსა და ლექციებს 
ვარშავაში დასაქმებული პოლიციელებისთვის, ვარშავის მერიასა 
და რაიონულ გამგეობებში მომუშავე პირებისთვის. პროექტის 
მთავარი მიზანია ზემოთ ხსენებულ პირებს გააცნოს დისკრიმინაციის 
წინააღმდეგ მიმართული სამართლებრივი აქტები, ცოდნის 
გაღრმავება დისკრიმინაციის ფორმების შესახებ. კურსის გავლის 
შემდგომ, პროექტის მონაწილეებს შეეძლებათ დისკრიმინაციის 
სხვადასხვა ფორმების ამოცნობა და მათზე რეაირება.
პროექტის რეალიზაცია: 2014 წლის ივნისი-2014 წლის ნოემბერი
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ფონდი "მსოფლიო ხელის გულზე"
 www.swiaty.org.pl
კულტურათაშორის დიალოგის განვითარება როგორც 
უცხოელების ინტეგრაციის გასაღები ნოვოდვორსკის 
პოვიატში..
პროექტის ფარგლებში ნოვოდვორსკის პოვიატის 
მაცხოვრებელთათვის ჩატარდება 4 ტრენინგი ლტოლვილებთან 
მუშაობასთაბ დაკავშირებით. შეიქმნება ბროშურა "ვინ არიან 
ლტოლვილები და იძულებიტ გადაადგილებული პირები". 
ჩატარდება მინი-კამპანია ლტოლვილების თემაზე. 
პროექტის რეალიზაცია: 01.07.2014-30.09.2014

კონსულტაციები

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია
 www.iom.pl 
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის საინფორმაციო 
სამსახური
ჩვენი ორგანიზაცია კონსულტაციას გაგიწევთ, თუ რა უფლებები 
და მოვალეობები გააჩნიათ მიგრანტებს. მოგაწვდით ამომწურავ 
ინფორმაციას პოლონეთში სამუშაოს, საცხოვრებლის მოძიებასთან 
დაკავშირებით. გაგაცნობთ პოლონეთში ბინადრობის ნებართვის  
მიღების წესებს.  პოლონეთში განათლების სისტემისა და ჯანდაცვის 
შესახებ ინფორმაციის მისაღებად მოგვმართეთ ჩვენ. 
დაგვიკავშირდით + 48 22 490 20 44 ორშაბათიდან პარასკევის 
ჩათვლით -9:00-17:00 სთ.

იურიდიული ინტერვენციის ასოციაცია
ჩეხეთი, სლოვაკეთი, რუმინეთი, უნგრეთი
 www.interwencjaprawna.pl 
ცენტრალურ ევროპაში არალეგალი მიგრანტების უფლებების 
შესახენ 
პროგრამის ფარგლებში იურიდიულ დახმარებას ვუწევთ პოლონეთში 
დასაქმებულ არალეგალ მიგრანტებს.
პროექტის რეალიზაცია: 2012 წლის სექტემბერი-2014 წლის დეკემბერი
დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენი ფონდის ოფიციალურ 
ვებ-გვერდს. 

იურიდიული ინტერვენციის ასოციაცია
პოლონური ფორუმი მიგრაციის პრობლემებზე
 www.interwencjaprawna.pl
 www.forummigracyjne.org
საინფორმაციო ცენტრი უცხოელებისთვის 2
იურიდიული დახმარების გაწევა პოლონეთში ჩამოსული 
ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. იურიდიული 
კონსულტაციის გაწევა ითვალისწინებს პოლონეთის ტერიტორიაზე 
ყოფნის ლეგალობის დადგენას. 
პროექტის რეალიზაცია: 2012 წლის იანვარი-2014 წლის დეკემბერი

იურიდიული ინტერვენციის ასოციაცია
ასოციაცია ლამბდა ვარშავა
 www.interwencjaprawna.pl
 www.lambdawarszawa.org
თანასწორნი და უსაფრთხონი
პროექტი ეხება იმ პირებს, რომლებიც დისკრიმინირებულები იყვნენ 
ეთნიკური და რელიგიური ნიშნით.
პროექტის რეალიზაციისას იურიდიულ დახმარებას გავუწევთ 

დაზარალებულებს, სხვა არასამთოვრობო ორგანიზაციებთან 
ერთად შევიმუშავებთ სამოქმედო გეგმას, რომლის მთავარი მზიანი 
იქნება დისკრიმინაცისს აღმოფხვრა. 
პროექტის რეალიზაცია: 2014 წლის მარტიდან-2016 წლის 
აპრილამდე

საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
სამართლებრივი ინტერვენციის ასოციაცია
ჰელსინკის ადამიანის უფლებათა დაცვის ფონდი
ვარშავის უნივერსიტეტის იურიდიული კლინიკა
პოლონეთის ფორუმი მიგრაციის პრობლემებზე
 www.interwencjaprawna.pl 
 www.isp.org.pl
 www.hfhr.pl 
 www.klinika.wpia.uw.edu.pl
 www.forummigracyjne.org
იურისტები ერთიანდებიან ლტოლვილთა და იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა დასახმარებლად V
ამ პროექტის ფარგლებში იურიდიულ და სოციალურ დახმარებას 
ვუწევთ მოგრანტებს, რომლებიც ცდილობენ პოლონეთში 
ლტოლვილის სტატუსის მიღებას.
პროექტის რეალიზაცია: 2012 წლის იანვრიდან - 2014 წლის 
დეკემბრამდე

იურიდიული ინტერვენციის ასოციაცია
 www.interwencjaprawna.pl
ლტოლვილებისთვის იურიდიული დახმარებისა და სხვა სახის 
კონსულტაციების გაწევა
უფასო კონსულტაციები პოლონეთში ლტოლვილის ოფიციალური 
სტატუსის მქონე პირთათვის. პროექტი ხორციელდება პროექტ 
"იმტეგრაცია მაზოვშეში II" მაზოვიეცკის სავოევოდოს ვოევოდას 
დაფინანსებით. 
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 22 629 56 91
ელ-ფოსტა: biuro@interwencjaprawna.pl
პროექტის რეალიზაცია: 2014 წლის ივლისიდან დეკემბრამდე

მრავალკულტურული ვარშავა II
იურდიული და სხვა სახის კონსულტაციები პოლონეთში მცხოვრები 
უცხოელთათვის და მოხალისეთა ცენტრისთვის. 
პროექტის რეალიზაცია: 2012 წლის დეკემბრიდან-2015 წლის 
ნოემბრამდე

ჰელსინკის ადამიანის უფლებათა დაცვის ფონდი
 www.programy.hfhr.pl/uchodzcy 
გაუმკლავდი სირთულეებს პოლონეთში. მიგრანტებისთვის 
უფასო კვალიფიციური იურიდიული დახმარების აღმოჩენა  
ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნებიდან ჩამოსული უცხოელებისთვის 
უფასო კვალიფიციური იურიდიული დახმარების აღმოჩენა. 
უფასო იურიდიული კონსულტაციის აღმოჩენის მთავარი პირობაა 
საჭიროა პოლონეთში ლეგალურად იმყოფებოდეთ, ცხოვრობდეთ 
არ მინიმუმ ერთი წლის განმავლობაში ან იყოთ პოლონეთის 
მოქალაქის მეუღლე. 
ფონდის მისამართი: ზგოდას ქ. 11, 00-018, ვარშავა, მე-4 
სართული, 413-ე ოთახი
ტელ: +48 22 556 44 66 
ელ-ფოსტა:  refugees@hfhr.org.pl
პროექტის რეალიზაცია: 2013 წლის სექტემბრიდან0 2015 წლის 
ივნისამდე

მიგრანტების დაბრუნება.  მიგრანტებისთვის უფასო 
კვალიფიციური იურიდიული დახმარების აღმოჩენა 
მიგრანტებისთვის უფასო კვალიფიციური იურიდიული დახმარების 
აღმოჩენა, რომელსაც სათავეში ჩვენი ფონდი უდგას, მიზნად 
ისახავს იმ მიგრანტების უფლებები დაცვას, რომლებმაც 
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სამშობლოში დაბრუნება გადაწყვიტეს. ეს დახმარება ასევე 
გულისხმობს დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციას და 
დასაქმების ხელშეწყობას. 
ფონდის მისამართი: ზგოდას ქ. 11, 00-018, ვარშავა, მე-4 
სართული, 413-ე ოთახი
ტელ: +48 22 556 44 66 
პროექტის რეალიზაცია: 2012 წლის ივლისიდან- 2015 წლის 
ივნისამდე

 powroty.hfhr.pl

პოლონური ფორუმი მიგრაციის პრობლემებზე
 www.forummigracyjne.org
მიგრანტების საინფორმაციო ცენტრი
ამ პროექტის ფარგლებში უცხოელებს ვეხმარებით  ასევე ონლაინ 
რეჟიმში. მიგრანტებს შესაძლებლობა აქვთ გამოგვიგზავნონ 
კითხვები ელ-ფოსტის დახმარებით ან დაგვისვან კითხვები ჩვენს 
ვებ-გვერდზე ონლაინ-რეჟიმში. ხშირად დასმული კითხვების ბაზა 
მოიცავს უკვე 3 600 კითხვა-პასუხს პოლონეთში ლეგალურად 
ყოფნის, შრომის ბაზრის შესახებ და ა. შ. 
ონლაინ-რეჟუმსი. შეკითხვა 

განვითარების ფონდი "საზღვრებს მიღმა"
 www.frog.org.pl 
მიგრაციისა და ინტეგრაციის პრაქტიკული ასპექტები - 
გაგრძელება იქნება
ჩვენი საკონსულტაციო ცენტრი მდებარეობს მაზოვიეცკას ქ. 12-ში, 
ბ. 24. კონსულტაციაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით ნომერზე + 48 
22 403 78 72
პოლონეთში მცხოვრები უცხოელების მიმართ არსებული 
კანონმდებლობა სისტემატიურად გადის განახლებას. სწორედ 
ამიტომ, რადიო WNET-თან თანამშრომლობის წყალობით 
ვავრცელებთ ინფორმაციას პოლონეთის ტერიტორიაზე უცხოელთა 
ყოფნის ლეგალობის თაობაზე, მის იურიდიულ საფუძვლებზე. 

ფონდი სომალისთვის
 www.fds.org.pl
"ცენტრი ხმიელნა 26"
მიგრანტების საინფორმაციო ცენტრი, სადაც შეგიძლიათ გაეცნოთ 
საჭირო სამართლებრივ აქტებს. გთავაზობთ ტრენინგებს coaching-
ში, კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებს. დაგეხმარებით 
სამუშაოს, სტაჟირების მოძებნაში. 
მისამართი: ხმიელნას ქ. 26
პროექტის რეალიზაცია: 2015 წლის ივნისიდან
დამატებითი ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ:

 chmielna26.fds.org.pl/punkt-konsultacyjnytacyjny

პოლონური ფორუმი მიგრაციის პრობლემებზე
საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
 www.forummigracyjne.org
 www.isp.org.pl
ჩემი კარიერა პოლონეთში
პროფესიული კონსულტაციების გაწევა(ჩვენ ვეხმარებით 
მიგრანტებს სამუშაობს მოძიებაში, ვუტარებთ მათ საბუღალტრო 
კურსებს, კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებს, შევასწავლით 
ბიზნესის საფუძვლებს - თუ როგორ დავიწყოთ ბიზნესი ნულიდან 
პოლონეთში). ასევე ვატარებთ სპეციალურ ტრენინგებს 
დამსაქმებელთათვის. ამ შეხვედრების მთავარი მიზანია 
დამსაქმებელთათვის ინფორმაციის მიწოდება პოლონურ შრომის 
ბაზარზე მომუშავე უცხოელების შესახებ. 

პროექტი მოიცავს მთელ პოლონეთს. აღსანიშნავია ფაქტი, რომ 
კონსულტანტები ვარშავაში მორიგეობასთან ერთად, იმორიგევებენ 
პოლონეთის იმ ქალაქებში, სადაც ბევრი უცხოელია - ვულკა 
კოსოვსკა, გდანსკი და ა.შ. 

ასოციაცია "თავისუფალი აზრი"
 www.sws.org.pl 
იმიგრანტთა დახმარების ცენტრი
კონსულტაციების აღმოჩენა ვიეტნამურ, პოლონურ, ინგლისურ, 
ფრანგულ, იტალიურ და ჩინურ ენებზე. 
ფსიქოლოგიური დახმარება და ინფორმაცია პოლონური 
ორგანიზაციებისთვის (ვიეტნამურ და პოლონურ ენებზე)
მისამართი: მარშალკოვკას ქ. 7
როდის: ვმორიგეობთ ორშაბათობით 17:00-დან 20:00 სთ-მდე. 
შეხვედრის დაგეგმვა სესაძლებელია სხვა დღეებშიც. ამისთვის 
საჭიროა დაგვიკავშირდეთ ტელეფონზე ან გამოგციგზავნოთ 
წერილი ელ-ფოსტაზე. 

პოლონეთის ჰუმანიტარული აქცია
 www.pah.org.pl 
კარგი დასაწყისი 3
პროექტის ფარგლებში:
ვატარებთ კონსულტაციებს (სოციალური, იურიდიული, 
ფსიქოლოგიური)
ვაწყობთ ტრენინგებსა და კურსებს (პოლონური ენის კურსები, 
კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, კომპიუტერისა და უცხო 
ენების შემსწავლელი კურსები)
- საგანმანათლებლო და საინტეგრაციო შეხვედრები
სად: კუიავო-პომერანიის სავოევოდო, მაზოვიეცის 
სავოევოდო, მალოპოლსკის სავოევოდო. 
როდის: 2014 წლის იანვარი-2015 წლის ივნისი

ერთად – 2: ინტეგრაცია.უცხოელების დახმარება, მათთვის 
კონსულტაციების გაწევა
პროექტის ფარგლებში ექყობა საინტეგრაციო ღონისძიებები 
ბავშვებისთვის. ლტილვილების საინფორმაციო ბიუროში 
საჭიროების შემთხვევაში უფასო იურიდიულ და ფსიქოლოგიურ 
დახმარებას ვუწევთ უცხოელებს. 
მისამართი: იმ უცხოელთა ცენტრი,  რომლებიც ცდილობენ 
ლტოლვილის ოფიციალური სტატუსის მიღებას დენბაკსა და 
გრუჯიონძაში.
პროექტის რეალიზაცია:
2015 წლის 30 ივნისამდე

ფონდი "ოცალენიე"("გადარჩენა")
 www.fundacjaocalenie.org.pl 
მიგრანტებისა და ლტოლვილებისთვის დახმარების გაწევა
პროექტის ფარგლებში, სისტემატიურად ვეხმარებით უცხოელებს 
საცხოვრებლის, სამუშაოს მოძიებაში. ვეხმარებით მათ ლტოლვილის  
სტატუსის მისაღებად საჭირო დოკუმნტაციის შეგროვებაში. საჭიროების 
შემთხვევაში უფასო იურიდიულ და ფსიქოლოგიურ დახმარებას 
ვუწევთ უცხოელებს. ვატარებთ პოლონური ენის შემსწავლელ უფასო 
კურსებს. 
მისამართი: კოშიკოვას 1. 24, ბ. 1, ვარშავა

საზოგადოებრივი მრავალფეროვნების ფონდი
 www.ffrs.org.pl
მიგრანტთა დახმარების ცენტრი 
ამ პროქტის ფარგლებში ვეხმარებით მიგრანტებს შვილებს 
განათლების მიღებაში. დახმარებაში იგულისხმება სამედიცინო 
მომსახურეობა. ვეხმარებით მიგრანტებს პოლონეთში სამუშაოსა 
და საცხოვრებლის მოძებნაში. ვეხმარებით მიგრანტებს ლეგალური 
გზების გამოძებნაში და ხელშეკრულების გაფორმებაში. ჩვენი 
კონსულტანტები საუბრობენ რუსულ, ინგლისურ, ფრანგულ და 
პოლონურ ენებზე.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, დაგვიკავშირდით: 
+48 22 400 09 12, ან მოგვწერეთ ელ-ფოსტაზე: konsultacje@ffrs.
org.pl
მისამართი: ვსპულნას ქ. 65, ბ. 19, ვარშავა
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კულტურული მრავალფეროვნების შესწავლა 

ვარშავაში

ფონდი სომალისთვის
 www.fds.org.pl
"ნამასტე" პოლონეთო!
ამ პროექტის ფარგლებში შევისწავლით ინდოეთიდან ჩამოსული 
მიგრანტების სიტუაციას პოლონეთში. 
პროექტის რეალიზაცია: 2014 წლის აპრილიდან ამა წლის ბოლომდე. 
 
ფონდი "ჩვენი არჩევანი"
ეკონომიკური და საზოგადოებრივი ეკსპერტიზის 
ინსტიტუტი
 www.naszwybor.org.pl 
 www.i-see.org.pl
მაღალკვალიფიციური მიგრანტები პოლონეთის შრომის 
ბაზარზე 
საზოგადოებრივი კვლევა
საზოგადოებრივი კვლევის მთავარ მიზანს წარმოადგენს პოლონური 
უნივერსიტეტების უცხოელი კურსდამთავრებულების შრომის ბაზარზე 
ინტეგრაცია
პროექტის რეალიზაცია: 2014-2015

საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 
 www.isp.org.pl 
ჩემი სახლი შენი სახლია? ინტეგრაციის ხელისშემშლელი 
ფაქტორების შესწავლა
ინტეგრაციის ხელისშემშლელი ფაქტორების შესწავლა, მათ შორის 
მიგრანტების შრომის ბაზარზე დისკრიმინაციის პრობლემა. 
პროექტის რეალიზაცია:2012 წლის ოქტომბერი-2014 წლის 
დეკემბერი 

პოლონეთის  პოლიტიკა ახალი მოქალაქეების მიმართ - 
პოლონეთის მოქალაქეობის მინიჭების შეფასება
პროექტის ფარგლებში ვაპირებთ შევადაროთ ევროკავშირის 
სხვა წევრ ქვეყნებსა და პოლონეთში მოქალაქეობის მინიჭების 
პროცესი. ვაპირებთ შევქმნათ ვებ-გვერდი, რომელზეც განთავსდება 
ინფორმაცია უცხოელებისათვის პოლონეთის მოქალაქეობის 
მინიჭების შესახებ.
პროექტის რეალიზაცის ვადა:2014 წლის იანვარი-2015 წლის ივნისი

მუშა ხელის უხილავი ძალა. სამუშაო პირობები და მიგრანტების 
სამუშაო უფლებები (მომვლელთა სექტორი) .
პროექტის ფარგლებში ვაპირებთ შევისწავლოთ პოლონეთში 
მომუშავე მიგრანტების მდგომარეობა, განსაკუთრებული ყურადღება 
დაეთმობა მიგრანტების დამოკიდებულებას შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე და ხანდაზმულ პირების და მათი ოჯახების 
მიმართ და ასევე ამ პერსპექტივის რეალიზაციას მომავალში
პროექტის რეალიზაციის ვადა: 2014 წლის იანვარი-2015 წლის ივნისი 

საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - სამართლებრივი 
ინტერვენციის ასოციაცია
 www.interwencjaprawna.pl
 www.isp.org.pl
ერთი ჭერის ქვეშ, მიგრანტების დისკრიმინაციის აღმოფხვრა
ტრენინგში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ იმ არასამთავრობო 
ორგანიზაციებსა, რომლებიც ხელს უწყობენ უცხოელების 
საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესს. თქვენ გაიღრმავებთ 

ცოდნას დისკრიმინაციის შესახებ. პროექტის ფარგლებში 
იურიდიული დახმარება გაეწევა უცხოელებს, რომელთა უფლებები 
ირღვევა შრომით ბაზარზე.
პროექტის რეალიზაციის ვადა: 2014 წლის იანვარი-2015 წლის 
ივნისი 

საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - ბარსელონის 
საერთაშორისო ურთიერთობათა ცენტრი - მიგრაციის 
პოლიტიკის ჯგუფი
 www.isp.org.pl
 www.cidob.org 
 www.migpolgroup.com 
ინტეგრაციული პოლიტიკა: ვინ  პოულობს ამაში სარგებელს? 
განვითარება და შესაბამისი მაჩვენებლების გამოყენება 
ინტეგრაციულ დებატებში (MIPEX 2015)
პროქტის მთავარი მიზანია ევროკავშირისა და ეკონომიკური 
თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების 
ინტეგრაციული პოლიტიკის შეფასება და მაჩვენებლების შედარება. 
ჩვენი მთავარი მიზანია ინტეგრაციული პოლიტიკის ეფექტურობის 
შემოწმება.
პროექტის რეალიზაციის ვადა: 2013 წლის ნოემბერი-2015 წლის 
აპრილი

ასოციაცია "არასოდეს" (Stowarzyszenie nigdy 
Więcej)
 www.nigdywiecej.org 
მუქი წიგნი
ქსენოფობიური ინციდენტების კატალოგი. ქვეყნდება ჩვენი 
ასოციაციის ჟურნალის "არასოდეს" ნომრებში, ინტენრნეთის 
გვერდსა და ასევე წიგნის ფორმით.

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია
ვარშავის ეკონომიკური სკოლა
პოლონეთის მეცნიერებათა აკადემიის გეოგრაფიისა და 
სივრცული დაგეგმარების ინსტიტუტი
 www.iom.pl
ცენტრალური ევროპის ფორუმი მიგრაციულ საკითხებზე 
ცენტრალური ევროპის ფორუმი მიგრაციულ საკითხებზე შეისწავლის 
მიგრაცას ცენტრალური ევროპის ქვეყნებში. ჩვენს ცენტრში 
ვატარებთ დემოგრაფიულ, სტატისტიკურ ანალიზებს - შევისწავლით 
მიგრაციულ პოლიტიკას, 

საზოგადოებრივი მრავალფეროვნების ფონდი
 www.ffrs.org.pl
კვლევა ითვალისწინებს პოლონეთში მცხოვრები უცხოელი 
ბავშვებისთვის პოლონური ენის შესწავლას, მათ საზოგადოებაში 
ინტეგრაციას და დისკრიმინაციის აღმოფხვრას.  
პოლონურ სკოლებს აქვთ კანონიერი უფლება გაუწიონ ორგანიზება 
პოლონური ენის შესწავლის ნებაყოფლობით, უფასო კურსებს, 
იმ მოსწავლებისათვის, რომლებმაც არ იციან პოლონური ან 
არ ფლობენ მას სათანადო დონეზე, კვლევა მიზნად ისახავს 
ამ პროგრამის ხარისხის შეფასებას. შემდეგი კვლევის მიზანია 
უცხოელების საზოგადოებაში ინტეგრაციიის ახალი მეთოდების 
შესწავლა და დანერგვა. ჩვენი მთავარი მიზანია უცხოელების 
დისკრიმინაცია აღმოვფხრათ და მისაწვდომი გვხადოთ განათლება 
ყველა მიგრანთისათვის. კვლევის შედეგები გმოქვეყნდება2014 
წლის შემოდგომაზე.
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ასოციაცია "არასოდეს"(Stowarzyszenie nigdy 
Więcej) თანამშრომლობის მიზნით ეძებს მოხალისეებს. 
ასოციაცია განსაკუთრებით დაინტერესებულია 
საქმიან
��მონაწილეობა მიიღონ შეხვედრებში, პროექტებში, 

საზოგადოებრივ კამპანიებში ("ამოვძირკვოთ 
რასიზმი სტადიონებიდან", "მუსიკა რასიზმის 
წინააღმდეგ", "მუქი წიგნი", "რასიზმი Delete"),

��ორგანიზაციის უკანასკნელი ანგარიშებისა და 
ადგილობრივი სიახლეების შესახებ დაწერონ 
სტატიები და რეპორტაჟები ჩვენს მიერ 
გამოცემულ ჟურნალში "NIGDY WIĘCEJ",

��თარგმნონ ტექსტები
� მონაწილეობა მიიღონ შეხვედრებში, 

ფესტივალებსა და კონცერტებში, 
რომლებიც მიზნად ისახავენ კულტურული 
მრავალფეროვნების პოპულარიზაციას

კონტაქტი:   redakcja@nigdywiecej.org  
ტელ.: 601 360 835

ჩვენთან თანამშრომლობით დაინტერესებულ 
ყველა პირს, ვიწვევთ ვარშავის მრავალკულტურულ 
ცენტრში გასაწევრიანებლად.
ვიწვევთ თვითმმართველობების, არასამთავრობო 
ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, მოხალისეებს,  
დონორებსა და სპონსორებს.
დამატებითი ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ ვებ-
გვერდზე:. 
 www.cw.org.pl 

ფონდი "სხვა სივრცე"
 www.przestrzen.art.pl 
ტრენინგები უცხოელებისთვის
კულტურული მრავალფეროვნებით დაინტერესებულ ყველა 
კრეატიულ და აქტიურ მიგრანტს ვიწვევთ სექტემბერში გამართულ 
ტრენინგებში მონაწილეობის მისაღებად. ეს ტრენინგი განკუთვნილია იმ 
მიგრანტთათვის, რომლებსაც გააჩნიათ სურვილი საკუთარი პროექტის 
რეალიზებისა. ტრენინგში მონაწილეობის მიღება უფასოა.
როდის: 13-14 სექტემბერს
განაცხადები გთხოვთ გადმიგვიგზავნოთ ელ. ფოსტაზე:

 kontakt@kontynent.waw.pl.

  Dodatkowo გიწვევთ მიგრაციული  

პოლიტიკის მესამე ფორუმზე. 
ამ ღონისძიების ფარგლებში ვგეგმავთ:
�� დავასრულოთ უკვე წამოწყებული პროექტები 

და რეალიზება მოვახდინოთ მიგრანტების მიერ 
დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებებისა.

��პრეზენტაცია იმ დაწესებულებებისა და 
ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ, რომლებიც 
მიგრანტების საზოგადოებაში ინტეგრაცით არიან 
დაკავებულნი.

პროექტის რეალიზაცის თარიღი: 2014 წლის 18-21 
სექტემბერი
სად: ვარშავაში
დამატებითი ინფორმაციისათვის და 
რეგისტრაციისათვის გვეწვიეთ ვებ-გვერდზე:  
 http://przestrzen.art.pl/content/news/429/ 
iii_forum_ds__lokalnych_polityk_migracyjnych.htm

 

22 490 20 44
www.migrant.info.pl
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Pomocne informacje dla migrantów 
dotyczące pobytu w Polsce

Zadzwoń i sprawdź !
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პარტნიორები:

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

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

პროექტი დაფინანსებულია:

პროექტი "ვარშავის მრავალკულტურული ცენტრი" დაფინანსებულია ევროკავშირის 
მიერ. წინამდებარე პუბლიკაცია განხორციელდა ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების 
მოქალაქეების ინტეგრაციის ევროპული ფონდის ფარგლებში და სახელმწიფო 
ბიუჯეტის ფინანსური მხარდაჭერით.

ტექსტის სისწორეზე პასუხისმგებელია პუბლიკაციის ავტორი.
ევროკომისია პასუხისმგებელი არაა თუ როგორ და რა მიზნით იქნება 
გამოყენებული პუბლიკაციაში განთავსებული ინფორმაცია. 

გაიხსნა მიგრანტების საინფორმაციო პუნქტი!
იგრანტების საინფორმაციო პუნქტი არის ადგილი, სადაც  შეგიძლიათ 
მიგრანტების იმ  დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების საქმიანობას, 
რომლებიც მიგრანტებს ეხმარებიან.
საინფორმაციო პუნქტში მორიგეობენ მოხალისეები, რომლებიც 
მიგასწავლიან ადგილს, სადაც შიეძლება სამართლებრივი 
და ფსიქოლოგიური დახმარება მიიღოთ, სამუშაო იშოვოთ, 
პოლონური ენა შეისწავლოთ და გაეცნოთ ვარშავის კულტურულ 
მრავალფეროვნებას. მოხალისეები ასევე დაგეხმარებიან ამ 
ორგანიზაციებთან მოლაპარაკებასა და შეხვედრაში. 
მისამართი: პასაჟი იტალია, ნოვი შვიატის ქუჩა 23/25, შესასვლელი 
ეზოდან, ნოვი შვიატის, ხმიელნასა და ალეიე იეროზოლიმსკიეს 
გადაკვეთაზე.
მუშაობის დღეები: ორშაბათიდან შაბათამდე
მუშაობის საათები: 15:00-19:00 
კონტაქტი:   info@info-migrator.pl
ტელ.: 048 666 600 566

მიგრანტთა ინტეგრაციის ლოკალური პოლიტიკა. პროექტი 
განხორციელდა  შვეიცარიის დაფინანსებით, ევროკავშირის ახალ წევრ 
ქვეყნებთან თანამშრომლობის ფარგლებში.
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