
Oferta działań  
warszawskich organizacji

O Centrum mówią
przedstawiciele m.st. Warszawy 
oraz organizacji pozarządowych
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Jak powiedział podczas jednego ze spotkań Włodzimierz 
Paszyński, Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy: „Warsza-
wskie Centrum Wielokulturowe ma sprawiać, że przed-
stawiciele różnych kultur obecni na krócej lub dłużej 
w tym mieście, będą mogli poczuć się jak u siebie 
w domu”. Aby ten cel osiągnąć, Warszawskie Centrum 
Wielokulturowe będzie mieć za zadanie integrować 
działania i skłaniać do współpracy poszczególne urzędy, 
instytucje miejskie oraz organizacje pozarządowe – za- 
równo te realizujące projekty na rzecz cudzoziem-
ców, jak i organizacje reprezentujące społeczności imi- 
granckie. Od 2010 roku nad koncepcją i najważniej-
szymi zadaniami Centrum pracują wspólnie przedsta-
wiciele m.st. Warszawy oraz koalicji kilkunastu organizacji 
pozarządowych. Wypracowane wspólnie plany dotyczą 
następujących obszarów:

Informacja
Skierowana zarówno do cudzoziemców poszukujących 
informacji na temat  adresowanych do nich programów 
samorządowych i pozarządowych, funkcjonowania urzę- 
dów, czy oferty kulturalnej, jak i mieszkańców Warszawy 
oraz turystów chcących zaczerpnąć informacji o wielo-
kulturowości stolicy.

Warszawskie Centrum
Aktywizacja
Aktywizacja cudzoziemców, aby podmiotowo funkcjono-
wali w Warszawie i wsparcie dla środowisk imigranckich 
w realizacji własnych projektów oraz w działaniach inte-
gracyjnych. 

Edukacja
Wsparcie dla działań edukacyjnych dotyczących wielo- 
kulturowości, integracji, edukacji w środowisku wielo-
kulturowym, nauka języka polskiego, ale także edukacja 
o wielokulturowym dziedzictwie i dzisiejszym obliczu 
Warszawy.

Kultura
To przede wszystkim wspieranie działań kulturalnych re-
alizowanych przez przedstawicieli różnych środowisk cud-
zoziemców, wsparcie dla międzynarodowych projektów 
kulturotwórczych oraz interaktywna wystawa o wielokul-
turowym dziedzictwie Warszawy.

Badania
Głównym wyzwaniem w ramach tego obszaru jest real-
izacja regularnych kompleksowych badań nad migracjami 
w Warszawie.

Prace nad Warszawskim Centrum Wielokulturowym

2008 2009 czerwiec 2010

Koncepcja WCW zostaje 
opracowana podczas prac nad 
Programem Rozwoju Kultury 
do 2020 roku.

Początek projektu „Pilotaż 
Warszawskiego Centrum 
Wielokulturowego” (Fundacja 
Inna Przestrzeń), w ramach 
którego poza organizowaniem 
szkoleń dla liderów środowisk 
cudzoziemskich i wspieraniem 
wydarzeń promujących 
społeczności i kultury obecne 
w Warszawie została stworzona 
także nieformalna koalicja na 
rzecz Centrum.

Robocze spotkanie 
przedstawicieli 29 organizacji 
oraz 7 struktur miejskich, w tym 
m.in. Zastępcy Prezydenta m. st. 
Warszawy. W trakcie spotkania 
wypracowano główne zadania 
Centrum, zarysowano jego 
cele oraz określono charakter 
działań długofalowych.
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Według wypracowanych założeń Warszawskie Centrum 
Wielokulturowe stanie się niezależną jednostką prowa- 
dzoną w ścisłej współpracy przez warszawski samorząd 
oraz koalicję wyspecjalizowanych organizacji pozarzą- 
dowych. Centrum powinno posiadać własną siedzibę – 
będącą miejscem spotkań ludzi, organizacji oraz instytucji 
związanych z wielokulturowym obliczem Stolicy, a także 
miejscem wymiany idei i pomysłów.

Podczas spotkań roboczych w lipcu 2011 roku w Cen-
trum Komunikacji Społecznej ustalono plan działań pilo-
tażowych na lata 2012-2013, który został przedstawiony 
Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy. Dotychczas w pra- 
cach nad tworzeniem koncepcji Centrum udział brali przed-
stawiciele następujących urzędów (struktur miejskich),  
instytucji i organizacji pozarządowych: Zastępca Prezy- 
denta m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej, 
przedstawiciele Biura Kultury, Biura Edukacji, Biura Poli- 
tyki Społecznej, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, 
Warszwskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych 
i Szkoleń, Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom  
Caritas, Fundacja Afryka Inaczej, Fundacja dla Soma-
lii, Fundacja Forum na rzecz Różnorodności Społecznej,  
Fundacja Inna Przestrzeń, Fundacja „Nasz Wybór”, Fun- 
dacja Obserwatorium, Fundacja Pro Cultura, Fundacja 

Rozwoju „Oprócz Granic”, Fundacja Sztuki Arteria, Instytut  
Francuski w Warszawie, Instytut Kultry Narodów Kauka- 
zu, Instytut Spraw Publicznych, Międzynarodowa Orga- 
nizacja d/s Migracji (IOM), Stowarzyszenie Autokreacja, 
Stowarzyszenie Dom Kaukaski, Stowarzyszenie Etno- 
grafów i Antropologów Kultury „Pasaż Antropologi- 
czny”, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundacja 
Świat na Wyciągnięcie Ręki, Fundacja Transkultura, Sto-
warzyszenie Wolnego Słowa, Społeczność Palestyńska, 
Stowarzyszenie Dialogu Międzykulturowego, Stowarzy-
szenie Pro Humanum, Polskie Forum Migracyjne.

Wielokulturowe:       idea

– kalendarium Wydarzeń

listopad 2010

czerwiec 2011

lipiec 2011

Zapowiedź utworzenia Centrum 
przez Prezydent m. st. Warszawy 
Hannę Gronkiewicz Waltz 
w kadencji 2010 – 2014.

Warsztaty z udziałem 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, podczas 
których konsultowane 
były założenia dotyczące 
Centrum.

Spotkanie z Zastępcą Prezydenta 
m. st. Warszawy Włodzimierzem 
Paszyńskim, podczas którego 
została stwierdzona konieczność 
wypracowania szczegółowego 
planu działania na lata 2012-2013.

W Centrum Komunikacji Społecznej 
odbyły się dwa spotkania robocze 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych oraz wszystkich 
zaangażowanych biur Urzędu Miasta, 
podczas których wypracowana 
została koncepcja działań 
pilotażowych na lata 2012-2013.

październik 2010
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o centrum Mówią:

WCW będzie dopełnieniem nadwiślańskiej gościnności. 
Taka wyspa wypełniona wielokulturowością – na tle 
mnożących się klubów i lokali gastronomicznych – 
na pewno nie będzie martwym miejscem. Warszawskie 
Centrum Wielokulturowe dostroi Warszawę do wielkich 
metropolii świata.

Mamdou Diouf 
AfrykA inAczej

Warszawa to miasto wielu kultur, miejsce spotkań wielu 
ludzkich dróg. Brakuje tu jednak miejsca, do którego może 
udać się każdy cudzoziemiec w celu otrzymania pomocy 
lub odpowiedzi na swoje pytania. Brakuje również miejsca, 
do którego może udać się każdy Warszawiak, aby dotknąć 
pogranicza kulturowego, zobaczyć bogactwo, nawiązać 
dialog międzykulturowy. WCW jest świetnym rozwiązaniem 
nie tylko dla cudzoziemców – jest to płaszczyzna 
współpracy wielu organizacji pozarządowych. Powiem 
krótko – trzeba posadzić drzewo teraz, aby w przyszłości 
dało ono cień.

Abdulcadir Gabeire 
funDAcjA DlA SoMAlii

WCW będzie służyło przede wszystkim budowaniu 
porozumienia między Polakami a społecznościami 
obcokrajowców. Będzie tu można się wymienić 
informacjami i poznać wiele kultur świata. WCW będzie 
służyć również rozwojowi kultury polskiej i świadomości 
wielokulturowości Warszawy. Będzie potwierdzeniem 
wielowiekowej tradycji miasta, w którym współistnienie 
różnych grup etnicznych było jego znakiem rozpoznawczym. 
Dla samych obcokrajowców będzie ono miejscem 
aktywacji, które stwarza im możliwości otwarcia się 
na polskie społeczeństwo i zapobiega ich marginalizacji. 
Dla warszawiaków WCW będzie możliwością poznawania 
świata bez potrzeby wyjeżdżania z własnego miasta. 

Maged Sahly 
Społeczność paleStyńSka

Utworzenie Warszawskiego Centrum Wielokulturowego 
jest kluczowe nie tylko dla migrantów, ale również dla 
warszawiaków. Może ono stać się ważnym narzędziem 
dla integracji cudzoziemców w społeczeństwie polskim 
oraz dla oswajania się Polaków z obecnością obcokrajowców 
w ich kraju i rozumienia, w jaki sposób go wzbogacają. 
Centrum ma stać się miejscem, gdzie każdy może przyjść 
i wziąć udział w różnych działaniach, poznać kulturę 
i tradycje swoich sąsiadów-obcokrajowców. WCW umożliwi 
też integrację obcokrajowców między sobą, co pozwoli 
im na skuteczniejsze organizowanie się i aktywniejszą 
partycypację w życiu społecznym Polski. 

Mirosława keryk 
nASz Wybór
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Uważam, że Centrum Wielokulturowe jest wymogiem czasów 
i absolutną koniecznością. Dlaczego? Dlatego, że Unia 
Europejska jest strukturą otwartą i w związku z tym stoi 
przed nami perspektywa przyjmowania tutaj mieszkańców 
z całej Europy. Oprócz tego, nie należy zapominać, że na 
świecie istnieje wiele krajów bardzo biednych, z których ludzie 
emigrują, ponieważ nie są w stanie tam przeżyć. Jest również 
wiele krajów totalitarnych, z których ludzie uciekają, dlatego 
że nie są w stanie żyć bez wolności. Często decydują się oni na 
przyjazd do Europy, gdyż jest ona, obok Stanów Zjednoczonych, 
najbardziej demokratyczną strukturą. W związku z tym 
musimy postarać się sprostać temu wyzwaniu. Obcy 
zazwyczaj, także w Polsce budzą lęk, a lęk często budzi 
agresję. Większość zachowań związanych z nietolerancją 
czy ksenofobią bierze się z niewiedzy, z nieświadomości. Jeżeli 
te obce kultury będziemy przybliżać rdzennym mieszkańcom 
Warszawy, to problemy będą mniejsze, bo oni będą się czuli 
współodpowiedzialni, będą wiedzieli, o czym rozmawiają. 
I dlatego Centrum Wielokulturowe powinno przede wszystkim 
uświadamiać mieszkańcom Warszawy, kim są ci ludzie, 
którzy tu mieszkają i są współgospodarzami naszego miasta. 

Małgorzata naimska  
zaStępca Dyrektora Biura kultury M. St. WarSzaWy

       WCW zostało wymienione wśród 
planowanych projektów w aplikacji Warszawy 
do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016: 
WCW zakwalifikowano jako inicjatywę, 
która będzie realizowana nawet w przypadku, 
gdy Warszawa nie uzyska tego tytułu.

Bo zarówno ci, którzy dostają obywatelstwo w Polsce i są 
tutaj zameldowani, jak i ci, którzy są tu tylko przejściowo, 
występują w roli współgospodarzy Warszawy. Jest rzeczą 
bardzo ważną, by przełamywać stereotypy o różnych 
kulturach, by pokazywać, że wielokulturowość jest ciekawa, 
że inne kultury mogą coś wnieść do naszej kultury, wzbogacić 
ją, że nasza kultura może coś wnieść do tych kultur. Uważam, 
że takie przenikanie się kultur jest zawsze bardzo twórcze 
i bardzo ciekawe. Chciałabym, żeby to Centrum działało na 
zasadzie poszanowania wzajemnie swoich wartości i ich 
współistnienia. W każdym narodzie, w każdej religii i w każdej 
kulturze są dobrzy i źli ludzie. I nie można ich lubić tylko 
dlatego, że są obcy, albo nie lubić ich tylko dlatego, że są obcy. 
Trzeba ich oceniać jako ludzi, jako kolegów... Chciałabym, żeby 
nie kolor skóry czy wyznanie religijne decydowały o tym, czy 
kogoś lubimy, lecz to, co sobą reprezentuje.
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Chcąc wprowadzić w życie ideę Warszawskiego Centrum 
Wielokulturowego Fundacja Inna Przestrzeń rozpoczę-
ła w 2009 roku realizację trzyletniego projektu Pilotażu 
Warszawskiego Centrum Wielokulturowego, którego za-
daniem jest stworzenie podstaw dla przyszłego Centrum.

Realizując działania Pilotażu skupiliśmy się na aktywi-
zacji poprzez kulturę oraz  szkoleniach liderów społeczno-
ści imigranckich.

Celem modułu szkoleniowego jest wspieranie aktywnych 
imigrantów mieszkających w Warszawie, wzmacnianie ich 
umiejętności liderskich oraz dostarczenie wiedzy i umie-
jętności dotyczących realizacji własnych projektów (przede 
wszystkim pozarządowych), zarówno w teorii, jak i prak- 
tyce. W ramach modułu szkoleniowego prowadzone są 
dwie ścieżki warsztatowe:

24–25 września
  Fotografia portretowa dla początkujących – 

D. Hurnicki
   Warsztat z kreatywności artystycznej –  

V. Levandovska, E. Komarnicki

15–16 października
  Aktywność obywatelska i polityczna –  

V. Levandovska, M. Lopata
 B. Chair – Podstawy negocjacji

O działaniach w ramach

Szkolenia są realizowane w różnych językach 
(pl/ros/ang/fr), w zależności od potrzeb. Przeka-
zują zarówno informacje dotyczące aspektów 
formalnych wyżej wymienionych obszarów, jak 
i wiedzę praktyczną.

Ta ścieżka dzieli są na dwa etapy. W pierw-
szej części uczestnicy zapoznają się z teorią pro- 
wadzenia warsztatów, którą ćwiczą podczas sy-
mulacji. W drugiej są oni zobowiązani do prze-
prowadzenia własnych warsztatów (o dowolnej 
tematyce) dla innych cudzoziemców.

Moduł szkoleniowy został zainicjowany w 2009 roku szko-
leniem dla frankojęzycznych liderów afrykańskich. Do 
chwili obecnej w ramach ścieżki pierwszej Fundacja Inna 
Przestrzeń przeprowadziła 15 warsztatów z zakresu bu-

dżetowania, zarządzania projektami, działalności gospo-
darczej i pozyskiwania funduszy. W ramach ścieżki drugiej 
(Training of Trainers – ToT) przeprowadzono trzy szkolenia 
dla przyszłych trenerów-cudzoziemców, którzy z kolei, na 
zakończenie szkolenia, zorganizowali cztery warsztaty dla 
innych imigrantów (tematyka: sztuka prezentacji, survival 
w Warszawie, pisanie scenariusza filmowego), w przy-
gotowaniu jest kolejnych dziesięć projektów szkoleń.  
W 2010 roku, po 4-dniowych szkoleniach z pozyskiwania 
funduszy na działalność kulturalną, ich uczestnicy mie-
li okazję wykorzystać zdobytą wiedzę poprzez realizację 
pięciu wyłonionych podczas warsztatów projektów: Ma-
rinera Party (Luis Escobedo, Peru), Dzień Somalii (Abdi-
rahman Ahmed, Kenia), Fajna Ukraina (Wiktoria Grądzka, 
Ukraina), Świat Bajki (Oksana Bagriy, Ukraina), Zapro-
szenie do Warszawy (Ajith Krishnamoorthy Nair, Indie). 

Trzecia edycja szkoleń ToT miała miejsce 5-7 sierpnia 2011 
roku. Kolejna seria warsztatów prowadzonych przez trene-
rów-cudzoziemców wyszkolonych podczas wcześniejszych 
edycji ToT jest planowana na początek września. Już odbyły 
się pierwsze z nich – pod koniec sierpnia A. Pudlo poprowa-
dził zajęcia z elementami masażu, gimnastyki dla stawów 
i gimnastyki oddechowej.
Czekają nas jeszcze:

Szkolenia z zarządzania pro-
jektem i zespołem, pozyskiwania 
funduszy, tworzenia organizacji

Szkolenia trenerów-
cudzoziemców (Training of 
Trainers – ToT)



Obraz autorstwa Seydou Zan Diarry (Mali).  
Fot: Kaja Makacewicz

Sypanie mandali oraz występ mnichów tybetańskich. 
„Warszawa Tybetańska”. Foto: Rafał Hencel
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pilotażu WCW
W ramach komponentu animacja przez kulturę portal 
Kontynent Warszawa – Warszawa Wielu Kultur (www.kon-
tynent.waw.pl), program Fundacji Inna Przestrzeń prowadzi 
cykl imprez Ludzie z Kontynentu (www.kontynent.waw.pl/
ludziezkontynentu), oraz warsztaty artystyczne Warszawski 
Plener Wielokulturowy (www.kontynent.waw.pl/plener).

Ludzie z Kontynentu to wydarzenie, które odbywa 
się cyklicznie od 2007 roku, a od 2009 w ramach Pilota- 
żu WCW. Każda edycja poświęcona jest prezentowaniu 
twórczości artystów pochodzących z innej kultury. Oprócz 
miłości do sztuki, łączy ich również to, że żyją i tworzą 
w Warszawie.

W październiku 2009 roku podczas Warszawy Afrykań-
skiej, prezentowana była twórczość malarska artystów 
pochodzących z Etiopii i Mali, senegalsko-polska poezja, 
a także książka autora, który przybył do Warszawy z Nigerii. 
Ponadto, można było wziąć udział w warsztatach gry na 
bębnach oraz w panelu dyskusyjnym dotyczącym sztuki 
afrykańskiej i jej wpływu na twórczość Europejczyków. 
    Kolejnym wydarzeniem (kwiecień 2010) była Warszawa 
Tybetańska, gdzie swą twórczość prezentowali z kolei Tybe-
tańczycy mieszkający w Warszawie oraz zaproszeni specjal-
nie z tej okazji goście. Można było zobaczyć ekspozycję tha-
nek – malowanych lub haftowanych na tkaninie obrazów 
religijnych oraz uczestniczyć w sypaniu mandali – symbolu 
harmonii. Odbyły się taneczno-wokalne występy w wykona-
niu Mnichów Tybetańskich i zespołu Śnieżne Lwy....

Tobia Taddele Gebre Hiwot (Etiopia). 
Fot: Kaja Makacewicz

www.kontynent-warszawa.pl

www.kontynent-warszawa.pl

www.kontynent-warszawa.pl

www.kontynent-warszawa.pl



„Warszawa Japońska". Fot.: Marcin Morawicki

Karim Shakinski. „Warszawa Kaukaska". Foto: Gorlas

Pokaz tańca Buyo: Hana Umeda, oraz Ceremonia Herbaty: 
Sunshinkai. „Warszawa Japońska”. Foto: Marcin Morawicki
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„Warszawa Japońska" (listopad 2010) była okazją do za-
prezentowania swej twórczości przez warszawskich arty-
stów pochodzących z Kraju Kwitnącej Wiśni. Wydarzenie 
to pozwoliło mieszkańcom stolicy zapoznać się między 
innymi ze sztuką pisania haiku, składania origami, zagrać 
w japońskie gry oraz wziąć udział w ceremonii herbaty, 
a dzieci mogły posłuchać japońskich bajek. Podczas całe-
go wydarzenia prezentowane były wystawy slajdów, rzeź-
by oraz organizowane projekcje filmów.

Ostatnim wydarzeniem z serii „Ludzie z Kontynentu” była 
„Warszawa Kaukaska", która odbyła się w czerwcu 2011. 
W ramach tego spotkania odbył się wernisaż wystawy, 
warsztaty filmu kaukaskiego, koncerty zespołów azer-
skich i ormiańskich (Gamid Group, Musa-ler), warsztaty 
kuchni i wina gruzińskiego, prezentacje slajdów i zdjęć 
z regionu, promocja książek nt. Kaukazu, prezentacja stro-
jów czeczeńskich i wiele innych...

www.kontynent-warszawa.pl

www.kontynent-warszawa.pl

www.kontynent-warszawa.plwww.kontynent-warszawa.pl

www.kontynent-warszawa.pl



Bodypainting w wykonaniu ormiańskiego artysty Argiszta 
Aghajanyana. Model: Neiro (Japonia).
„Warszawa Kaukaska". Foto: Gorlas
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Pierwsza edycja wspomnianego we wstępie „Warszaw-
skiego Pleneru Wielokulturowego” odbyła się w grudniu 
2009 roku. Artyści, pochodzący z różnych kultur i krajów, 
mieli zmierzyć się z tematem, jakim jest Warszawa. W swo-
ich projektach mogli poruszyć dowolny aspekt życia sto-
licy: poczynając od architektury miasta poprzez ludzi i re-
lacje między nimi, zapachy, dźwięki, emocje, a kończąc na 
zasłyszanych plotkach i miejskich legendach. Artyści (róż-
norodnych sztuk wizualnych) pochodzili z bardzo różnych 
zakątków świata – m.in. z Rosji, Ukrainy, Meksyku, Togo, 
Etiopii, Martyniki Francuskiej, Wietnamu, Indii. Podjęta 
przez nich próba artystycznego zmierzenia się z rzeczy-
wistością Warszawy była fascynującym doświadczeniem, 
gdyż w ich dziełach odbijało się zarówno indywidualne 
doświadczenie życia poszczególnych cudzoziemskich ar-
tystów w Warszawie, jak i historia oraz bogactwo kulturo-
we, z którego się wywodzą.

Na drugą połowę 2011 roku planowane jest przepro-
wadzenie kolejnego wydarzenia z serii „Ludzie z Konty-
nentu” a na początek 2012 drugiej edycji „Warszawskiego 
Pleneru Wielokulturowego”.

Portal Kontynent Warszawa pracuje także nad nowym 
cyklem dokumentalnym o wielokulturowej Warszawie oraz 
wielokulturową grą komputerową. Oba projekty zostaną 
udostępnione publiczności przed zakończeniem roku. Szu-
kajcie informacji na www.kontynent.waw.pl.

Ponadto, w ostatnią niedzielę sierpnia na ul. Krakowskie 
Przedmieście miało miejsce największe wielokulturowe 
święto stolicy. Jak co roku, redakcja portalu „Kontynent 
Warszawa – Warszawa Wielu Kultur” zorganizowała „Wie-
lokulturowe Warszawskie Street Party” – festiwal uliczny, 
którego celem jest promocja wielokulturowości poprzez 
wspólną, radosną zabawę. 

Odbywający się po raz piąty festiwal, tym razem pod 
hasłem „Warszawa – wspólna sprawa”, składał się wie-
lokulturowej parady oraz miasteczka wielokulturowego, 
gdzie można było wziąć udział w rozmaitych warsztatach, 
pokazach i grach, a także posłuchać najlepszych warszaw-
skich zespołów wielokulturowych.

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

Na drugą połowę 2011 roku

planowane jest przeprowadzenie

kolejnego wydarzenia z serii Ludzie 

z Kontynentu a na początek 2012 drugiej 

edycji Warszawskiego Pleneru

Wielokulturowego

www.kontynent-warszawa.pl

www.kontynent-warszawa.pl
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Integracja przez Kulturę

Mapa działań: Oferta
Festiwal Filmowy Pięć Smaków
Przegląd filmów fabularnych i dokumentalnych z Azji Południowo-Wschodniej.
Kiedy: 20-25 października 2011 

Fundacja Sztuki Arteria

 www.arteria.art.pl

 www.piecsmakow.pl

Loesje 
Seria warsztatów kreatywnego pisania dla cudzoziemców.
Kiedy: druga połowa 2011 roku

Fundacja Afryka Inaczej
 www.afryka.org

Afro-warszawska kapela podwórkowa
Wspólny występ warszawskich akordeonistów i muzyków oraz afrykańskich bębniarzy 
i wokalistów.
Kiedy: wrzesień 2011

Pomaluj stolicę
Warsztaty plastyczne prowadzone przez afrykańskich artystów. 
Kiedy: październik 2011

Afro-warszawskie kolędowanie
Kolędy będą wykonane w języku polskim oraz językach, którymi w swoich rodzinnych 
krajach posługują się Afrykanie. Wydarzenie zakończy się stworzeniem albumu mu-
zycznego z kolędami z udziałem polskich i afrykańskich artystów.
Kiedy: grudzień 2011

Doroczny Festiwal „Na prigliadku, na prikusku… czyli dwutygodnik słowiański” 
W maju 2011 przyjął formę rosyjskiego dwutygodnika. W kolejnych edycjach będą orga-
nizowane festiwale różnych kultur słowiańskich (projekcje filmowe, koncerty wokalno-
muzyczne, wystawy, prezentacja twórczości ludowej oraz małych form teatralnych). 

Fundacja na rzecz zbliżania 
kultur „OPEN ART”
 www.openart.org.pl

Cykl spotkań z mieszkającymi w Warszawie artystami, reprezentującymi mniejszość 
rosyjską. 
Kiedy: jesień/zima 2011

Doroczny festiwal poświęcony twórczości Włodzimierza Wysockiego (kategorie: piosen-
ka, utwór poetycki) z udziałem wykonawców polskich i rosyjskich.

Fundacja dla Somalii

Projekcja dokumentalnego filmu o Somalii „Prezydent..", który powstaje przy współpracy 
z reżyserem P. Wysoczańskim. 
Kiedy: zima 2011

 www.fds.org.pl
Sąsiedzi
Projekt fotograficzny przedstawiający sylwetki Afrykańczyków i ludzi pochodzenia afry-
kańskiego zamieszkałych w Warszawie i okolicy. 
Kiedy: jesień 2011

Działania w ramach Pilotażu WCW (patrz: strona 2-3)Fundacja Inna Przestrzeń 
(Kontynent Warszawa)
 www.kontynent-warszawa.pl/ludziezkon-
tynentu/
 www.kontynent.waw.pl/plener Warszawski Plener Wielokulturowy

Ludzie z Kontynentu (patrz: strona 7-9)
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Aktywizacja migrantów

Stowarzyszenie Autokreacja 
& Fundacja Instytut 
Innowacji

Stowarzyszenie Autokreacja Kultilink
Portal pracy dla cudzoziemców.

 www.ii.org.pl

Integracja przez naukę – aktywizacja zawodowa imigrantów jako podstawowy element 
dialogu ze społeczeństwem przyjmującym. Podczas projektu 32 uczestników – obywa-
teli krajów trzecich – weźmie udział w szkoleniach zawodowych (szkolenie barmań-
sko-kelnerskie, wizażu i stylizacji, grafiki komputerowej lub kadry i płace). W ramach 
projektu powstanie publikacja zbierająca dobre praktyki zarówno polskich, jak i cudzo-
ziemskich pracodawców. 
Kiedy: maj-październik 2011

 www.kultilink.pl

Fundacja Rozwoju
„Oprócz Granic”

Bezpłatna nauka twórczego pisania 
Doskonalenie umiejętności pisania po polsku i wymiana doświadczeń w zakresie na-
uki j. polskiego. czas trwania kursu: 3 miesiące. Od uczestników wymaga się zaawanso-
wanej znajomości języka polskiego.
Kiedy: program stały www.centrumkarier.org.pl

Fundacja Nasz Wybór
 www.naszwybor.org.pl

„Empowering Migrant Youth: Models of Integration and Prevention of Exclusion” w part-
nerstwie z Międzynarodową Organizacją z Migracji.

Fundacja Inna Przestrzeń Działania w ramach Pilotażu WCW (patrz: strona 2-3)

Szkolenia dla trenerów-cudzoziemców
Kiedy: najbliższe na 5-7 sierpnia 2011

Szkolenia dla imigrantów nt. kwestii związanych z realizacją projektów pozarządowych  
i działalnością gospodarczą. 

 www.przestrzen.org.pl

Warszawskich Organizacji
Portal Kontynent Warszawa
portal prezentujący wystawy, imprezy oraz inne inicjatywy społeczne i artystyczne, któ-
re tworzą wielokulturowe oblicze Warszawy. www.kontynent-warszawa.pl

Budowanie dobrych relacji sąsiedzkich
W ramach projektu zostaną utworzone szkolne grupy teatralne z udziałem dzieci pol-
skich i cudzoziemskich oraz zostanie pogłębiona współpraca organizacji i instytucji 
administracji publicznej działających na rzecz uchodźców w Brwinowie i Podkowie Le-
śnej. Celem projektu jest integracja uchodźców z lokalną społecznością.
Kiedy: sierpień 2011–maj 2012

Fundacja Polskie Forum 
Migracyjne w partnerstwie 
ze Stowarzyszeniem 
Praktyków Kultury
 www.forummigracyjne.org/pl/

Polska Akcja Humanitarna
 www.pah.org.pl

Projekt Dobry start w zasięgu ręki! – 2
Kursy i szkolenia zawodowe dla cudzoziemców, kursy językowe, kursy komputerowe, 
spotkania integracyjne w postaci wyjść do kin, teatrów, muzeów czy wycieczek.
Kiedy: styczeń 2011–grudzień 2013
miejsce: projekt realizowany m.in w wojewdztwie mazowieckim

Stowarzyszenie Interwencji 
Prawnej
 www.interwencjaprawna.pl/projekt- 
sc-analiza-polityki-lokowania-osrodkow-dla-
uchodzcow.html

Projekt Asystent kulturowy
Wspomaganie integracji czeczeńskich uczniów ze społecznością szkolną dzięki pomo-
cy wykwalifikowanego Czeczena pełniącego rolę „tłumacza kultury”.
Kiedy: kwiecień–grudzień 2011
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W partnerstwie z Biurem Edukacji Urzędu m. st. Warszawy „I Ty możesz zdobyć wykształ-
cenie w Warszawie”. W ramach projektu tworzona jest oferta edukacyjna dla młodzieży 
cudzoziemskiej ubiegającej się o status uchodźcy i objętej ochroną w Polsce. Ma on na 
celu wsparcie wybranej szkoły oraz zmotywowanie uczniów cudzoziemskich do pod-
jęcia nauki. Ponadto projekt ten służy zebraniu dobrych praktyk w innych krajach Unii 
Europejskiej oraz promocji tych praktyk wśród polskich szkół. 
Kiedy: grudzień 2009–wrzesień 2011

Fundacja Polskie Forum 
Migracyjne
 www.forummigracyjne.org.pl

Edukacja o wielokulturowości i imigrantach

Edukacja międzykulturowa dla przedszkolaków
Zajęcia, podczas których dzieci zapoznawane są z wybranymi kulturami.
Kiedy: projekt realizowany jest w sposób ciągły od 2 lat

Fundacja Świat na 
Wyciągnięcie Ręki

Edukacja międzykulturowa dla licealistów
Zajęcia, które mają na celu rozwinięcie u młodzieży kompetencji międzykulturowych.
Kiedy: do końca 2011

 www.swiaty.org.pl

Międzykulturowe Centrum Rozwoju i Edukacji – we współpracy z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. Bezpłatne edukacyjne i rekreacyjne za-
jęcia dla mieszkańców dzielnicy Białołęka (dorosłych i dzieci), m.in.: warsztaty robienia 
biżuterii, warsztaty kulinarne, wspólne jeżdżenie quadami, warsztaty graffitti, zajęcia 
teatralne, warsztaty dj’skie czy warsztaty fotograficzne.  
Kiedy: maj 2011 – kwiecień 2012

Fundacja Polskie Forum 
Migracyjne

Cały świat w naszej klasie 
Działania skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich 
rodziców i nauczycieli. W ramach projektu powstaje międzykulturowy pakiet edukacyj-
ny zawierający: skarbnicę wiedzy na temat kultur pochodzenia uchodźców, zbiór bajek 
o losach małych uchodźców mieszkających w Polsce, zbiór scenariuszy dla rodziców 
i nauczycieli, a także zbiór międzykulturowych gier. W oparciu o pakiet prowadzone są 
warsztaty dla dzieci w wybranych przedszkolach i szkołach, a także otwarte warsztaty 
dla rodziców z dziećmi w formie międzykulturowej gry miejskiej. 
Kiedy: kwiecień – grudzień 2011

 www.forummigracyjne.org/pl/

Stowarzyszenie Dom 
Kaukaski w Polsce

Międzynarodowa konferencja dotycząca tematyki wschodniej
Organizowana we współpracy ze Studium Europy Wschodniej.
Kiedy: październik 2011

Czasopismo „Prometeusz”
Pismo przybliża historię i współczesność krajów byłego ZSSR. 
Kiedy: lipiec/sierpień (numer 1 p.: „Polska polityka wschodnia”) oraz grudzień 2011

 www.domkaukaski.org

Fundacja Forum na rzecz 
Różnorodności Społecznej

Narracje Migrantów
W ramach tego projektu Fundacja udostępnia filmy i animuje dyskusje nt. wyzwań sta-
wianych przez ruchy migracyjne. Inicjatywa ta ma na celu m.in. oddać głoś mniejszo-
ściom społecznym oraz rozpowszechniać wiedzę nt. zjawiska migracji, sytuacji oraz 
problemów związanych z wykluczeniem społecznym.
Kiedy: program stały

 www.ffrs.org.pl/aktualne-dzialania/seria-
narracje-migrantow

Fundacja Afryka Inaczej Mieszkałem w Afryce, mieszkam w Warszawie
Spotkanie z udziałem Afrykańczyków mieszkających w Warszawie, prowadzone w for-
mie dialogu z prowadzącym i publicznością. Zaproszeni goście będą pochodzić z róż-
nych rejonów Afryki, opowiedzą zebranym o swoich ojczyznach i Warszawie, którą wy-
brali na swój dom.
Kiedy: listopad 2011

 www.afryka.org
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Stowarzyszenie Nigdy Więcej Magazyn „NIGDY WIĘCEJ”. Jedyne w Polsce czasopismo poświęcone problemom neofa-
szyzmu, rasizmu i antysemityzmu w kraju oraz w Europie.
Kiedy: stała publikacja, dostępna on-line

Kampania „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”. Kampania skierowana do słuchaczy za po-
średnictwem twórców wszelkich gatunków muzyki. 
Kiedy: program stały

Kampania sportowa zatytułowana „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”. Kampania skiero-
wana do kibiców, zawodników, trenerów, sędziów, działaczy sportowych i dziennikarzy 
propagująca antyrasistowską postawę wśród fanów piłki nożnej. 
Kiedy: program stały

Ogólnopolski Tydzień Akcji - Futbol Przeciwko Rasizmowi
Kiedy: październik 2011

Szkolenia dla nauczycieli o wielokulturowości i tolerancji

 www.nigdywiecej.org

Fundacja na rzecz zbliżania 
kultur „OPEN ART”

Spotkania z przedstawicielami rosyjskiej prasy wydawanej w Warszawie oraz portali in-
ternetowych, mających siedziby w Warszawie, a poświęconych problematyce rosyjskiej 
Kiedy: jesień/zima 2011

 www.openart.org.pl

Fundacja Dla Somalii Projekt „Wymiana młodzieży: Imigranci w demokracji”
Celem projektu jest przybliżenie społeczeństwu polskiemu pojęcie migracji oraz zwró-
cenie uwagi na kwestię emigrantów w demokracji. Organizowane w ramach projektu 
warsztaty mają za zadanie zwiększyć aktywność obywatelską wśród uczestników pro-
jektu oraz zmienić ich stereotypowe poglądy. 

Cykliczne spotkania integracyjne oraz tematyczne
Kiedy: Ramadan (sierpień 2011)

Konferencja „Piractwo i konflikt w Somalii”
przy współpracy z Akademią Marynarki Wojennej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych 
oraz Szkołą Bezpieczeństwa 
Kiedy: jesień 2011

Cykliczne spotkania o różnych krajach Afryki

 www.fds.org.pl

Fundacja Hereditas Praga wielu kultur. Moje korzenie - mój świat
Projekt edukacyjno-kulturalny poświęcony wielokulturowości warszawskiej Pragi skie-
rowany do dzieci i młodzieży.

 www.fundacja-hereditas.pl/projekty.
php?id=153

Stowarzyszenie Interwencji 
Prawnej
 www.interwencjaprawna.pl/projekt-
sc-dzieci-dla-integracji.html

Dzieci dla integracji - warsztaty międzykulturowe
Celem projektu jest integracja dzieci polskich i dzieci uchodźców oraz ich rodzin po-
przez wspólną aktywność artystyczną.

Dialog Międzykulturowy
Projekt o charakterze edukacyjnym i wydawniczym - czasopismo internetowe poświę-
cone następującym blokom tematycznym: Kultury Świata, Rozwój w dobie globalizacji, 
Migracje Międzynarodowe oraz Prawa Człowieka. 
Kiedy: 4 razy w roku

Stowarzyszenie Centrum 
Inicjatyw Międzykulturowych

Za Horyzontem
Cykl spotkań, podczas których członkowie organizacji, uchodźcy lub podróżnicy prezen-
tują kulturę danego kraju (slajdy, muzyka, poczęstunek, mini-lekcje języka, prelekcje).
Kiedy: parę razy do roku
Gdzie: Kawiarnia Mesita na ul. Żelaznej 29 www.cim.org.pl/index.php/za-horyzontem

 www.cim.org.pl/index.php/dialog-mie-
dzykulturowy
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Poradnictwo

Helsińska Fundacja Praw 
Człowieka

Prawnicy na rzecz uchodźców IV. Udzielanie bezpłatnej informacji i pomocy prawnej 
osobom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy oraz cudzoziemcom, którzy uzy-
skali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany w Polsce. 
Projekt realizowany jest we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych, Stowarzysze-
niem Interwencji Prawnej, Fundacją Polskie Forum Migracyjne, Fundacją Instytut na 
Rzecz Państwa Prawa, Kliniką Prawa UW i Kliniką Prawa UJ.

Migranci w Polsce – informacja i pomoc prawna. Bezpłatna pomoc dla imigrantów 
w kwestiach związanych z różnymi formami pobytu na terytorium RP, prawa rodzinne-
go i pomocy społecznej. Prawnicy udzielają również pomocy w sprawach administra-
cyjnych. W ramach projektu opracowany został pakiet informacyjny „Dać radę w Polsce” 
(kompendium wiedzy o polskim prawie, instytucjach i polskim społeczeństwie, nie-
zbędnej w codziennym życiu każdego cudzoziemca).

 www.hfhrpol.waw.pl/uchodzcy/
realizowane/migranci-w-polsce-informacja-
i-pomoc-prawna

Fundacja Polskie Forum 
Migracyjne

Infolinia Migracyjna to internetowy serwis informacyjny dla cudzoziemców i na temat cudzo-
ziemców w Polsce. Służy informacją osobom, którzy przebywają w Polsce legalnie, z wyjątkiem 
cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową albo ubiegających się o taką ochronę.

 www.forummigracyjne.org.pl

Fundacja dla Somalii Punkt konsultacyjny dla Cudzoziemców. Dyżury prawnika, doradcy zawodowego oraz 
mediatora kulturowego z możliwością tłumaczenia.
Gdzie: siedziba Fundacji przy ul. Filtrowej 71a/3 w Warszawie www.fds.org.pl

Fundacja Rozwoju 
„Oprócz Granic”

Migracja i Integracja w Praktyce. Punkt doradczy – związany głуwnie z kwestiami legali-
zacji pobytu i pracy, monitoring polskiego ustawodwstwa dotyczącego cudzoziemców.
Gdzie: siedziba Fundacji, ul. Górskiego 3/17, Warszawa

 www.mip.frog.org.pl/

Fundacja Nasz Wybór
 www.naszwybor.org.pl

Zasoby informacyjne dla migrantów z Ukrainy w Polsce. W ramach tego projektu funda-
cja będzie wydawać gazetę dla migrantów z Ukrainy (w wersji papierowej i interneto-
wej) oraz organizować spotkania dla migrantów. 

Fundacja „Ocalenie”  Centrum Pomocy Cudzoziemcom. Centrum pomaga migrantom w kontaktach z urzędami 
i instytucjami, z personelem medycznym oraz ze szkołami i uczelniami. Ponadto oferuje 
też usługi z zakresu poradnictwa międzykulturowego, pomocy w znalezieniu mieszka-
nia, poradnictwa zawodowego i pomocy w szukaniu pracy, pomocy psychologicznej, po-
mocy w sytuacjach kryzysowych oraz poradnictwa prawnego. Języki, w jakich udzielana 
jest pomoc: polski, rosyjski, angielski, francuski, arabski, czeczeński, gruziński.
Kiedy: maj 2011 – kwiecień 2014
Gdzie: ul Ordynacka 9, lokal 21, 2 piętro

 www.ocalenie.org.pl

Stowarzyszenie Interwencji 
Prawnej (SIP)
 www.interwencjaprawna.pl/sekcja-
cudzoziemcow.html

Projekty „Poradnictwo dla uchodźców” oraz „Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców” 
Bezpłatne poradnictwo w czasie dyżurów prawników , doradcy integracyjnego/między-
kulturowego oraz tłumacza.

Centrum Wolontariatu. Wolontariusze w różnych sytuacjach towarzyszą cudzoziemcom 
jako tłumacze i „przewodnicy międzykulturowi”. 

O-Środek Mediacji. Stowarzyszenie oferuje usługi profesjonalnych mediatorów, którzy 
mają za zadanie pomoc w rozwiązywaniu konfliktów na drodze innej niż sądowa.
Gdzie: Warszawa Al. 3-go Maja 12, lok. 510

Dobry Start w Zasięgu Ręki! – 2
Spotkania informacyjne na wybrane tematy, poradnictwo prawne i obywatelskie oraz 
„wsparcie towarzyszące”.
Opis: patrz Aktywizacja

Polska Akcja Humanitarna 

 www.isp.org.pl
Instytut Spraw Publicznych 

 www.pah.org.pl
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Badania z zakresu wielokulturowości w Warszawie

Instytut Spraw Publicznych Tygiel kulturowy czy getta narodowościowe? – wzory integracji i wzajemne relacje imi-
grantów z Azji i Bliskiego Wschodu w Polsce. Diagnoza i analiza wzorów integracji mi-
grantów pochodzących z Azji i Bliskiego Wschodu w Polsce.

Badania integracji społeczności azjatyckich w Polsce
Diagnoza i analiza sytuacji migrantów pochodzenia wschodnioazjatyckiego w Polsce.

Różni, ale równi – badania nad równym traktowaniem cudzoziemców w Polsce
Projekt służący stworzeniu podstaw dla skutecznej integracji poprzez zdiagnozowanie 
problemów, przed jakimi stają obcokrajowcy pochodzący z państw trzecich w Polsce 
(w tym dyskryminacji) oraz przedstawieniu rekomendacji zmierzających do obniżenia 
napięć pojawiających się na drodze integracji obywateli państw trzecich z polskim spo-
łeczeństwem. 

Badania dyskryminacji cudzoziemców w Polsce
Celem projektu jest przeciwdziałanie dyskryminacji cudzoziemców w Polsce poprzez 
szczegółowe zbadanie stanu i przyczyn tego zjawiska.

 www.isp.org.pl/programy,program-
migracji-i-polityki-rozwojowej,projekty,
236.html

Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka

Praktyki dotyczące przesłuchań: prawne konsekwencje
Wymiana doświadczeń w zakresie przesłuchiwania cudzoziemców, stworzenie mate-
riału edukacyjnego określającego dobre praktyki oraz ich promocja.
Kiedy: styczeń-wrzesień 2011 www.hfhrpol.waw.pl/uchodzcy/projekty-

realizowane/praktyki-dotyczace-przesluchan-
prawne-konsekwencje Badania porównawcze na temat najlepszych praktyk w zakresie powrotu małoletnich

Projekt ma na celu wsparcie państw członkowskich UE w ich wysiłkach zmierzających 
do opracowania skutecznego i spójnego systemu powrotu małoletnich do ich krajów 
pochodzenia.

 www.hfhrpol.waw.pl/uchodzcy/projekty-
realizowane/badania-porownawcze-na-
temat-najlepszych-praktyk-w-zakresie-
powrotu-nieletnich Detention at the Borders of Europe.

Celem projektu jest zebranie i analiza informacji na temat regulacji prawnych, stoso-
wania prawa oraz polityki władz dotyczących detencji migrantów. www.globaldetentionproject.org

Stowarzyszenie Nigdy Więcej Brunatna Księga
Katalog incydentów ksenofobicznych. www.nigdywiecej.org

Wielowymiarowe wyzwania: badanie potencjału integracji migrantów w Polsce 
W ramach projektu zbierane są i analizowane informacje na temat procesu integracji 
cudzoziemców w Polsce. Raport, który powstanie na zakończenie projektu, ma docelowo 
służyć zapoznaniu szerszych kręgów urzędników, działaczy organizacji pozarządowych, 
mediów i polityków z obecnymi uwarunkowaniami integracji cudzoziemców w Polsce.

Fundacja „Ocalenie”  
 www.ocalenie.org.pl

Kim jestem? W poszukiwaniu własnej tożsamości
Projekt pn. „Badania sytuacji i potrzeb oraz integracja studentów z b. ZSRR w Polsce. 
Wnioski dla polityki integracyjnej”.
Kiedy: październik 2009–listopad 2011

Fundacja Rozwoju
„Oprócz Granic”
 www.defi.frog.org.pl/

Projekt pn. „Analiza polityki lokowania ośrodków dla uchodźców”
Celem projektu jest podjęcie próby zreformowania polityki w zakresie lokowania oraz 
likwidowania ośrodków dla uchodźców poprzez uwzględnianie w procesie decyzyjnym 
kontekstu lokalnego.

Stowarzyszenie Interwencji 
Prawnej & Fundacja Polskie 
Forum Migracyjne
 www.interwencjaprawna.pl/projekt-
sc-analiza-polityki-lokowania-osrodkow-
dla-uchodzcow.html



Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą 
na rzecz wielokulturowej Warszawy do współpracy przy 
tworzeniu Warszawskiego Centrum Wielokulturowego. 
Zapraszamy przedstawicieli władz samorządowych, 
organizacji pozarządowych, wolontariuszy, sponsorów.

Mamy nadzieję, że wkrótce Warszawa będzie mogła się 
pochwalić istnieniem nowoczesnej instytucji odpowiadającej 
na wyzwania wielokulturowości, migracji, integracji…

Jeśli chcecie uzyskać więcej informacji o idei WCW, 
akcjach podejmowanych w ramach Pilotażu i organizacjach 
tworzących nieformalną koalicję na rzecz Centrum 
zachęcamy do odwiedzenia strony:  www.cw.org.pl 

Fundacja Inna Przestrzeń (inicjator) 
Adres: ul. Nowy Swiat 23/25 lok. 32
(IV piętro, wejście od podwórza z pasażu „Italia”)
00-029 Warszawa
tel.: +48 (0) 22 425 8747      
fAx: + 48 (0) 22 435 5347
e-mAil: inna@przestrzen.art.pl
skype: inna.przestrzen

Dofinansowanie projektu: 
Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu na 
rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu pań-
stwa oraz Biura Kultury m. st. Warszawy.

WydAWcA:  Fundacja Inna Przestrzeń
redAkcjA: Kasia Kościesza
Współpraca:  Piotr Cykowski, Witek Hebanowski
projekt graficzny, skład, okładka:    
Agnieszka i Michał Warda  www.aleconsulting.pl
nakład: 1000 egz.
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Biuletyn Warszawskiego Centrum Wielokulturowego


