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Wstęp 
 

 
Publiczność II Wielokulturowego Warszawskiego Street Party, sierpień 2008 

 
Pomysł Warszawskiego Centrum Wielokulturowego ukształtował się na podstawie 
wywiadów z liderami warszawskich środowisk cudzoziemskich1. Centrum, które 
powstanie w Warszawie będzie pierwszym tego typu wielofunkcyjnym ośrodkiem w 
Polsce. Jego misją będzie zapewnienie imigrantom przybywającym do Warszawy 
podmiotowego udziału w ciągłym procesie współtworzenia miasta. 
 
Niniejszy przewodnik powstał z myślą o organizacja pozarządowych, które działają na 
rzecz imigrantów i wielokulturowości, w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału 
warszawskich organizacji działających w obszarze dialogu międzykulturowego oraz na 
rzecz imigrantów” finansowanego ze środków Urzędu M. St. Warszawy w ramach 
konkursu Centrum Komunikacji Społecznej. Przygotowanie przewodnika poprzedził cykl 
warsztatów skierowanych do warszawskich organizacji. 
 
W przewodniku tym znajdziecie konkretne wskazówki jak zorganizować promocje działań 
własnej organizacji, jak tworzyć i realizować kampanie społeczne, jak skutecznie 
współpracować z cudzoziemcami oraz jak zaplanować działania strategiczne w 
organizacji. Informacje zawarte w przewodniku nie wyczerpują tych obszernych 
tematów, ale mogą być pomocne w przygotowaniu konkretnej akcji czy planowania 
własnych działań. Ponadto w przewodniku dowiecie się więcej na temat planowanego 
Warszawskiego Centrum Wielokulturowego.  

                                                 
1
 Wywiady przeprowadzone w ramach przygotowań rozdziału dotyczącego róŜnorodności kulturowej dla 

warszawskiego Programu Rozwoju Kultury 2009-2020. 
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Komunikacja, współpraca z mediami i akcje społeczne 
 

Wprowadzenie 
 

Akcja społeczna to zestaw działań mający na celu zmianę społeczną. Tak moŜna 
pokrótce zdefiniować termin, który pojawia się w tytule warsztatów, które odbyły się w 
ramach pilotaŜu Warszawskiego Centrum Wielokulturowego w dniach 4-5 września 2010 
roku. 
 
To dość szeroki termin i moŜna śmiało uznać, Ŝe właściwie większość działań, na których 
skupiają się organizacje pozarządowe, mieszczą się w tym terminie. Działają bowiem 
właśnie po to, by zmieniać rzeczywistość – postawy, prawo, zwyczaje.  
 
Jednak o tym, czy zmiana jest „społeczna” decyduje zasięg kampanii. Im większy zasięg, 
a więc im więcej osób dowie się o naszych celach i działaniach, tym większa szansa na 
to, Ŝe zmiana się dokona. Zatem niezbędnym elementem wszelkich działań społecznych 
są środki masowego przekazu. To następny pojemny termin bo zaliczamy do nich 
zarówno ulotki, naklejki i graffiti na chodniku, jak Internet, radio, telewizję i prasę 
papierową.  
 
„MałŜeństwem idealnym” dla dobrej akcji społecznej jest więc organizacja pozarządowa 
(jedna lub kilka) i media. Jeden z partnerów wnosi bazę merytoryczną i pomysły, druga 
zasięg i doświadczenie. śeby jednak obie strony mogły nawiązać kontakt i się zrozumieć, 
muszą nawzajem poznać specyfikę swojej pracy i zdobyć pewne umiejętności 
komunikacyjne. 
 
Nie przez przypadek warsztaty prowadzone były przez dwie osoby – jedną 
reprezentującą właśnie ngos-y i drugą, dziennikarkę z doświadczeniem w redakcji akcji 
społecznych „Gazety Wyborczej”. W ten sposób uczestnicy myśląc o strategii komunikacji 
WCW mogli skorzystać z wiedzy i doświadczenia obu stron.  
 
Wybrane zagadnienia z teorii komunikacji 
 
I. Model komunikacji 
By móc mówić szeroko o komunikacji masowej, ale nawet po to, by umiejętnie 
poprowadzić rozmowę, warto zdać sobie sprawę z tego, jak komunikacja przebiega. 
Zwykliśmy sądzić, Ŝe intencja mówiącego jest wyraŜona w warstwie słownej i 
pozasłownej, a następnie odkodowana „jeden do jednego” przez odbiorcę. OtóŜ nie. 
Rzecz jest bardziej złoŜona, bowiem na odbiór wpływ mają nie tylko intencje nadawcy i 
dobór słów, ale takŜe: 

• kanał komunikacyjny – czyli, „którędy” komunikat zmierza, czy jest to przekaz 
ustny twarzą w twarz, telefoniczny, czy np. internetowy. W kaŜdym, choć 
warstwa słowna moŜe zostać taka sama, zmniejsza się udział komunikacji 
niewerbalnej, a co z tym idzie – zubaŜa się przekaz. A im jest uboŜszy, tym 
większe pole do złej interpretacji, czy niezrozumienia się. Łatwiej przeinaczyć 
intencję osoby, która napisała do nas sms, niŜ osoby, która do nas mówi – 
słyszymy tembr jej głosu, widzimy mimikę i gesty. 
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• kontekst, w którym pada dany komunikat. Inaczej zrozumiemy to samo zdanie 
powiedziane do tłumu przez mikrofon podczas wiecu, inaczej szeptem na 
rodzinnym spotkaniu. 

• szumy, które utrudniają odbiór komunikatu. MoŜe być ich bardzo wiele, od 
szumów w procesach psychicznych odbiorcy – np. ocenianie mówiącego, 
kompleksy, nastawienie na udzielenie mówiącemu rad, zły humor, lęk, stres, 
hałas, rozkojarzenie, skupienie na czymś innym, czy wręcz fizyczne szumy – np. 
zakłócenia na linii telefonicznej. 

Jeśli zatem zaleŜy nam na tym, by odbiorca zrozumiał komunikat jak najbardziej zbliŜony 
do naszych intencji, powinniśmy starać się o bezpośredni z nim kontakt i – o ile to 
moŜliwe – starać się kontrolować tzw. Szumy. 
 
Ćwiczenie: redakcja 

 
Cel 
Ćwiczenie zostało zrealizowanie podczas warsztatów dot. akcji społecznych w ramach 
niniejszego projektu. Jego celem jest zrozumienie wpływu szumów na wzajemną 
komunikację, a jednocześnie przybliŜenie przedstawicielom organizacji pozarządowych 
specyfiki rozmów z dziennikarzami. 
 
Realizacja 
Połowa osób wychodzi z sali. Ci, którzy zostali siadają w rzędzie krzeseł odwróconych 
tyłem do wejścia. Dostają instrukcję: mają podczas rozmowy w parze rysować rzut z 
góry na mieszkanie, w którym się wychowali. Ze wszystkimi moŜliwymi szczegółami. 
Ci, którzy tymczasem stoją na korytarzu, gdy wejdą, usiądą w rzędzie przodem do 
wejścia. Ćwiczenie odbywa się w parach, które siedzą tyłem do siebie. 
 
Gdy wszyscy juŜ siedzą. Prowadząca podaje temat rozmowy: trzy najwaŜniejsze 
wartości w twoim Ŝyciu. Na hasło start – pary zaczynają rozmawiać i w jednej chwili w 
sali robi się straszny hałas. Ćwiczenie trwa 5 minut. 
 
Omówienie 
Po ćwiczeniu uczestnicy mówią, czego doświadczyli podczas rozmowy w takich 
warunkach: po pierwsze w hałasie (a tak często jest w redakcjach, gdzie pracuje się w 
tzw. open space), po drugie z rozmówcą, który jest zajęty nie tylko rozmową (a np. 
rysowaniem, czy pisaniem, co takŜe zdarza się podczas rozmów z dziennikarzami). 
Zdania róŜnią się między sobą nieznacznie (niektórzy deklarują, Ŝe czuli się słuchani, 
mimo, Ŝe rozmówca rysował, inni wyczuli, Ŝe coś jest nie tak), jednak wszyscy 
przyznają, ze rozmowa na waŜne tematy w hałasie jest stresująca i męcząca. 
A takŜe, Ŝe wymaga pewnej precyzji i dyscypliny wypowiedzi – tak by była maksymalnie 
krótka, a jednocześnie zdecydowana i konkretna. W takich warunkach nie moŜna 
pozwolić sobie na snucie historii i popadanie w dygresje. 
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II. Komunikat typu „Ja” 
Opierając się na doświadczeniu, które uczestnicy wynieśli z ćwiczenia, wprowadzamy 
pojęcie komunikatu typu „Ja” jako odpowiedź na to, jak asertywnie, zrozumiale i zwięźle 
wpływać na zachowanie rozmówcy. Komunikat ten jest szczery, jednoznaczny, i – co 
waŜne - podtrzymuje kontakt. Zbudowany jest w następujący sposób: 
 
Komunikat typu „Ja” 

 
Czuję się [EMOCJA], kiedy Ty [CO ROBISZ, JAKA JEST SYTUACJA], poniewaŜ [W CZYM 
CI TO PRZESZKADZA], dlatego proszę [PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA]. 
 
 
Przykładem moŜe być zdanie „Warsztaty zaczynają się o 1100. Po raz drugi spóźniasz się 
[imię] kwadrans dezorganizując mi pracę, co wybija mnie z rytmu i mnie złości. 
Chciałabym Ŝebyś się więcej nie spóźniał.” 
 
Ćwiczenie: komunikat „Ja” 
 
Cel 
Dostarczenie uczestnikom umiejętności formułowania komunikatu typu „ja” 
 
Realizacja 
KaŜdy proszony jest, by przypomnieć sobie sytuację konfliktową z pracy, a następnie 
zapisać zdanie, które się zwykle mówi do osoby, która konflikt wywołuje (zwykle mówi 
się je w formie agresywnej).  
 
Następnie naleŜy na kartce przerobić treść tego zdanie, na komunikat typu „Ja”. 
 
Omówienie 
Uczestnicy kolejno przedstawiają sytuacje oraz przygotowane przez siebie komunikaty 
„ja”. Prowadzący weryfikuje poprawność komunikatów.  
 
 
 
III. Aktywne słuchanie 
Nie tylko ten, kto mówi, bierze udział w komunikacji. Słuchanie nie jest stanem biernym, 
ale aktywnością. Na umiejętność aktywnego słuchania składa się uwaga, empatia, 
podtrzymywanie kontaktu (np. wzrokowego w komunikacji face to face), a takŜe pewne 
techniki prowadzenia rozmowy, takie jak: parafraza, doprecyzowanie, informacja zwrotna 
 
Ćwiczenie: aktywne słuchanie - parafraza 
 
Cel 
Przyswojenie umiejętności parafrazowania rozmówcy 
 
Realizacja 
Prowadzący dzieli uczestników na pary. KaŜda z nich dostaje temat, na który będą 
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rozmawiać, przy czym jedna osoba w parze ma odmienne zdanie od drugiej (narzucone 
przez prowadzących). 
 
Rozmowa ma polegać na tym, ze jedna ze stron podaje swoje zdanie popierając je 
konkretnym argumentem. Druga osoba ma doprecyzować, czy dobrze zrozumiała. 
I dopiero, gdy okaŜe się, Ŝe tak, moŜe podać swoje zdanie i swój argument. 
 
Omówienie 
Kolejna prezentacja tematów oraz argumentów. Prowadzący prosi o komentarz 
uczestników dot. jakości komunikacji  
 
Po ćwiczeniu kaŜdy uczestnik niemal stwierdza, ze aktywne słuchanie, gdy ma się 
odmienne zdanie jest bardzo trudne. Ale ćwiczenie pokazuje takŜe, Ŝe jest niezbędne, 
jeśli rzeczywiście chcemy zrozumieć drugą stronę i celnie trafić kontrargumentem. 
 
 

 
IV. Komunikacja z mediami 
Przedstawiciele organizacji pozarządowych chcąc zaproponować mediom współpracę 
(patronat medialny) bądź przeprowadzić wspólnie kampanię społeczną muszą pozbyć się 
złudnego wraŜenia, Ŝe „zawracają dziennikarzom głowę”. Jest przeciwnie – bez ich 
inicjatywy, bazy merytorycznej i know-how wiele kampanii nie miałoby szansy się odbyć. 
Zanim zatem skontaktują się z dziennikarzami, muszą pozbyć się kompleksów i zacząć 
myśleć o sobie jako o informatorach, bez których dziennikarze nie mogą dobrze 
pracować. 
 
A. Dobór medium  
Klasycznie dzielimy media na papierowe (dzienniki, tygodniki, miesięczniki) i 
elektroniczne (radio, TV, Internet). KaŜdy środek przekazu ma swoje plusy i minusy. Nim 
zdecydujemy się na partnera medialnego naszej kampanii, musimy dobrze znać swoje 
cele i kierując się nimi wybrać właściwe medium. 
 

medium plusy minusy 

Telewizja • największy zasięg 
• największy prestiŜ 

• mniej moŜna powiedzieć 
(ograniczony czas antenowy) 

• ulotny przekaz 
• duŜy stres (szczególnie „na Ŝywo”) 

Radio • łatwiej się dostać do audycji 
• więcej moŜna powiedzieć 
• mniejszy stres 

• mniejszy zasięg 
• ulotny przekaz 

Prasa • najwięcej moŜna powiedzieć  
• jest autoryzacja 
• spory zasięg 
• informacja ma dłuŜszy 

„Ŝywot” 

• mniejszy zasięg niŜ telewizja 
 

Internet • kaŜdy moŜe się wypowiedzieć 
• informacja zostaje na długo 

• moŜe być trudniej dotrzeć do 
odbiorcy 

• duŜa konkurencja 
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Dobierając partnerów medialnych trzeba wziąć pod uwagę, Ŝe niektóre mają zasięg 
lokalny, inne ogólnokrajowy. JeŜeli kampania, którą chcemy zaproponować ma zasięg 
lokalny (miasto, województwo, czy tylko jeden obszar kraju) najczęściej lepiej wybrać 
medium lokalne. Jeśli jednak lokalna inicjatywa ma znaczenie ogólnokrajowe (np. obrona 
Doliny Rospudy przed budową autostrady), wybieramy medium ogólnokrajowe. 
 
B. Jak rozmawiać z dziennikarzem 
Są pewne sposoby na to, aby zwiększyć szansę na udaną współpracę z wybranym 
medium. Do pierwszej rozmowy trzeba się przygotować. Jak? 

• Właściwy adresat. Trzeba znać nazwisko dziennikarza, z którym chcemy 
rozmawiać. Jeśli nie wiemy, kogo moŜe zainteresować nasza działalność, czy 
proponowany temat kampanii, zamiast dzwonić „na oślep”, lepiej jest uzyskać 
informacje z sekretariatu redakcji. Prosimy o numer telefonu i adres e-mail. 
Oczywiście warto przygotować sobie listę nazwisk dziennikarzy interesujących się 
nasza tematyką w róŜnych mediach – zawsze moŜe się przydać. 

• Co chcemy powiedzieć. Dziennikarze lubią rozmawiać z ludźmi, którzy wiedzą, 
czego chcą i umieją to jasno wyrazić. Wykonując pierwszy telefon musimy być 
gotowi w dwóch prostych zdaniach przedstawić się i powiedzieć w skrócie, o co 
nam chodzi. To waŜne dlatego, Ŝe dziennikarz zwykle przebywa w hałasie lub jest 
zajęty czym innym (pisze artykuł, czyta maile, lub przeprowadza z kimś wywiad) 
– nie będzie zwykle mógł nam poświęcić wiele uwagi i czasu. Przedstawiając 
swoją propozycje uŜywamy prostego języka i krótkich zdań. Wszelkie ozdobniki i 
zdania wielokrotnie złoŜone jedynie zamazują przekaz. Oczywiście staramy się 
być mili i swobodni podczas rozmowy.  

• O której zadzwonić. Warto się chwilę zastanowić, o której dzwonimy. Niektórzy 
dziennikarze zaczynają pracę wcześnie rano (np. w radiu), inni dość późno (np. w 
gazecie codziennej). Dzwońmy zawsze w godzinach pracy – lepiej raczej na 
początku dnia pracy, niŜ pod koniec, gdy dziennikarz jest zmęczony i gdy gonią 
go terminy oddania materiału wydawcy. 

• Umówmy się na spotkanie. Przez telefon przekazujemy jedynie zarys naszej 
propozycji. Więcej szczegółów przesyłamy mailem i staramy się umówić na 
spotkanie.  

• Protekcja. Jeśli cięŜko jest nam zainteresować dziennikarza, albo spotkać się z 
nim, warto zadzwonić takŜe do jego szefa, jeśli to moŜliwe poprosić o protekcję 
jakiś autorytet – np. eksperta zaangaŜowanego w naszą sprawę. 

 
C. Pisanie not prasowych 
WaŜną formą komunikacji z dziennikarzami są maile, w których opisujemy nasze 
przedsięwzięcie – takie informacyjne maile nazywamy notami prasowymi.  
Dobra nota prasowa jest krótka, rzeczowa, przyciąga uwagę, jest czytelna wizualnie, 
napisana prostym ładnym językiem i nie obciąŜa skrzynki pocztowej adresata (czyli 
„mało waŜy”). 
 
Dziennikarz po jej przeczytaniu nie powinien mieć wątpliwości, kto jest nadawcą i jaki 
ma cel. Dlatego dobrze jest u góry zamieścić logo naszej organizacji lub planowanej 
kampanii, w widocznym miejscu wybić hasło, a następnie dopiero zwięźle przedstawić 
nasze cele (np. w punktach). Jeśli pozyskaliśmy juŜ jakichś partnerów czy teŜ np. 
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patronat honorowy, „chwalimy się” tym na końcu maila, nie na początku. Na początku 
zawsze zaczynamy od meritum. 
 
Notę najlepiej zaadresować personalnie do konkretnej osoby. Jeśli rozsyłam ją do wielu 
osób, pamiętajmy o ukryciu adresów mailowych pozostałych adresatów.  
Dobra nota prasowa odpowiada na pięć pytań, znanych z angielskiego jako „5W”, czyli:  

• Who? (kto, co) 
• What? (co się stało) 
• Where? (gdzie się to odbyło/odbędzie) 
• When? (kiedy) – data musi być bardzo wyraźna 
• Why? (dlaczego to się stało/dlaczego to jest waŜne)  

 
Pisząc notę warto mieć na uwadze takŜe ogólne zasady tworzenia materiałów 
dziennikarskich, a zatem pamiętać, Ŝe uwagę czytelnika przyciągają:  

• konkrety (a nie ogólniki), fakty, a nie abstrakcje, 
• Ŝywy człowiek i jego autentyczna historia, cytaty bardziej niŜ mowa zaleŜna lub 

relacja autora, 
• działanie na emocje (opisanie czyjejś konkretnej krzywdy), 
• wypowiedź eksperta/autorytetu, 
• liczby, statystyki, sondaŜe. 

 
Ćwiczenie: pisanie not prasowych 
 
Cel 
Dostarczenie podstawowych umiejętności dot. pisania not prasowych 
 
Realizacja 
Dzielimy uczestników na 3-osobowe grupy. KaŜda z nich ma przygotować notę prasową 
dotyczącą otarcia WCW. Najpierw grupy mają czas (10 minut) na to, by wymyślić 
przebieg wydarzenia - jakich honorowych gości zaproszą, jakie będą atrakcje. 
 
Omówienie  
KaŜdą notę grupy czytają na głos i wspólnie je omawiamy (30 min.) 
 
 
D. Udzielanie wywiadów 
Przedstawiciele organizacji pozarządowych są częstymi gośćmi w telewizji, radiu i prasie, 
gdzie opowiadają o swoich działaniach, komentują wydarzenia lub dzielą się wiedzą w 
ramach przygotowywanej wraz z mediami kampanii społecznej.  
 
Jeśli wypowiadamy się w prasie, naleŜy nam się autoryzacja (o niej niŜej). Jeśli jednak 
jest to rozmowa telewizyjna lub radiowa autoryzacja nam nie przysługuje. Najbardziej 
stresujące jest udzielanie wywiadu „na Ŝywo” – gdyŜ niczego, co powiemy, nie będzie juŜ 
moŜna „poprawić” ani niczego post fatum dopowiedzieć. Dlatego udzielając wywiadu „na 
Ŝywo” pamiętajmy, Ŝe tylko od nas zaleŜy, co powiemy. Bywa, Ŝe dziennikarz słabo zna 
się na temacie, lub zadaje pytania, które są „obok” tematu, który chcemy poruszyć. Co 
wtedy robić? MoŜna próbować tłumaczyć dziennikarzowi, Ŝe się myli lub naprowadzać go 
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na interesujący nas temat. Ale moŜna teŜ po prostu niejako zignorować jego pytanie i… 
mówić swoje! 
   
Jeśli wywiad był udzielany do prasy, wszystko, czego nie zdąŜyliśmy przekazać, moŜemy 
dopisać w autoryzacji.  
 
Autoryzacja 
Prawo do autoryzacji mamy wyłącznie w przypadku wywiadu lub cytatu naszej 
wypowiedzi w prasie papierowej. Zapewnia nam je Ustawa Prawo Prasowe z dn. 26 
stycznia 1984 r (konkretnie Art. 14 ust. 2). Mówi ona, Ŝe dziennikarz nie moŜe odmówić 
rozmówcy autoryzacji danej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana. Ale 
nie ma obowiązku. Co w praktyce oznacza, Ŝe jeśli jako rozmówcy nie upomnimy się o 
autoryzację, dziennikarz moŜe jej nam wcale nie zaproponować. 
 
Choć prawo nic o tym nie mówi, dobra praktyką jest autoryzowanie w moŜliwie krótkim 
czasie (najlepiej od razu, gdy dziennikarz podeśle nam tekst do wglądu) i tak, aby nie 
zwiększać znacząco objętości tekstu. Poprawki warto wyraźnie zaznaczać – np. 
czerwonym kolorem lub pogrubieniem. 
  
Jeśli dziennikarz nie zgadza się z naszymi poprawkami, moŜe próbować negocjować 
swoją wersję tekstu, a jeśli dysponuje nagraniem, które potwierdza jego wersję, moŜe ją 
przeforsować bez względu na to, czy zgadzamy się na nią, czy nie. Dlatego najlepiej być 
czujnym podczas udzielania wywiadu, a nie mówić o wszystkim licząc na to, Ŝe 
„niewygodne” fragmenty wytniemy w autoryzacji. 
 
Sprostowanie 
Jeśli w artykule prasowym lub audycji telewizyjnej czy radiowej ukazała się błędna lub 
przekłamana informacja na temat naszej organizacji, czy prowadzonych działań, Prawo 
Prasowe gwarantuje nam tzw. sprostowanie, czyli oficjalne dementi nieprawdziwej 
informacji lub wyjaśnienie wiadomości nieścisłej.  
 
Prośbę o zamieszczenie sprostowania kierujemy do redaktora naczelnego pisma bądź 
wydawcy audycji radiowej czy telewizyjnej, który jest zobowiązany je opublikować 
bezpłatnie pod pewnymi jednak warunkami. Jakimi? Tekst sprostowania musi być 
rzeczowy, odnosić się do faktów i nie moŜe być dłuŜszy od dwukrotnej objętości 
(czasowej lub przestrzennej) dotyczącego nas fragmentu materiału prasowego.  
Sprostowanie musi zostać opublikowane: 

• w dzienniku w ciągu 7 dni od dnia otrzymania sprostowania 
• w czasopiśmie – w jednym kolejnych numerów 
• w radiu i TV - w najbliŜszej analogicznej audycji, ale nie później niŜ w ciągu 14 

dni od dnia otrzymania sprostowania lub odpowiedzi. 
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V. Akcja społeczna: krok po kroku  
Akcja społeczna Ŝeby spełniła swój cel czyli zmieniła zachowania, postawy, praktyki, czy 
prawo, musi spełnić wiele róŜnych warunków. Przede wszystkim musi być rozpoznawalna 
– mieć nośne hasło, propagować idee waŜne dla duŜego grona odbiorców i mieć szeroki 
zasięg. Dlatego kluczowe przy projektowaniu kampanii społecznej jest pozyskanie 
znaczącego i silnego medium, jako partnera.  
 
Prawie wszystkie akcje społeczne przeprowadzone dotąd przez Gazetę Wyborczą mają 
partnera po stronie ngo-sów. I tak sztandarową akcję „Rodzić po ludzku”, która w ciągu 
16 lat zmieniła oblicze polskich porodówek, „Gazeta” przygotowywała i przeprowadzała z 
fundacją „Rodzić po ludzku”. Akcję „Dzieciaki do domu” promującą rodzinną opiekę 
zastępczą – z Koalicją na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Akcję „Umierać po ludzku” – 
z Fundacją Hospicyjną i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny 
IFMSA. Akcję „Szkoła z klasą” i „Szkoła 2.0” z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Akcję 
„My, narkopolacy” z Open Sociaty Institute. Akcję „Leczyć po ludzku”, której celem jest 
poprawa komunikacji lekarz-pacjent i promowanie praw pacjenta - z Instytutem Praw 
Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Akcję „Dorosłe dzieci” skierowaną do dorosłych dzieci 
alkoholików – z Fundacją First i Polską Agencją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.  
 
A. Planowanie akcji społecznej 
Oczywiście pierwszym etapem, nim przystąpimy do planowania akcji, jest pozyskanie 
wsparcia mediów i dziennikarzy, o którym pisaliśmy wyŜej. Kiedy juŜ stworzymy team i 
umówimy się, Ŝe przeprowadzimy wspólnie akcję, trzeba spotkać się na „burzę mózgów” 
i na niej ustalić: 

• jaki jest problem – czyli stworzyć diagnozę sytuacji, która naszym zdaniem 
wymaga zmiany. To naleŜy do obowiązków organizacji pozarządowej, która 
przyszło do medium z propozycją. (np. w Polsce 25 tysięcy dzieci jest w domach 
dziecka, podczas gdy w krajach zachodnich, 90 proc. dzieci odebranych rodzicom 
przebywa w rodzinach zastępczych, w których dostają ciepło i uwagę, lepiej 
dojrzewają, mają poczucie przynaleŜności, uczą się Ŝycia, statystycznie częściej 
kończą studia wyŜsze itd.). 

• określić grupy, do których kierujemy akcję (np. potencjalni rodzice 
zastępczy, obecni rodzice zastępczy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – czyli 
urzędy, które teoretycznie powinny promować i koordynować rodzinną opiekę 
zastępczą, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej)  

• nazwać ogólne standardy, do których dąŜymy – moŜna w postaci dekalogu 
czyli 5,7,10 zasad, które będziemy powtarzać w komunikacji medialnej. (np. 
więcej rodzin zastępczych, marginalizacja domów dziecka, zmiana ustawy o 
opiece zastępczej, działania na rzecz lepszej komunikacji rodzin zastępczych z 
PCPR-ami) 

• szukanie rozwiązań – dopasowanie celów do poszczególnych grup odbiorców.  
• planowanie długości trwania kampanii, jej „rytmu”, czyli częstotliwości 

mówienia na dany temat w danym medium (np. 2 strony w Gazecie przez 4 dni 
w miesiącu przez rok) 

• puenta akcji – do czego dąŜymy, co na koniec akcji chcemy osiągnąć, jaką 
zmianę standardu (np. zwiększenie o 10 proc. ilości szkolących się kandydatów 
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na rodziny zastępcze, lub dzieci poniŜej 10 roku Ŝycia są kierowane wyłącznie do 
rodzin zastępczych) 

• planowanie działań wokół kampanii – debaty, warsztaty, wykłady, ankiety – 
kto ma być beneficjentem, kto nam moŜe pomóc? Wyobraźmy sobie, Ŝe chcemy 
w ramach akcji „dzieciaki do domu” przygotować cykl warsztatów dla urzędników 
PCPR-ów we wszystkich polskich województwach. Musimy zastanowić się, o czym 
będą warsztaty, ile będą trwały, czy obędą się centralnie w Warszawie, czy 
będziemy jeździć z nimi po Polsce, kto przygotuje scenariusz warsztatów i 
potrzebne do nich materiały (np. ksiąŜkę czy film), kto zrekrutuje uczestników i 
przeprowadzi całą operację logistyczną. 

• współzawodnictwo - jeśli chcemy wymóc zmianę na danych instytucjach (np. 
zpitlach połoŜniczych w akcji „Rodzić po ludzku”), moŜemy zastosować 
mechanizm rynkowy i stworzyć konkurs na najlepszy szpital, w którym to rodzące 
oceniają daną placówkę. W ten sposób zmiana dokonuje się na zasadzie 
współzawodnictwa – słabsze placówki „podciągają się” do tych lepszych.  

• Skąd wziąć pieniądze na kampanię – od sponsora? z grantu? z 1 procenta? 
 
Kiedy ustalimy nasze cele i plan działania, moŜna przejść do planowania kampanii 
medialnej: 

• zaczynamy od wymyślenia krótkiego chwytliwego hasła, które będzie 
nośnikiem treści i symbolem naszych działań 

• opracowujemy logo akcji, 
• planujemy patronaty medialne, współprace z innymi mediami (np. wsparcie 

radia, czy telewizji), 
• planujemy kampanię reklamową akcji – spoty społeczne w TV i radio, out-

door, etc., 
• zakładamy stronę www akcji – jak tylko wymyślimy hasło, od razu kupujemy 

domenę, 
• planujemy cykl audycji, tekstów, wywiadów, sondaŜy, debat 

eksperckich, które pojawią się w naszym medium w trakcie trwania akcji 
• start akcji. Osobno bardzo szczegółowo planujemy „pierwsze uderzenie” – od 

niego zaleŜy, czy nasz temat DuŜe wraŜenia na czytelnikach robi historia 
konkretnego bohatera, znany człowiek lub ekspert, który popiera naszą 
kampanię, liczby czyli np. statystyki, które popierają naszą tezę - np. w akcji 
„Umierać po ludzku” „AŜ 70 proc. Polaków mówi, Ŝe Ŝyje tak, jakby śmierci nie 
było”, albo w „Rodzić po ludzku” „AŜ 30 proc. kobiet wspomina swój poród jako 
koszmar, o którym chciałyby jak najszybciej zapomnieć”. 
 

Warto pamiętać, Ŝe media w Polsce mają prawo (a wręcz jest to dobra praktyka), by nie 
dawać Ŝadnym innym podmiotom wpływu ani wglądu do materiałów prasowych przed 
publikacją. Gazeta, radio, czy stacja telewizyjna, z którą prowadzimy akcję sama 
decyduje o treściach, które upowszechnia. Oczywiście moŜna z nami czy ze sponsorami 
je przedyskutować, lub nawet nam je opisać szczegółowo czy wręcz pokazać przed 
publikacją, ale nam, jako partnerom a takŜe sponsorom, nie wolno ingerować w te 
treści. Dlatego teŜ warto się zastanowić, zanim się zacznie współpracę z danym medium, 
czy pracującymi tam dziennikarzami, czy na pewno sobie ufamy i mamy wspólne cele. 
Przed rozpoczęciem współpracy warto podpisać umowę o współpracy. 
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B. Dekalog dobrej akcji społecznej 
Wiedza techniczna na temat planowania i prowadzenia akcji społecznych jest kluczowa, 
natomiast nie moŜna zapominać takŜe o sferze emocjonalnej i ideowej przedsięwzięcia. 
Piotr Pacewicz wieloletni zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”, który 
prowadził akcje społeczne na jej łamach, przygotował Dekalog dobrej akcji społecznej i 
zawarł w nim następujące rady: 

1. wymyśl hasło, motto kampanii, 
2. uwierz w to, co robisz – bez motywacji i pełnego przekonania donikąd nie 

zajdziesz, 
3. oprzyj się na silnych i popularnych emocjach – współczuciu, gniewie, poczuciu 

niesprawiedliwości, 
4. znajdź bazę w kulturze (nie da się przenieść akcji z jednego kraju do drugiego – 

trzeba dostosować myślenie i proponowane rozwiązania do specyfiki kraju – jego 
kultury, ustroju i moŜliwości organizacyjnych), 

5. nazwij standardy, do których dąŜymy, 
6. poszukaj wsparcia – w mediach, w instytucjach, ekspertach, 
7. podeprzyj się argumentami w danej dziedzinie, 
8. uwierz w ludzi, w człowieka, Ŝe się zaangaŜuje, Ŝe mu się chce – luzie angaŜują 

się nieoczekiwanie, jeśli się ich dobrze „nakręci”, jeśli wyzwoli się pewnego 
rodzaju modę na daną działalność, 

9. przygotuj element współzawodnictwa, oceny, 
10. powtarzaj argumenty, a jeśli trzeba to i całą akcję do skutku. 

 

Ćwiczenie: planowanie akcji społecznej 

 
Cel 
Poznanie podstaw planowania akcji społecznej 
 
Realizacja 
Uczestnicy w grupach 5-osobowych przygotowują prostą kampanię społeczną (a 
właściwie tylko niektóre z wymienionych wyŜej elementów) związaną z 
otarciem/działalnością WCW lub z szerzej pojętą wielokulturowością.  

1. ustalają problematykę  
2. wymyślają krótkie chwytliwe hasło 
3. nazywają standardy, do których akcja zmierza – czyli jaki ma być stan finalny 
4. wymyślają trzech ekspertów/celebrytów, którzy mogliby pomóc swoim 

wizerunkiem, wiedzą i autorytetem 
5. szukają dwóch instytucji, które mogłyby w jakiś sposób wesprzeć akcję (inne 

ngos-y, urzędy, ministerstwa, ambasady, oraz dwóch moŜliwych sponsorów  
6. wymyślają część akcyjną – jakie instytucje mogłyby chcieć konkurować lub kogo 

moŜna by przeszkolić, a moŜe warto zrobić jakąś akcję na mieście – happening, 
festiwal? 
 

Omówienie 
Po 40 minutach kaŜda grupa prezentuje swój pomysł i wspólnie go omawiamy krok po 
kroku (najlepiej nawiązując do zrealizowanych wcześniej, powszechnie znanych akcji 
społecznych) 
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Współpraca z cudzoziemcami 
 
Wprowadzenie 
Niniejszy rozdział ma posłuŜyć ułatwieniu nawiązania współpracy z cudzoziemcami oraz 
jej kontynuacji. Rozwiązania proponowane w rozdziale zostały wypracowane przez 
pozarządowe organizacje, które na co dzień, w sposób bezpośredni mają styczność z 
cudzoziemcami w róŜnych dziedzinach Ŝycia. Proponowane rozwiązania na pewno nie 
wyczerpują wszystkich zagadnień dotyczących współpracy z cudzoziemcami, ale – mamy 
nadzieję – ułatwią ją. 
 
Aktualnie polskie organizacje proponują cudzoziemcom róŜnorodne usługi, m.in.: 

• pomoc prawna, 
• szukanie pracy, 
• pomoc w zakwaterowaniu, 
• legalizacja pobytu, 
• tłumaczenia w instytucjach – dostęp do słuŜby zdrowia, 
• pomoc psychologiczna, 
• kursy języka i kultury, 
• przedszkola/ opieka nad dziećmi, 
• rozmaite warsztaty (np. aktywizacja, zarządzanie projektami), 
• podwyŜszenie kwalifikacji, 
• kursy zawodowe. 

 
Jak konstruować ogłoszenie skierowane do cudzoziemca? 
W zaleŜności od charakteru oferty organizacji skierowanej do cudzoziemców – 
organizacja musi w większym lub mniejszym stopniu zachęcić zainteresowanych do 
korzystania z jej oferty. Pod tym względem waŜną rolę odgrywa konstrukcja oferty lub 
ogłoszenia. Warto trzymać się prostych zasad, Ŝeby nasze ogłoszenie było zrozumiałe, 
czytelne i zachęcające. 
 
Tytuł powinien być niezbyt długi, chwytliwy, ale jednocześnie wskazujący na istotę 
treści. Treść ogłoszenia powinna być czytelna, napisana łatwym językiem, w sposób 
uporządkowany, zawierać konkretne informacje (do kogo, co, za ile, gdzie i kto).  
 
Pamiętajmy o dostosowaniu języka do adresata, odpowiednim sformatowaniu tekstu jak 
równieŜ o tym, Ŝeby waŜność ogłoszenia była wystarczająca długa, aby interesanci mieli 
czas zareagować. Oczywiście jednym z kluczowych warunków jest kontakt zwrotny – nie 
wolno nam zapominać o wskazaniu danych kontaktowych. Najlepiej kiedy kontakt 
zawiera następujące informacje: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e – mail, adres 
pocztowy. Podsumowując moŜna powiedzieć, Ŝe dobre ogłoszenie powinno być treściwe, 
klarowne i zawierać kontakt zwrotny. 
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Oto przykład ogłoszenia umieszczonego w Internecie: 
 

Treść ogłoszenia Komentarz 
 
Warsztaty z zarządzania projektami! Warszawskie Centrum 
Wielokulturowe 
 

Tytuł ogłoszenia 

Ostatnie w tym miesiącu warsztaty z zarządzania projektami, 
pozyskiwania funduszy i umiejętności liderskich w języku polskim juŜ 
23 i 24 października! 
 

Informacja, która ma 
spowodować zainteresowanie 
czytelnika ofertą (tzw. lid) 
 

 
NajbliŜsze warsztaty będą przeznaczone dla osób biegle mówiących po 
polsku. UWAGA! Warsztaty są skierowane do osób nie będących 
obywatelami państw UE, ale przebywających legalnie na terenie RP od 
co najmniej roku.  
 

WaŜne informacje dotyczące 
odbiorcy 

Udział w warsztatach jest bezpłatny, aby wziąć udział wystarczy 
wysłać zgłoszenie (imię, nazwisko, adres e-mailowy i telefon 
kontaktowy) na adres: trening@przestrzen.art.pl, tel: 22 123 4567. 
Liczba miejsc ograniczona!  
 

Istotne dla odbiorcy informacje 
nt. warunków udziału w 
przedsięwzięciu, a szczególnie 
dane kontaktowe 

Tematyka warsztatów: zarządzanie projektami i pozyskiwanie 
funduszy.  
 

 

Czas: 23 - 24 października, sobota 1100–1700, niedziela 1100–1700 
  
Miejsce: Sala konferencyjna, biuro PilotaŜu Warszawskiego Centrum 
Wielokulturowego, ul. Nowy Świat 23/25 lokal 30. 
 

Dokładne i czytelne informacji 
nt. czasu i miejsca 
przeprowadzania warsztatów 

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się:  
• jak w praktyce zrealizować swój projekt; krok po kroku od 

pomysłu do realizacji, 
• jak koordynować pracę zespołu projektowego,  
• jak przebiega zespołowe planowanie projektów,  
• gdzie szukać środków - mapa potencjalnych źródeł wsparcia, 
• jak napisać skuteczny wniosek o dofinansowanie,  
• jak pracować z budŜetem i harmonogramem, 
• dodatkowo: jak współpracować z mediami podczas promocji 

wydarzenia 
 

Na końcu znajduje się 
informacja nt. treści 
warsztatów. Taka informacja 
nie zawsze jest konieczna, 
szczególnie, jeśli nie mamy za 
wiele miejsca na ogłoszenie. 
Warto pamiętać, Ŝeby treść 
ogłoszenia była moŜliwie 
krótka, ew. dodatkowe 
informacje moŜna zawrzeć np. 
w załączeniu, linkach, etc. 

 
 



 16 

Jak docierać do cudzoziemców? 
Organizacje, które obecnie współpracują z cudzoziemcami docierają do nich poprzez 
pozostawienie informacji w miejscach gdzie najczęściej moŜna spotkać cudzoziemców. 
PoniŜej przedstawiamy propozycje sposobów dotarcia do cudzoziemców – zebrane w 
czasie warsztatów: 

• Internet – mail 
• telefon/smsy 
• ulotki 
• ogłoszenia w prasie (np. Rosyjski Kurier Warszawski, Gazeta Wyborcza) 
• rozwieszanie plakatów po urzędach i miejscach kultu religijnego 
• portale branŜowe (np. www.info–migrator.pl, www.NGO.pl) 
• facebook 
• infoscreen 
• osobiste wizyty w Ośrodkach dla Uchodźców 
• wizytówki 
• poczta pantoflowa / kontakt środowiskowy 
• punkty pomocy prawnej dla cudzoziemców 
• Urzędy ds. Cudzoziemców (zarówno Urząd ds. Cudzoziemców, jak i wojewódzkie 

wydziały ds. cudzoziemców) 
 

 
Gdzie szukać cudzoziemców? 
PoniŜej przedstawiam listę miejsc, gdzie moŜemy szukać ewentualnych odbiorców 
naszych działań. Dla ułatwienia został wprowadzony podział ze względu na region 
pochodzenia. 
 
Urzędy 

• Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa, tel. 22 601 
7402, www.udsc.gov.pl  

• Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,Wydziała Spraw Cudzoziemców, 
ul. Długa 5, 00-263 Warszawa, tel. 22 695 6575, www.mazowieckie.pl 
 

Ośrodki dla uchodźców w Wojewódzwie Mazowieckim 
• Moszna, Moszna 49A, kod: 05-840 Brwinów, tel.: 22 758 2053, fax: 22 758 2053 
• Ośrodek UdSC , Podkowa Leśna - Dębak, 05 - 805 Otrębus,  tel.: 22 729 8019, 

22 729 8071, 22 729 8073, fax: 22 729 8087, 
• Ośrodek UdSC , Linin, 05 - 530 Góra Kalwaria, tel.: 22 736 1614, 22 736 2798 
• Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa, tel.: 22 822 142 
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Wybrane organizacje pomagające cudzoziemcom 

ORGANIZACJE 
Nazwa Kontakt Obszary wsparcia 
Caritas Polska ul. Skwer Kard. Stefana 

Wyszyńskiego 9  
01-015 Warszawa                      
Tel.: +48 22 3348500 
+48 22 3348585                       
Fax:+48 22 3348558                      
E-mail:caritaspolska@caritas.pl 
www.caritas.pl  

doraźna i długofalowa pomoc, 
materialna i finansowa osobom 
bezrobotnym, bezdomnym, chorym, 
starszym, dzieciom z rodzin ubogich 
a takŜe imigrantom i uchodźcom. 

Fundacja Inna 
Przestrzeń 

Ul.Nowy Swiat 23/25 lok. 32, 
Warszawa 
tel.: +48 (0) 22 425 8747 
fax.: + 48 (0) 22 435 5347 
E-mail: inna@przestrzen.art.pl  
www.przestrzen.art.pl  

• projekty wielokulturowe 
• warsztaty dla cudzoziemców 

 

Fundacja Nasz Wybór ul. śymirskiego 5/15 
04-045 Warszawa 
nashvybir@gmail.com 
www.naszwybor.org.pl  

Pomoc: 
• przy legalizacji pobytu (pobyt 

czasowy, pobyt stały) 
• w organizowaniu Ŝycia w Polsce 
• w zatrudnieniu 
• w rozwiązywaniu problemów z 

opieką medyczną w Polsce 
• moŜna u nasz uzyskać takŜe 

inne rodzaje pomocy prawnej 

Fundacja Ocalenie ul. Ordynacka 9 lok. 21, 00-364 
Warszawa, 22 828 5054, 
www.ocalenie.org.pl  

• pomoc uchodźcom, imigrantom 
i repatriantom, 

• integracja i preintegracja 
uchodźców, imigrantów i 
repatriantów. 

Fundacja Proksenos Kościeliska 7, 03-614 Warszawa  
Tel: 660-760-058; (022) 677-84-45 
proksenos@gazeta.pl                         

kompleksowa pomoc migrantom, 
których Ŝycie lub zdrowie jest 
zagroŜone – niezaleŜnie od statusu. 
 

Fundacja Sztuki Arteria 
 

ul. Siennicka 3 , 04-005 Warszawa  
tel: 48 880 628 585 
arteria@arteria.art.pl 
www.arteria.art.pl  
 

• Inicjuje, realizuje i wspiera 
projekty młodych artystów 

• integruje Wietnamczyków 
mieszkających w Polsce 

• promuje wielokulturowość 

Helsińska Fundacja Praw 
Człowieka 

00-018 Warszawa, ul. Zgoda 11, 
tel.: 22 828 69 96, 828 10 08, 556 
44 40, dział uchodźców: 22 556 44 
66 
www.hfhrpol.waw.pl  

• Edukacja w zakresie ochrony 
praw człowieka 

• działania na rzecz ochrony praw 
jednostki poprzez prowadzenie 
waŜnych spraw sądowych w 
ramach Programu Spraw 
Precedensowych 

• Pomoc prawna dla uchodźców i 
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imigrantów 
• prawa mniejszości 
• prawa dziecka 

Polska Akcja 
Humanitarna Centrum 
Pomocy Uchodźcom 

 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 
5/3, tel.: 22 828 88 82; fax.: 22 831 
99 38, 828 88 82 w.217, 
www.pah.org.pl/uchodzcy 

 

• program pomocy uchodźcom i 
repatriantom 

Portal Kontynent 
Warszawa (wyodrębniony 
program Fundacji Inna 
Przestrzeń) 
 

www.kontynent.waw.pl  • informowanie o 
wielokulturowych wydarzeniach 

• informator dla cudzoziemców 
dot. przydatnych adresów i 
organizacji w Polsce 

Stowarzyszenie 
Interwencji Prawnej 

00-391 Warszawa Al. 3-go Maja 12 
lok. 510 www.interwencjaprawna.pl 

Pomoc: 
• uchodźcom i osobom 

ubiegającym się o ten status; 
•  więźniom i byłym więźniom. 
•  dzieciom pozbawionym opieki 

rodzicielskiej poprzez promocję 
rozwoju systemu rodzinnej 
opieki zastępczej.  

  
Gdzie szukać cudzoziemców – podział ze względu na regiony pochodzenia 
imigrantów 
 
I. Afryka i bliski wschód 
 
Gastronomia 
• Kawiarnia BAOBAB, kuchnia afrykańska, senegalska, ul. Francuska 31 03-905 

Warszawa, tel: 22 617 40 57, www.cafebaobab.pl 
• Restauracja libańska Le Cedre, Al. Solidarności 61, tel. 22 670 11 66, www.lecedre.pl 
• Kebab King, Al.Jerozolimskie 42 , tel: 22 828 88 08, www.kebabking.biz  

Warszawa, Al.Jana Pawła 42 lok. 16 , tel: 511 355 107; Warszawa-Ursynów, Ul. 
Wańkowicza 1 , tel: 511 366 001 

• Kebab „Sahara”, ul.Krucza 50, Warszawa 
• Bar orientalny Faraon Shisha Bar, Ul. Morcinka 5 lok. 18 i 18a 01-496 Warszawa – 

Bemowo, Tel.: 0 511 51 8483; 503 067921, www.faraonshisha.pl 
• Du-Za Mi-Ha, ul. Widok 16, Warszawa 
• Sklep „Sztuka Etiopska”, ul. Krucza 13 

 
Organizacje 
• Festiwal Filmów Afrykańskich „Afrykamera”, www.afrykamera.pl 
• Dzień Jedności Afryki 
• portal Kontynent Warszawa www.kontynent.waw.pl 
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Miejsca kultu religinego 
• Meczet  (Wilanów), ul. Wiertnicza 103, Warszawa 
• Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości z Kalkuty w Zaborowie 
 
Miejsca handlu 
• Centrum Hal Targowych Marywilska 44,ul. Marywilska 44 
• Targowisko Bakalarska, ul. Bakalarska 11 
• Przejście podziemne w Centrum, Warszawa 
• Bazar na al. Zielienieckiej 
 
Kluby 
• Klub Studencki „Karuzela” Osiedle Mieszkaniowe "Przyjaźń", ul. Konarskiego 85, 
01-355 Warszawa, tel. (0 22) 666 33 55, www.karuzela.pl 
• Dyskoteka Underground Music Cafe, ul. Marszałkowska 126/134,tel:22 826 70 48 
• Harlem Klub Kolejowa 8/10, Warszawa, tel 22 435 56 67 
• Jazz Club Tygmont Mazowiecka 6, 00-048 Warszawa, tel.: 22 828 34 09 
 
 
II. Wietnam 
 
Miejsca handlu 

• Centrum Handlowe Wólka Kosowska, Wólka Kosowska, ul.Nadrzeczna, 
www.wolkacentrum.pl 

• Centrum Handlu Hurtowego Maximus, Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, 
Wolica, www.maximuscenter.pl 

• Kupiecki Dom Handlowy Radzymińska, ul. Radzymińska 338 05-091 Ząbki, 512 
005 984 / 512 005 985, www.kdh-radzyminska.pl 

• Plaza (Ochota) 
• Wygoda Centrum (w kierunku Grójeckiej) 
• Targowisko Banacha, róg grójeckiej i Banacha, Warszawa 

 
Miejsca kultu religinego 

• Związek Buddystów Zen "Bodhidharma".  Główna świątynia: ul. Filmowa 
32;  04-935 Warszawa-Falenica;  tel./fax:8724757.  
http://www.bodhidharma.isn.pl/ 

• Kwan Um Główna Świątynia Do Am Sah  Warszawski Ośrodek Zen, 
  04-962 Warszawa  ul.Małowiejska 22/24 tel.022 /612 72 23 
http://www.zen.pl/ e-mail: kwanum@zen.pl 

• Zwiazek Garuda w Polsce www.a.bongaruda.pl/local/warszawa/  
• Zen na Brackiej Zapraszamy na medytacje Z E N w kaŜdy czwartek o 

19.15 do Portu Duchowego Ezoteryka ul. Bracka 4 (wejście przez bramę 
w budynku) zajęcia organizuje Szkoła Zen Kwan Um tel.: 691 256 668 
email: zen_na_brackiej@poczta.onet.pl 

• Sanga Zen uczniów mistrza Kaisena. DOJO KO ZEN JI Warszawa, ul. 
Szpitalna 6/11 tel. (0-22) 826 81 42, 0-692 12 89 65 
www.zazenwarszawa.pl  Prowadzi mnich Ken Shin 
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• Sangha Jodo Shinshu Nishi Honganji-ha, ul. Maklakiewicza 15/79, 02-
642 Warszawa, email: sangha@jodoshinshu.pl, www.jodoshinshu.pl/  

• Buddyjska Wspólnota Zen Kannon,  Adres do korespondencji: ul. Staffa 
34/18, 01-884 Warszawa; tel: 34-24-02. email: info@kannon.pl .Miejsce 
praktyki ul. Turecka 2 , www.kannon.pl  

• Stowarzyszenie Buddyjskie Zen Sangha "Kanzeon"   Zendo w Wilanowie 
ul. Husarii 32.  02-951 Warszawa tel. +(48) 22 842 78 87 
http://www.kanzeon.pl    

• Związek Buddystów Czan  kontakt poprzez formularz na stronie www: 
http://www.czan.org.pl  

• Rinzaj Zen Kontakty na stronie www: http://www.rinzaizen.com.pl/  
• Zendo Bukkōin. (Soto Zen) Kontakt na stronie: 

http://bukkoin.mahajana.net/?page_id=7  
• Warszawska Grupa Szambala ul. Obrońców Tobruku 18d/24, 01- 494 

Warszawa.  
• Sanga Uśmiech Buddy. Wspólnota praktyki uwaŜności, inspirowanej 

naukami Thich Nhat Hanha kontakt poprzez formularz na stronie www: 
http://www.usmiechbuddy.org/  

• Karma Kagyu Mira Boboli ul. OŜarowska 65/67, 01-408 Warszawa ,+48 
22 8773408 (Stupa House), +48 501026323 (Rafał), +48 22 8773409 
(fax), Warszawa@diamondway-center.org, www: www.stupahouse.pl   

• Karma Kagyu Buddyjska Grupa Medytacyjna Diamentowej Drogi 
Warszawa - Wesoła. Strona www: www.wesola.buddyzm.pl kontakt e-
mail: bartosz@buddyzm.pl  

• Grupa medytacyjna Samten Tse Polska (WadŜrajana Tybetańska) 
samtentsewarszawa@gmail.com www.sam.nidana.pl  

• Karma Kamtzang Warszawa ul. Dąbrowskiego 1 (przycisk 2b na 
domofonie), kontakt: Barbara Grabska ,tel. (0-22) 621 15 29 lub do 
biura Centrum w Grabniku (0-22) 211 37 51, e-mail: 
warszawa@buddyzm.eu 
,www.benchen.org.pl/osrodek_Benchen_Wwa.htm  

• Tibet House Acala Warszawa-Wesoła tel. 0-788-176-990 www: 
http://www.tibethouse.pl/ Nie jest to typowy ośrodek medytacyjny, ale 
miejsce kontaktu z kulturą Tybetańską. W ośrodku moŜna nauczyć się 
języka tybetańskiego, uczestniczyć w świętach religijnych, róŜnego 
rodzaju spotkaniach i wykładach dotyczących Tybetu, posłuchać muzyki 
tybetańskiej.  

• FPMT Lopon Chok Lang to grupa polskich buddystów studiujących i 
praktykujących w tradycji Gelug, która działa w Polsce pod duchowym 
kierownictwem Czcigodnego Lamy Zopy Rinpocze. Strona www: 
http://www.zbigniew-modrzejewski.webs.com/Loponchoklang/  Email: 
loponchoklang.warszawa@gmail.com 

• Sangha „Sa Trik Er Sang” (Yungdrung Bon) Warszawa Al.Jerozolimskie 
11/19, lok.145 (godz.18-21.00 - wtorki), tel. +48 22 649 55 89, e-mail 
sanga@satrikersang.pl , www: http://www.satrikersang.pl   

• Dzogczen. Wspólnota Dzogczen w Polsce Urząd Pocztowy nr. 141 ul. 
Lanciego 13 Skrytka Pocztowa 33 02-794 Warszawa (Kontakt www: 
www.dzogczen.pl/f_links.html ) 
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• Buddyjskie Stowarzyszenie Sfery Dharmy. Siedziba w Świątyni 
Wietnamskiej w Warszawie mieszczącej się przy ul. Zamoyskiego 2 
(Praga-Południe). Strona www: http://sferadharmy.pl, Email: 
bssd@sferadharmy.pl   
 

Miejsca zamieszkania 
• Ochota 
• Szczęśliwice 
• Za śelazną Bramą 
• ok. Pragi przy Stadionie 
• Wólka Kosowska 

 
Gastronomia 

• Pho co pho hanoi, ul. Freta 18, Warszawa 
• Phuong Anh, ul. Szpitalna 6, Warszawa 
• Que Huong,ul. Mokotowska 17 (pl. Zbawiciela), Warszawa 
• Toan Pho, ul. Chmielna 5/7, Warszawa 
• Vietnam House, ul. Marszłkowska 66 
• Restauracja „Dong Nam” ul. Marszałkowska 45/49, 00-648 Warszawa  
 

Organizacje 
• Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce ”Solidarność i Przyjaźń”, Nadrzeczna 3f 

lok. 18, 05-552 Wólka Kosowska, Tel.: (22) 841 34 51 ,Faks: (22) 636 65 43  
• Stowarzyszenie Wolnego Słowa, www.sws.org.pl  
• Centrum Powitania, Górskiego 3/17, 00-033 Warszawa, tel.:(22 )403 78 72 
• Centrum Kultury Wietnamskiej "Thang Long", ul. Zamoyskiego 4 
• Benviet, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, ul. Marszałkowska 7, www.benviet.org  
• Szkoły Kung Fu prowadzone przez Wietnamczyków 

 
Jednostki naukowe 

• Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa, 
www.kozminski.edu.pl  

• Uniwersytet Warszawski, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla 
Cudzoziemców „Polonicum”, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (siedziba w 
Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich), 00-927 Warszawa, tel. (+ 48 22) 55-21-530, 
55 -21-533, www.polonicum.uw.edu.pl  

 
 
III. Obszar b. ZSRR 
 
Organizacje 
• Słowiańskie Centrum Kultury, ul. Gagarina 15,Warszawa 
• „Sintar” Centrum Kultury Czeczeńskiej, Ul. Kruczkowskiego 3,00-380 Warszawa, 

tel:(0 22) 622 13 95 
• Fundacja Ormiańska KZKO, ul.Filtrowa 83 m 21, 02-032 Warszawa, tel. 0696586108, 

tel. 22/2240038, www.fundacjaormianska.pl  
• Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury, Belwederska 25 ,Warszawa, tel:(0 22) 849 27 30, 
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• Związek Ukraińców w Polsce, ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa, 
www.zup.ukraina.com.pl  

• Księgarnia rosyjska ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa, 
www.kulturarosyjska.com.pl   

• „Ukraiński śurnal”, www.ukrzurnal.eu  
• Fundacja «Nasz Wybór», ul. śymirskiego 5/15, 04-045 Warszawa, 

www.naszwybor.org.pl  
• Festiwal Filmów Rosyjskich „Sputnik”, www.sputnikfestiwal.pl  

 
Jednostki naukowe 
• Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie 

Przedmieście 26/28, Pałac Potockich,  pok. C10, tel.(0 22) 55 22 555, 
www.studium.uw.edu.pl  

• Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 4, 02-
678 Warszawa, tel.: 2255 34 221,  www.wlsifw.uw.edu.pl  

• Program Stypendialny im. Lane Kirklanda, Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, 
ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa, tel22 628-7950; www.kirkland.edu.pl 

• WyŜsza Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, ul. 
Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, www.lazarski.pl  

• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5 | 01-815 
Warszawa, tel.: 22 561 88 00, www.uksw.edu.pl    

• Program Stypendialny Gaude Polonia, www.nck.pl  
 
Gastronomia i rozrywka 
• Restauracja Podwale, ul. Podwale 5,Warszawa, tel: 22 828 77 00 
•  Bistro Babooshka "Na studiach", 00-332 Warszawa , ul. Oboźna 9, lok. 102, tel. 022 

406 33 66, ul. Grójecka 18/20, tel. 022 659 70 17 ul. Krucza 41/43, tel. 022 625 10 
40, www.babooshka.pl  

• Gruzińska restauracja  “Tbilisi”, ul. Puławska 24, Warszawa, tel: ( 022) 848-3004, 
www.tbilisi.waw.pl  

• Bar gruziński “Argo”, ul. Piwna 46, Warszawa, tel: 22 635 06 03 
• Restauracja gruzińska “Kindzmarauli”, ul. patriotów 217A, Warszawa, tel.: 22 615 80 

61, www.kindzmarauli.pl   
• Klub Studencki „Karuzela” Osiedle Mieszkaniowe "Przyjaźń", ul. Konarskiego 85, 01-

355 Warszawa, tel. (0 22) 666 33 55, www.karuzela.pl 
• Dyskoteka Underground Music Cafe, ul. Marszałkowska 126/134,tel.: 22 826 70 48 
• Harlem Klub Kolejowa 8/10, Warszawa, Tel: 22 435 56 67 
 
Miejsca kultu religijnego 
• Parafia Konkatedralna Ukraińskiego Kościoła Katolickiego obrządku bizantyjskiego 

pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy i św. Jozafata biskupa i męczennika w 
Warszawie, ul. Miodowa 16 

• Cerkiew św. Marii Magdaleny, Al. Solidarności 52 (Praga Północ), Warszawa,tel: (0-
22) 619 84 67, www.cerkiew.pl  

• Parafia Prawosławna św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie,01-126 Warszawa  ul. 
Wolska 138/140, tel. 22 836-68-16, www.prawoslawie.pl  

• Prawosławny Punkt Duszpasterski św. męcz. Archimandryty Grzegorza, ul. Wilcza 31, 
www.liturgia.cerkiew.pl   
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PIERWSZY KONTAKT – PRZEŁAMYŁANIE BARIER W KOMUNIKACJI:  
Pierwsze spotkanie odgrywa bardzo waŜną rolę jeśli chcemy zapewnić sobie długofalową 
współpracę z cudzoziemcem. Doświadczeni działacze polskich organizacji polecają w 
pierwszej kolejności zadbać o  to, by móc porozumieć się z cudzoziemcem w zrozumiały 
dla niego języku. Przy czym, w zaleŜności od tego z jaką sprawą zwraca się do nas 
cudzoziemiec – nie zawsze chce rozmawiać o swoich problemach za pośrednictwem 
osoby, która pochodzi z tego samego kraju. WaŜną rolę odgrywa równieŜ aranŜacja 
miejsca spotkania, szczególnie w sytuacji kiedy cudzoziemiec przychodzi do nas z 
problemem – starajmy sięzapewnić prywatność i komfort rozmowy. Nie zapominajmy o 
róŜnicach kulturowych – warto przygotowac się do spotkania z muzułmaninem, który 
nigdy nie przywita kobiety poprzez uścisk dłoni, nie raz nawet moŜe nie chcieć 
rozmawiać z kobietą, przedstawiciele krajów b. ZSRR  po udzieleniu bezpłatnej porady 
mogą być skłonni do wręczania prezentów za pomoc i nie rozumieć naszej odmowy itd. 
 
DŁUGOFALOWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z CUDZOZIEMCEM 
Jeśli chcemy zapewnić długofalowość współpracy z cudzoziemcem w pierwszej kolejności 
warto zająć się rozpoznaniem potrzeb grupy docelowej. Po tym etapie moŜemy juŜ 
dostosować ofertę do potrzeb, więć moŜemy przedstawić nasze usługi lub, jeśli nie 
jesteśmy w stanie pomóc, przekierować do innego miejsca, gdzie ten pomoc moŜna 
otrzymać. Następnym krokiem będzie stworzenie warunków współpracy, budowanie 
zaufania, po czym następuje realizacja zadania. Bardzo waŜne jest angaŜować 
cudzoziemca do działań, Ŝeby współ się współodpowiedzialny za realizowane zadania. 
Ostanim krokiem jest ewaluacja skuteczności pomocy-to jest bardzo waŜne, Ŝeby 
udoskonalać naszą ofertę i móć bezpośrednio reagować na zmiany. 
 
METODY ZAPOBIEGANIA OD UZALEŹNIENIA SIĘ OD POMOCY 
Długofalowość współpracy z cudzoziemcem jest bardzo waŜna, ale czasami stałe 
otrzymywanie pomocy uzaleŜnia i powoduje, Ŝe wymaga sie od nas co raz więcej. Oto 
kilka rad, które mogą być pomocne w zapobieganiu od uzaleźniania się cudzoziemców 
od pomocy: 

• utrzymywanie dystansu (pewnych ram formalnych) 
• angaŜowanie w zadanie (dawanie poczucia sprawczości) 
• „nic za darmo” 
• wdraŜanie w samodzielność (dawanie zadań do wykonania) 
• jasność zasad współpracy 
• konsekwencja w działaniu (uprzedzanie i wyciąganie) 
• pozostawienie przestrzenie do podjęcia decyzji 
• działanie systemowe 
• współpraca z innymi organizacjami 
• przepływ informacji (miedzy organizacjami) 
• motywowanie cudzoziemców do własnej inicjatywy 
• informowanie o prawach i obowiązkach 
• wskazywanie cudzoziemcowi co moŜe zrobić samodzielnie 
• nie obiecywanie bez pokrycia 
• informacja o moŜliwościach organizacji (co mogą, a co nie) 
• szkolenia, warsztaty – szukanie priorytetów 
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• „metoda małych kroków” 
 
EWALUACJA – jak zrobić ankietę ewaluacyjną 
Ewaluacja jest bardzo waznym etapem w naszych działaniach, gdzyŜ pozwala zmierzyć 
na ile jesteśmy skuteczni w swoich działaniach. Oczywiście istnieją róŜne metody 
przeprowadzenia ewaluacji, lecz najprostszą i nabardziej dostępną, a zarazem tanią 
metodą są anonimowe ankiety. Warto pamiętać, Ŝeby nie „przeciąŜać” ankiety pytaniami, 
lecz umieszczać minimum niezbędnych pytań, równocześnie nie zapominająć o 
następujących informacjach: 

• informacje o instytucji przeprowadzającej badania, 
• zwięzłą informację o celu badania 
• pytania dot. problem 
• instrukcje dot. wypełnienia ankiety 
• podziękowanie za czas poświęcony na wypełnienie 

Podczas formułowania pytań starajmy się nie pytać w sposób niesymetryczny (np. słabo 
czy bardzo dobrze). MoŜna stosować  parzystą liczbę ocen (np. od 1 do 6). Zdecydujmy 
się jakiego rodzaju pytania odpowiedzą na nasze pytania - Pytania otwarte (czego 
jeszcze chciałbyś się dowiedzieć) czy zamknięte. 
WaŜną rolę odgrywa równieŜ wygląd ankiety -  powinna być prosta, bez przesadnych 
treści, obrazków itp. Musi być takŜe czytelna i przejrzysta. Nie moŜe to być na pewno 
„katalog” pytań, bo to od razu zniechęca respondenta. NaleŜy równieŜ zostawiać 
odpowiednio duŜo miejsca na odpowiedz, by respondent mógł dać szerszą odpowiedź.  
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Planowanie strategiczne 
 
Wprowadzenie 
W niniejszym rozdziale przedstawione zostały wyniki prac zespołów roboczych 
powołanych w czasie spotkania poświęconego planowaniu strategicznemu 
Warszawskiego Centrum Wielokulturowego w czerwcu 2010 roku – w spotkaniu tym 
wzięli udział przedstawiciele 5 struktur Urzędu m. st. Warszawy (w tym Biura Kultury, 
Biura Polityki Społecznej i Biura Edukacji) oraz 29 organizacji pozarządowych, inicjatyw 
obywatelskich i innych instytucji publicznych2. Dzięki zaangaŜowaniu facylitatorów 
spotkania udało się uporządkować plany w pięciu obszarach tematycznych: badaniach, 
aktywizacji imigrantów, edukacji, informacji i poradnictwa oraz kultury.  
 
Oprócz informacji dot. Warszawskiego Centrum Wielokulturowego, prezentujemy tu 
takŜe jedną z metod facylitacji – przydatną do planowania strategicznego w 
róŜnorodnych sytuacjach.  
 
 
Planowane funkcje Warszawskiego Centrum Wielokulturowego 
PoniŜej przedstawiamy propozycje planowanych funkcji Centrum opracowane na 
podstawie rezultatów spotkania strategicznego WCW w czerwcu 2011 roku. 
 

I. Obszar „Aktywizacja”. Facylitacja: Witek Hebanowski, opracowanie: Paulina 
Paga) 

1. Funkcje docelowe obszaru w ramach  WCW: 
 
Cel główny: podmiotowe i aktywne funkcjonowanie społeczeństw imigranckich 

� program wspierania potencjalnych liderów imigranckich,  
� włączenie imigrantów w działania dla imigrantów,  
� inkubator inicjatyw/organizacji cudzoziemskich (wsparcie zarówno NGO's jak i 

liderów oraz osób indywidualnych), 
� nauka języków (polski, angielski, języki krajów ojczystych imigrantów), 
� aktywizacja przez sport. 

 
Propozycje działań długofalowych 

� stworzenie programu małych grantów dla społeczności imigranckich (priorytet!) 
� aktywizacja poza przestrzenią WCW min. w dzielnicach, 
� stworzenie oferty aktywizacyjnej dla ośrodków uchodźców, 
� zajęcia artystyczne/ kreatywne dla dzieci w grupach wielokulturowych, 
� opcjonalnie: inkubator działań gospodarczych (przestrzeń sklepów/działań 

gospodarczych imigrantów). 
 

                                                 
2
 Na spotkaniu tym wiceprezydent Warszawy, Włodzimierz Paszyński, po raz pierwszy publicznie 

zadeklarował, Ŝe wolą władz miasta jest powstanie Centrum. 
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2. Działania krótkoterminowe (pilotaŜowe + dostępne w dniu otwarcia WCW) 

� szkolenia (fundraising, księgowość, działalność gospodarcza, funkcjonowanie w 
ramach społeczeństwa obywatelskiego), 

� współpraca z instytucjami zewnętrznymi, 
� opieka dla dzieci. 

  
 
3. Potencjalna przestrzeń: 

� funkcja: inkubator inicjatyw/organizacji cudzoziemskich, przestrzeń: 8 małych 
biur – własna przestrzeń dla najbardziej rozwijających się organizacji 
imigranckich/forma barteru 

� funkcja: inkubator inicjatyw/organizacji cudzoziemskich, przestrzeń: HUB 
(www.the-hub.net) - 100-250m2 +skrzynki pocztowe + zaplecze/jako miejsce dla 
administracji, księgowości, doradców/ 

� funkcja: szkolenia, przestrzeń: 4-6 sal treningowych, w tym sala komputerowa 
� funkcja: szkolenia, spotkania społeczności imigranckich, przestrzeń: sala 

konferencyjna 
� funkcja: miejsce spotkań, przestrzeń: klubokawiarnia 
� funkcja: aktywizacja przez sport; przestrzeń: wokół budynku (ew. 

infrastruktura)  
 

 
4. Oczekiwania wobec innych grup3 

� nauka języka (Informacja/Poradnictwo), 
� informacja o usługach (Informacja/Poradnictwo) – przestrzeń: od razu 

dostępna przy wejściu do WCW („recepcja” z zapleczem) + jedna strona www 
(prosty adres) + jedna linia telefoniczna, 

� wymiana informacji i wiedzy np. działalność gospodarcza 
(Informacja/Poradnictwo), 

� aktywizacja w ramach programów edukacyjnych (Edukacja), 
� programy kulturotwórcze z udziałem imigrantów + artystów polskich + artystów 

z krajów imigranckich (Kultura). 
 
 
 
 

                                                 
3
 KaŜda z grup roboczych proszona była o sprecyzowanie swoich oczekiwań wobec pozostałych grup. 
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II. Obszar „Poradnictwo/ informacja”. Facylitacja: Katarzyna 
Szyniszewska, Joanna Dolińska-Dobek, Katarzyna Kubin. Opracowanie: Katarzyna Kubin 

1. Funkcje docelowe obsaru w ramach wcw: 
 

� prowadzenie bazy aktualnych informacji nt. działań organizacji pozarządowych 
udzielających porad cudzoziemcom (m.in. jakiego rodzaju porady oferują, jakich 
klientów przyjmują, gdzie mieszczą się w Warszawie), 

� prowadzenie bazy aktualnych informacji o innych podmiotach, które mogą 
pomagać cudzoziemcom (np. baza danych tłumaczy, podmioty publiczne wraz z 
informacją o tym, w jakich kwestiach mogą pomóc cudzoziemcom, m.in. ośrodki 
pomocy społecznej, noclegownie, etc.), 

� Infolinia (udzielanie podstawowych informacji dla cudzoziemców oraz 
pracownikom administracji publicznej i organizacji pozarządowych) 

� kursy orientacyjne po Warszawie (w róŜnych językach)*, 
� podstawowe poradnictwo dot. Ŝycia codziennego w Warszawie (np. komunikacja 

miejska, przychodnie zdrowia, banki, etc.)*, 
� poradnictwo specjalistyczne (np. psycholog, prawnik, doradca rynku pracy, etc.)*, 
� platforma do wymiany informacji między organizacjami pozarządowymi oraz 

między podmiotami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi 
(tematy wymiany informacji: kwestie organizacyjne (co, kto robi, koordynacja 
działań), ale takŜe merytoryczne dot. obsługi klientów, potrzeb klientów, rozwój 
nowego rodzaju wsparcia), 

� spotkania oraz szkolenia informacyjne dla cudzoziemców (np. jak funkcjonują 
róŜne urzędy, kwestie dot. legalizacji pracy, legalizacji pobytu, etc.)*, 

� szkolenia dla urzędników (np. dot. komunikacji międzykulturowej, współpracy z 
organizacjami, mediacji, aspektów psychologicznych w kontekście migracji), 

� działania informacyjne, rozpowszechnianie informacji wśród ogółu mieszkańców 
Warszawy o ofercie WCW, ale takŜe o kwestiach merytorycznie związanych z 
działaniem WCW (np. Gazetka WCW), 

� portal internetowy, 
� działania ukierunkowane na media, aby nagłośnić sprawy waŜne dla 

cudzoziemców oraz odkreślić obecność cudzoziemców w Warszawie (np. 
działania straŜnicze, czy monitoring), 

� edukacja skierowana do Polaków (np. nt. kultur pochodzenia cudzoziemców, 
sytuacji cudzoziemców w Warszawie i w Polsce, oraz do konkretnych grup np. 
pracodawców dot. legalnej pracy cudzoziemców w Polsce), 

� audycja w radiu, 
� centrum wolontariatu (kształtuje wolontariuszy dla NGO), 
� warsztaty psychologiczne/przeciwdziałanie stresu, dla osób udzielających porad i 

wsparcia cudzoziemcom. 
 
Grupy docelowe działań: 

� Warszawiacy – ogólnie 
� Cudzoziemcy 
� Pracodawcy 
� Urzędnicy (np. pracownicy socjalni) 

Pracownicy NGO 
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2. Działania krótkoterminowe (pilotaŜowe + dostępne w dniu otwarcia) 
Z wyŜej wymienionych działań, grupa określiła następujące działania, jako moŜliwe do 
realizacji w bliskiej przyszłości lub juŜ realizowane przez poszczególne organizacje: 

� prowadzenie bazy aktualnych informacji nt. działań organizacji pozarządowych 
udzielających porad cudzoziemcom (potrzebna osoba do zarzadzania baza) 

� prowadzenie bazy aktualnych informacji o innych podmiotach, które mogą 
pomagać cudzoziemcom (potrzebna osoba do zarzadzania baza) 

� infolinia (potrzebna osoba do udzielania informacji) 
� portal internetowy (juŜ przygotowany przez inna przestrzen) 
� platforma do wymiany informacji między organizacjami pozarządowymi oraz 

między podmiotami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi 
(działa w postaci np. forum cudzoziemców; aby działało w ramach WCW 
potrzebne jest pomieszczenie) 

� spotkania oraz szkolenia informacyjne dla cudzoziemców (róŜne organizacje 
prowadzą we własnym zakresie, w przyszłości mogłyby się po cześci odbywać w 
WCW) 

� szkolenia dla urzędników (róŜne organizacje prowadzą we własnym zakresie, w 
przyszłości mogłyby się po części odbywać w WCW) 
 

 
3. Potencjalna przestrzeń i zasoby: 

� sala do spotkań (otwarta, publicznie odstępna na spotkania i szkolenia), 
� sala na konsultacje indywidualne (małe, odrębne pomieszczenie zapewniające 

intymność), 
� sala do wyciszenia się (np. gdzie moŜna się modlić), 
� kawiarenka Internetowa, 
� prasa polska i diasporalna, 
� osoba od PR, 
� koordynator szkoleń, 
� koordynator sal/pomieszczeń, 
� pracownicy do obsługi infolinii oraz nadzoru bazy danych, 
� zespół specjalistów (w przypadku oferty porad indywidualnych)* 

 
 
4. Oczekiwania wobec innych grup 

 
� grupa Edukacja: oferta szkoleniowa moŜe się powielać; pomysł, Ŝeby w WCW 

oferowane były kursy j. polskiego dla cudzoziemców, 
� grupa Aktywizacja: współpraca w zakresie oferty szkoleniowej, 
� wszystkie grupy musiałyby dostarczać informacje do osoby od PRu, Ŝeby 

umieszczać informacje w Gazetce oraz na portalu internetowym. 
 

 
* - pod warunkiem prowadzenia przez WCW własnej działalności poradniczej 
(alternatywą jest ograniczenie działalności Centrum w tym zakresie wyłącznie do 
udzielania wielojęzycznej informacji na temat poradnictwa oferowanego przez 
warszawskie organizacje pomagające imigrantom). 
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III. Obszar „Edukacja”. Facylitacja i opracowanie: Agnieszka Kozakoszczak, 
Urszula Markowska-Manista 

I. Funkcje docelowe obszaru w ramach  wcw: 
 
Dotyczące przede wszystkim szkół wszystkich szczebli (edukacja formalna): 

� punkt konsultacji metodycznych 
� zajęcia dla szkół / klas odbywające się w WCW 
� komentarz: Uwaga! NaleŜy zadbać o to, Ŝeby poprzez takie działania edukacyjne 

nie „izolować” tematu wielo- i międzykulturowości i nie traktować wizyt/y w WCW 
analogicznie do wizyt/y w muzeum lub w ZOO, gdzie „chodzi się obejrzeć coś, co 
nie występuje w codziennym otoczeniu uczniów” 

� zajęcia edukacyjne (wielotematyczne dot. wielokulturowości) w szkołach 
� zaawansowane warsztaty i działania edukacyjne dotyczące wielokulturowości i 

edukacji w wielokulturowości 
� komentarz: według uczestniczek i uczestników grupy oferta działań edukacyjnych 
� na poziomie podstawowym jest duŜa – jednak brakuje oferty bardziej 

zaawansowanej, poszerzonej i pogłębiającej poruszaną problematykę. 
� dystrybucja materiałów edukacyjnych; 
� pomoc, wsparcie w pozyskaniu Asystenta Kulturowego/Asystentki Kulturowej; 
� mediacje w środowisku szkolnym i poza nim (dotyczące poszczególnych aktorów 

ze środowiska szkolnego i pozaszkolnego: nauczycieli, uczniów, rodziców, innych 
osób...); 

� baza informacyjna działań edukacyjnych dot. wielokulturowości, prowadzonych 
przez róŜne podmioty w Warszawie, woj. mazowieckim, w Polsce. 

 
Dotyczące głównie innych środowisk: 

� przykładowe grupy docelowe działań edukacyjnych WCW: kibice, urzędnicy, 
mieszkańcy danej dzielnicy, ośrodki interwencji kryzysowej, policja, inne... 

� kursy języka polskiego jako obcego + elementy kultury, 
� kursy języków obcych, 
� wsparcie dla rodziców dzieci z mniejszości kulturowych dot. znajomości ich praw, 

polskiego systemu edukacji; „Welcome-pack-i” w językach narodowych (bardzo 
waŜne!) poszczególnych grup uczniów, 

� treningi adaptacji kulturowej i róŜnorodności kulturowej. 
 
 
2. Potencjalna przestrzeń: 

� sala konferencyjna 
� sale warsztatowe z zapleczem multimedialnym 
� świetlica dla dzieci (w której rodzice mogą zostawić dziecko, kiedy przychodzą 

skorzystać z oferty WCW) 
� sala edukacyjna dla dzieci 
� zaplecze kuchenne, w którym moŜna np. podgrzać jedzenie dla dziecka lub 

samodzielnie zrobić sobie coś ciepłego do jedzenia / picia (dla osób, których nie 
stać) + automat z kawą, herbatą 

� winda (aby umoŜliwić dostęp osobom poruszającym się na wózkach lub z małymi 
dziećmi) 



 30 

� sala komputerowa z dostępem do Internetu 
� biuro sekcji edukacyjnej 

 
 
3. Oczekiwania wobec innych grup 

� grupa Informacja: zbieranie i udostępnianie informacji o działaniach 
edukacyjnych dot. wielokulturowości realizowanych przez róŜne podmioty 

� grupa Informacja: gromadzenie i udostępnianie informacji o zakresie kompetencji 
i usługach świadczonych przez poszczególne urzędy 

� grupa Informacja: informowanie o ofercie edukacyjnej WTW wszystkich grup i 
osób, które mogą być zainteresowane ofertą 

� grupa Badania: diagnozowanie potrzeb edukacyjnych dot. wielokulturowości i 
potrzeb grup docelowych WCW; moŜliwość wpływu na tematykę prowadzonych 
badań 

� grupa Poradnictwo: doradztwo zawodowe 
� grupa Aktywizacja: stworzenie przestrzeni biurowej dla organizacji zakładanych 

przez osoby z mniejszości kulturowych 
 

 
 

IV. Obszar „Kultura” . Facylitacja i opracowanie: Leszek Napiontek, Krzysztof  
Wittels, Ulrszula Duda 

1. Funkcje docelowe obszaru w ramach WCW: 
 
Cel główny: Integracja kulturowa – zarówno wewnątrz środowiska imigranckiego w 
Warszawie oraz na płaszczyźnie społeczeństwo przyjmujące - imigranci 

� obszary działań: róŜne dziedziny kultury i sztuki: muzyka, film, sztuki plastyczne, 
teatralne, literatura, sport etc. 

� formy działań: koncerty, przeglądy filmowe, wystawy, przedstawienia, wideo-art., 
konferencje, warsztaty, sztuka w przestrzeni publicznej, zajęcia sportowe, 
biblioteka etc. 

 
 
2. Działania krótkoterminowe (pilotaŜowe + dostępne w dniu otwarcia) 

� badania – na temat „grup kulturowych” zamieszkujących dziś Warszawę 
� baza danych – organizacje zrzeszające obcokrajowców lub działające na ich rzecz 

w dziedzinie kultury, instytucje i programy udzielające pomocy finansowej w 
zakresie kultury, liderzy społeczności cudzoziemskich 

� intensywna akcja promocyjna: lobbing, organizacja imprez pod hasłem WCW, 
zabieganie o obejmowanie imprez patronatem WCW 

 
 
3. Potencjalna przestrzeń: 

� sala koncertowa/ konferencyjna (500 os.)  
� mała sala koncertowa/konferencyjna (do 80 osób)  
� galeria – moŜliwość  prezentowania sztuk wizualnych, zarówno obrazów, zdjęć 

jak i prac video 
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� kawiarnia 
� pracownie – multimedialna, plastyczna, teatralno-muzyczna, studio nagrań 
� inkubator 
� biuro administracyjne 
� boisko 
� ośrodek tłumaczeń 

 
 
4. Oczekiwania wobec innych grup 

� grupa edukacja: kursy językowe 
� grupa informacja: budowanie bazy danych/jakiejś zakładki na stronie WCW dot. 

badań (patrz. Działania Krótkoterminowe) 
� grupa badania: mapowanie Warszawy pod kontem społeczności imigranckich 

 
 
 

V. Obszar „Badania”. Facylitacja i opracowanie: Anna Desponds, Mirosław 
Bieniecki 

I. Funkcje docelowe obszaru w ramach wcw: 
 
Funkcje jednostki badawczej: 

� stanowienie zaplecza naukowego innych działów WCW: prowadzenie badań na 
potrzeby tych działów oraz badań, których wyniki byłyby  wykorzystywane przez 
inne działy 

� ciągła współpraca z innymi działami WCW – zbieranie informacji, potrzeb 
informacyjnych, ewaluacja projektów.  

� pisanie rekomendacji dla innych instytucji działających w polu wielokulturowości 
(NGO, Ośrodki/wydziały Kultury UM, urzędów dzielnicowych, gmin), ale takŜe 
„wyŜej” (MSWIA, MIPS, UM, PUP, PCPR)  - dotyczących  prawodawstwa,   
działalności interwencyjnej etc. 

� prowadzenie badań własnych, zleconych i we współpracy z innymi jednostkami 
badawczymi – skupienie się przede wszystkim na Warszawie 

� stworzenie centrum wymiany wiedzy, przestrzeni współpracy między badaczami -
> seminaria, konferencje, miejsce debaty na rzecz integracji 

� stworzenie własnego cyklu wydawniczego (np.: Migracje w Warszawie…) 
� stworzenie biblioteki – forma otwarta, łatwy dostęp do ksiąŜek np. w 

klubokawiarni 
� nadzór merytoryczny nad innymi badaniami, konsultacja badań przez 

cudzoziemców 
� narzędzie promocyjne WCW (seminaria, wydawnictwa, biblioteka, lobbying w 

środowiskach naukowców) – współpraca z działem promocji 
 

 
2. Działania krótkoterminowe (pilotaŜowe + dostępne w dniu otwarcia) 

� badania  wspomagające stworzenie koncepcji Centrum 
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3. Potencjalna przestrzeń: 
� biuro dla zespołu koordynującego (przeznaczenie: praca bieŜąca) 
� dostęp do sal seminaryjnych (przeznaczenie: seminaria, konferencje, spotkania 

etc.) 
� ew. fokusownia (przeznaczenie: badania własne, cele komercyjne - moŜe 

generować przychód) 
� biblioteka 

 
 
4. Oczekiwania wobec innych grup 

� pozostałe jednostki WCW – ciągła współpraca i zwrotność 
� dział promocji WCW – współpraca promocyjna 

 

 
 
Facylitacja, czyli jak efektywnie prowadzić planowanie strategiczne 
Słowo facylitacja pochodzi od angielskiego facilitate  i oznacza dosłownie „ułatwianie". 
Czyli proces facylitacji polega na wspomaganiu poszukiwania optymalnych rozwiązań w 
trudnych sytuacjach, pomoc w procesie podejmowania waŜnych decyzji oraz  w 
opracowaniu działań towarzyszących uregulowaniu danego problemu. Facylitacja 
doskonale sprawdza się w sytuacji, kiedy w celu rozwiązania problemu jest powoływana 
grupa, która ma opracować np. nową strategię, plan działań lub nowe metody dot. 
określonej sytuacji. Rola facylitatora polega właśnie na tym, aby skutecznie pokierować 
pracą takiej grupy. Najlepiej jest kiedy rolę facylitatora pełni osoba zewnętrzna, która 
nie jest w danej kwestii podatna na naciski wewnątrz grupy oraz nie podlega relacjom 
przełoŜony – podwładny. 
 
Zadaniem facylitatora jest: 

• zaplanowanie spotkania oraz czuwanie nad jego przebiegiem; 
• zachowanie neutralnej postawy (ani proponuje swoich, ani ocenia pomysłów 

innych); 
• zachęca grupę do dyskusji; 
• proponuje pewną procedurę i pilnuje jej przebiegu; 
• pilnuje poprawnej komunikacji pomiędzy uczestnikami; 
• skupia uwagę na kwestii, która jest przedmiotem spotkania; 
• dba o przejście następujących faz: generowanie → analiza → wnioski; 
• pomaga w utworzeniu planu działań akceptowanego przez wszystkich członków 

grupy. 
 

Jedną z form facylitacji jest metoda potocznie zwana metodą dwóch rombów. Zakłada 
ona omawianie poszczególnych tematów w trzech określonych fazach (krokach): 
 
Faza I – Otwórz – zebranie informacji, pomysłów, opinii, informacji. 
Faza charakteryzuje się tym, iŜ na samym początku stosujemy technikę burzy mózgów, 
czyli zbieramy jak najwięcej pomysłów bez ich oceniania. Celem jest wytworzenie w 
grupie twórczej energii i stworzenie jak największej ilości pomysłów w krótkim czasie. 
Warto na samym początku uprzedzić grupę o tym, Ŝe na tym etapie akceptujemy 
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wszystkie pomysły bez ich oceniania. WaŜne jest wyjaśnić w grupie czy kaŜdy z 
uczestników zrozumiał znaczenie przedstawionych pomysłów, czy teŜ niektóre z nich 
wymagają wyjaśnienia. 
 
Faza II – Zawęź – porządkowanie informacji w celu zrozumienia lub oceny, 
czyli organizacja informacji. 
W tej fazie następuje łączenie podobnych pomysłów, czyli pogrupowanie w celu 
dokładnego wyboru informacji, Ŝeby w najwaŜniejszym momencie wyboru moŜna było je 
połączyć razem. Na tym etapie następuje równieŜ odrzucenie powtarzających się 
pomysłów. Pamiętajmy, Ŝe cały czas robi to grupa, facylitator tylko pomaga w 
eliminowaniu podobnych pomysłów. Następnie grupujemy pomysły pod kątem ich 
waŜności. Celem jest określenie sensu wyborów dokonywanych przez grupę, 
jednocześnie nie dokonujemy końcowego wyboru niektórych z nich. Ostatnim krokiem 
jest przeprowadzenie negatywnego głosowania, czyli wykreślenie zagadnień, które nie 
mają wielkiego znaczenia dla sprawy, co powoduje uproszczenie listy wyborów. Robi się 
to za pomocą zadawania pytań typu „Czy ktokolwiek chciały wykreślić zagadnienie 
...............?” lub „Czy ktoś jest przeciwny skoncentrowaniu się najpierw na 
kwestii..........?”. 
 
Faza III – Zamknij – wybór najistotniejszych informacji dla dalszych 
rozwaŜań, czyli osiągnięcie porozumienia. 
W tej ostatniej fazie odbywa się negocjowanie pomiędzy dwiema grupami, 
wypracowanie najlepszych z moŜliwych rozwiązań. MoŜna zadać pytanie uczestnikom co 
mogliby dodać do opcji przeciwnej, Ŝeby była atrakcyjna dla danej osoby/grupy. 
Metoda dwóch rombów jest o tyle skuteczna, Ŝe w procesie podejmowania decyzji biorą 
udział wszystkie zainteresowane strony i kaŜdy uczestnik ma poczucie własnej 
odpowiedzialności za opracowane rozwiązania. 
 
Dla przeprowadzenie burzy mózgów potrzebna jest sala z pustą ścianą, flipchart, taśma 
klejąca, flamastry oraz krzesła ustawione w półkole. Facylitator teŜ musi wyznaczyć 
osobę, której rolą będzie zapisywanie wszystkich pomysłów. 
 



 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przewodnik dla aktywistów i wolontariuszy organizacji pozarządowych działających na rzecz 
imigrantów oraz w obszarze wielokulturowości 
 
Teksty: Dorota Frontczak, Anna Desponds, Lali Tvalchrelidze, Witek Hebanowski 
Redakcja: Witek Hebanowski 
Koordynator projektu: Nguyen Thuy Linh 
 
Finansowane ze środków M. St. Warszawy.  
 
www.cw.org.pl  
www.przestrzen.art.pl  
 
© Fundacja Inna Przestrzeń, Warszawa, 2010 
 
 

 
 

 
 
 

Dodatki 
Wybrane materiały z akcji społecznych Gazety Wyborczej: 

• Rodzić po ludzku, 
• Umierać po ludzku, 
• My narkopolacy. 
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