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C
elem Warszawskiego Centrum Wielokulturowego jest 
integrowanie działań i tworzenie platformy współpra-
cy dla poszczególnych urzędów i instytucji miejskich 

oraz organizacji pozarządowych – zarówno tych, które re-
alizują projekty na rzecz cudzoziemców, jak i reprezentują 
migrantów. Z tego względu od 2010 roku nad koncepcją 
i najważniejszymi zadaniami Centrum pracują wspólnie 
przedstawiciele m.st. Warszawy oraz koalicji kilkunastu or-
ganizacji pozarządowych.

Wypracowane wspólnie plany dotyczą następujących ob-
szarów.

Informacja
skierowana zarówno do cudzoziemców poszukujących in-
formacji na temat funkcjonowania urzędów, adresowanych 
do nich programów samorządowych i pozarządowych czy 
oferty kulturalnej, jak i mieszkańców Warszawy chcących 
zaczerpnąć informacji o  wielokulturowości stolicy.

Aktywizacja
która polega na wspieraniu cudzoziemskich środowisk 
w realizowaniu własnych projektów, prezentowaniu swojej 
kultury, działaniach integracyjnych i w innych obszarach.

Edukacja
dotycząca wielokulturowości, integracji, wspierająca edu-
kację w środowisku wielokulturowym. Też nauka języka 
polskiego oraz edukacja o wielokulturowym dziedzictwie 
i dzisiejszym obliczu Warszawy.

Kultura
to przede wszystkim wspieranie działań kulturalnych reali-
zowanych przez przedstawicieli różnych kultur zamieszku-
jących Warszawę, zatem zwiększanie różnorodności oferty 
kulturalnej stolicy.

Badania
dotyczące tendencji migracyjnych w Warszawie (zarówno 
tych między-, jak i wewnątrzpaństwowych), potrzeb róż-
nych społeczności oraz skutków działań struktur miejskich 
i projektów pozarządowych.

Według wypracowanych założeń Warszawskie Centrum 
Wielokulturowe stanie się niezależną instytucją prowa-
dzoną w ścisłej współpracy przez warszawski samorząd 
oraz wyspecjalizowane organizacje pozarządowe. 

Urząd miasta przeznaczył na pilotażową siedzibę Centrum 
2-piętrowy budynek przy ul. Jagiellońskiej. Będzie to miejsce 
spotkań ludzi, organizacji oraz instytucji związanych z wielo-
kulturowym obliczem Stolicy, a także miejsce wymiany idei 
i pomysłów. Przestrzeń Centrum zostanie zaprojektowana 
wspólnie (przez organizacje pozarządowe, przedstawicieli 
społeczności cudzoziemskich, Urzędu Miasta, mieszkańców) 
w ramach warsztatów, które odbędą się latem 2013.

Dotychczas w pracach nad tworzeniem koncepcji 
Centrum udział brały następujące urzędy, instytucje i or-
ganizacje pozarządowe: Zastępca Prezydenta m.st. War-
szawy, Centrum Komunikacji Społecznej, przedstawiciele 
Biura Kultury, Biura Edukacji, Biura Polityki Społecznej, 
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Warszawskie 
Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, 
Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas, Funda-
cja Afryka Inaczej, Fundacja dla Somalii, Fundacja Forum 
na rzecz Różnorodności Społecznej, Fundacja Inna Prze-
strzeń, Fundacja „Nasz Wybór”, Fundacja Obserwatorium, 
Fundacja Pro Cultura, Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”, 
Fundacja Sztuki Arteria, Instytut Kultury Narodów Kauka-
zu, Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie Autokre-
acja, Stowarzyszenie Dom Kaukaski, Stowarzyszenie Etno-
grafów i Antropologów Kultury "Pasaż Antropologiczny", 
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundacja Świat na 
Wyciągnięcie Ręki, Fundacja Transkultura, Stowarzyszenie 
Wolnego Słowa, Społeczność Palestyńska, Stowarzyszenie 
Dialogu Międzykulturowego, Stowarzyszenie Pro Huma-
num, Polskie Forum Migracyjne.

Warszawskie Centrum Wielokulturowe: IDEA



w dziedzinie sztuki, ale bardzo trudno jest znaleźć taką 
pracę. Jeśli pracodawca ma do wyboru Polaka i cudzoziem-
ca, to wybierze Polaka. Nie chce mu się z tym wszystkim 
bawić.

A na czym polegały te projekty, które realizowałeś?
Podczas Dni Ukrainy chciałem zaprezentować ukraińską sztu-
kę współczesną, która jest tu zupełnie nieznana. Wybrałem na 
Ukrainie tych artystów, z którymi chciałem pracować – takich, 
co robili rzeczy nowe i ciekawe do pokazania w Polsce. A tak 
się złożyło, że akurat wtedy trwał w Polsce Rok Ukrainy – 
dużo się działo, Juszczenko przyjeżdżał. I Ministerstwo Kultury 
Ukrainy samo zadzwoniło w odpowiedzi na mojego maila 

Podczas dni Ukrainy chciałem zaprezentować ukraińską sztukę współczesną, która 

jest tu zupełnie nieznana. Zaprosiliśmy jednego z najlepszych jazzmanów na Ukra-

inie – Volodymyra Solyanyka. Klub, partner projektu, został całkowicie opanowany 

przez instalację imitującą dziką naturę autorstwa młodej artystki Olgi Solońko.

Wywiad
Ievgen Komarnytskyi

Sporo działałeś w świecie sztuki, robiłeś projekty 
artystyczne, prawda?
Tak, zrealizowałem kilka projektów. Niestety, jako obcokra-
jowiec, nie mogę prowadzić działalności gospodarczej  
na normalnych zasadach w Polsce, więc występowałem  
tu jako podmiot ukraiński, a nie polski. Starałem się reali-
zować własne pomysły, do których szukałem partnerów. 
Na przykład projekt artystyczny Oddech Ukrainy w ramach 
Roku Ukrainy w Polsce był moim pomysłem.  Koncerty 
5nizzy w Polsce nie były moim pomysłem, ale też aktywnie 
uczestniczyłem w ich organizacji i dołożyłem wszelkich 
starań, by się odbyły. Była to bardzo ciężka praca, wykoń-
czająca psychicznie i fizycznie. Może chciałbym pracować 

Fot. archiwum prywatne 
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i zaproponowało wesprzeć nasze działania. To był taki mały, 
ale całościowy projekt prezentujący różne dziedziny sztuki 
i życia społecznego. Prezentowaliśmy jedzenie ukraińskie, 
muzykę… Zaprosiliśmy jednego z najlepszych jazzmanów na 
Ukrainie – Volodymyra Solyanyka. Była też sztuka współcze-
sna, performance. Klub, partner projektu, został całkowicie 
opanowany przez instalację, imitującą dziką naturę autor-
stwa młodej artystki Olgi Solońko. Niestety, dwie osoby nie 
mogły przyjechać ze względu na problemy wizowe – DJka, 
która miała przeprowadzić set dj’ejski oraz fotograf, jeden 
z najsłynniejszych fotografów ukraińskich, Igor Gajdaj.  Wtedy 
pokazywaliśmy jego duży projekt fotograficzny – „Ukraińcy”. 
Prezentowaliśmy też ukraińskie kino. Zaproszony był dyrektor 
artystyczny największego festiwalu filmowego na Ukrainie 
„Mołodist’” i dobrał on najciekawsze krótkometrażowe filmy.

A koncert 5nizzy?
Też byłem współorganizatorem tego wydarzenia. Przy okazji 
Oddechu Ukrainy poznałem członków stowarzyszenia 
„Contrapunctum”, którzy lubili i promowali muzykę 5nizzy 
w Polsce. Chcieli zorganizować ich koncert. I ja stałem się 
wtedy takim pośrednikiem między zespołem a organizatorami. 
Przeprowadzałem negocjacje, podpisywałem kontrakty… Było 
bardzo ciężko. Prowadziliśmy negocjacje cały rok, ale w końcu 
się udało. Wydarzenie wyszło bardzo fajnie. Bardzo dużo osób 
przyszło do Stodoły. Niestety, koszty organizacji pochłonęły 
w większości zyski z tego koncertu. I wtedy zacząłem sobie 
zadawać pytanie, czy warto dalej to robić? Ostatnim moim 
artystycznym projektem były warsztaty, które prowadziłem 
w ramach Fundacji Inna Przestrzeń. Uczestniczyłem w szkole-
niu trenerskim, które przewidywało pewne dofinansowanie na 
własny projekt trenerski. Zrobiłem z Viktorią warsztaty, które 
dotyczyły Street Artu. Wyszło bardzo fajnie. Chcieliśmy nawet 
zrobić kontynuację z uczestnikami, jakiś mały performance 
w przestrzeni miejskiej, ale niestety nie udało się. Nie udało 
się wszystkich zebrać w jednym miejscu i w tym samym czasie.

I czym potem się zająłeś?
Potem pojechałem na Ukrainę. Właściwie po raz pierwszy 
wróciłem na Ukrainę już w 2005 roku, jeszcze przed projek-
tami artystycznymi.  Było mi ciężko. Ciężko było mieszkać, 
znaleźć pracę, nie miałem pieniędzy na życie, ciężkie relacje 
z ludźmi. Postanowiłem wrócić do domu. Następnie przyje-
chałem do Polski, by zrealizować ten projekt, o którym  
mówiłem przed chwilą. A potem znów wróciłem na Ukrainę. 

Do Polski na nowo przyjechałem przekonany przez zna-
jomych podczas kryzysu na Ukrainie, gdy straciłem pracę. 
Wróciłem tu, żeby założyć fundację, która działa i wspiera 
obcokrajowców w rozwijaniu ich przedsiębiorczości.

Do Polski przyjechałem  
na studia w roku 1999. Zacząłem od 

rocznego kursu języka polskiego, 
a skończyłem na 3 kierunkach – psy-

chologii, etnologii i prawie. Mówię 
po polsku, rosyjsku, ukraińsku, a po 

angielsku i niemiecku na poziomie  
średniozaawansowanym.

A czy czujesz się mile widziany w Polsce jako 
obcokrajowiec? Czujesz, że możesz się tu rozwijać?
Patrząc na to od strony instytucjonalnej, to na pewno nie 
czuję się mile widziany. Adres pod nazwą Długa 5 można 
nazwać ścianą płaczu. To jest chyba najgorszy urząd, który 
jest w Warszawie. Teraz ze względu na swoje obowiązki 
bywam w urzędzie skarbowym czy w ZUSie. Tam wszystko 
można załatwić dużo szybciej, sprawniej i milej niż w urzę-
dzie na Długiej. Mam wrażenie, że osoby, które pracują 
w tych urzędach mają za zadanie odrzucić jak najwięcej 
obcokrajowców.  Ostatnio starałem się o zezwolenie na 
pracę. Zgodnie z prawem bezwarunkowo mam prawo na 
zezwolenie na pracę, ponieważ jestem członkiem zarzą-
du i przebywam legalnie w Polsce przez ostatnie 3 lata. 
I według prawa nie muszę donosić żadnych dodatkowych 
dokumentów. Natomiast oni i tak żądali dokumentów, które 
nie są konieczne według ustawy. Z uzyskiwaniem pozwole-
nia na pobyt jest jeszcze gorzej. Ja wolę wyjechać na Ukrainę 
na 2 tygodnie, złożyć dokumenty na wizę, w ciągu tygodnia 
dostać to i mieć z głowy. Tak jest i taniej, i szybciej. Mój 
kolega mieszka i pracuje w Szwajcarii. I on w ogóle nie musi 
składać dokumentów do urzędu wojewódzkiego jak u nas. 
Oni sami pamiętają, że mu się kończy zezwolenie i przypo-
minają mu o tym, informują go jeśli musi ewentualnie coś 
donieść. Pracują proaktywnie dla takiego obcokrajowca, 
a nie tak, że: „O! Nie zdążyłeś z dokumentami 45 dni przed 
końcem zezwolenia! Do widzenia! Już nie możemy Ci wydać 
nowego!”. Sytuacja powoli się poprawia, ale wciąż jeszcze 
w takich tkwimy realiach.
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Przyjechałam do Polski ponad 5 lat temu robić doktorat w Szkole Nauk Społecz-

nych (PAN) na temat systemów edukacyjnych na Ukrainie, najczęściej pochodzących  

„z zachodu”, i ich wdrażania w realiach ukraińskiego systemu oświaty.

ukrainka w warszawie

Trudno było się dostać do PAN?
Był otwarty konkurs. Dowiedziałam się o nim przez zna-
jomych. Sama szkoła jest wspierana przez amerykański 
Higher Education Support Program, w ramach którego 
studenci ze wschodu mogą dostać stypendia na studia 
doktoranckie w SNS PAN. 

A teraz co robisz na uniwersytecie?
Pracuję jako specjalista ds. projektów międzynarodowych 
związanych ze Wschodem: Ukrainą, Rosją, Białorusią. 
Cały czas pojawiają się nowe projekty, ja wykonuję prace 
administracyjną. Ponadto staram się aktywnie działać 
w fundacji „Nasz Wybór”. Ostatnio prowadziłam warsztaty 

Wywiad
Tetyana Rodnyenkova

Fot. archiwum Fundacji Nasz Wybór
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rozwoju kreatywności dla dzieci. Bardzo lubię taką pracę. 
Organizuję warsztaty artystyczne, warsztaty rękodzieła 
ukraińskiego, tradycyjnych ukraińskich lalek-motanek oraz 
warsztaty robienia zabawek ekologicznych. 

Mówisz świetnie po polsku, umiałaś wcześniej?
We Lwowie na uniwersytecie uczyłam się polskiego przez 
rok, zupełnie od początku, od alfabetu. A jak tu przyjecha-
łam, to nie miałam wyjścia! (śmiech) Na pierwszym roku 
studiowałam po polsku i angielsku. Na pierwszym roku 
studiów zapisałam się na kurs literatury XIX wieku do 
prof. Marii Janion. Obok mnie siedziała dziewczyna z Japo-
nii, która dopiero co przyjechała i pisała doktorat o litera-
turze polskiej tego okresu. Wtedy pomyślałam, że jak ktoś 
z Japonii tak się interesuje kulturą i literaturą polską i daje 
radę, to ja też poradzę sobie. I zdałam ten przedmiot.

A jak trafiłaś do trzeciego sektora?
Jeżeli chodzi o fundację, to „Nasz Wybór” wcześniej funkcjo-
nował jako inicjatywa obywatelska. Poznałam w Warszawie 
sporo Ukraińców – głównie w cerkwi greckokatolickiej na 
Miodowej, trochę na uniwersytecie. W tym czasie poznałam 
Mirę Keryk, która obecnie jest prezesem Fundacji i Olenę 
Lytvynenko. Jako inicjatywa obywatelska organizowaliśmy 
spotkania dot. legalizacji pobytu, kwestii prawnych dot. 
zatrudnienia z przedstawicielami władzy,  
urzędnikami. Najczęściej spotka-
nia te odbywały się w świetlicy 
cerkwi. W 2009 roku zarejestro-
waliśmy Fundację. Bardzo nam po-
mogła Ksenia Naranovich i cały zespół 
Fundacji Rozwoju Oprócz Granic. Z nimi 
nauczyliśmy się pisać i realizować nasze pierwsze 
projekty. Takim projektem był właśnie projekt ukraińskoję-
zycznej gazety dla Ukraińców mieszkających w Polsce oraz 
portalu informacyjnego (w j. polskim i ukraińskim). Projekt 
”Zasoby informacyjne dla migrantów z Ukrainy w Polsce” 
realizujemy już drugi rok. 
Także staramy się na bieżąco reagować na potrzeby mi-
grantów. W roku 2012 podczas trwania abolicji staraliśmy 
się za pomocą naszej działalności informacyjnie wspierać 
migrantów. Współpracujemy z wieloma organizacjami 
działającymi na rzecz cudzoziemców w Polsce – zwłasz-
cza z tymi, które udzielają konsultacji prawnych.  

Na stronach gazety „Nasz Wybór” i portalu informacyjnego 
pojawiały się liczne artykuły o przebiegu kampanii. Jako 
redaktor naczelny gazety brałam udział w spotkaniach z czy-
telnikami, na których nasi czytelnicy sygnalizowali o najważ-
niejszych problemach, z którymi mają do czynienia w Polsce. 
Na te pytania staraliśmy się odpowiedzieć na stronach 
gazety. Wielu Ukraińców skorzystało na naszej pomocy.

Na pierwszym roku studiów zapisałam się na kurs 
literatury XIX wieku do prof. Marii Janion. Obok mnie 

siedziała dziewczyna z Japonii (…).Wtedy pomyślałam,  
że jak ktoś z Japonii tak się interesuje kulturą 

i literaturą polską i daje radę, to ja też  
poradzę sobie. I zdałam ten przedmiot. 

A jakie masz doświadczenia z polskimi urzędami?  
Czy czujesz się dobrze w Warszawie?
Ja osobiście nie mogę sobie przypomnieć sytuacji, które 
były dla mnie szczególnie uciążliwe. Wiadomo, biurokra-
cja nigdy nie jest przyjemna. Jak byłam redaktorem i spo-
tykałam się z czytelnikami, to słyszałam dużo narzekań. 
Wiem, że dużo Ukraińców w Polsce boryka się z różnego 
rodzaju problemami. Wiem, że nie jest łatwo. Osobiście 
staram się dawać radę. Bardzo cenię polską gościnność, 
bardzo lubię Warszawę i czuję się dobrze w tym mieście. 

Fot. archiwum Fundacji Nasz Wybór

Prezentacja pierwszego numeru gazety Nasz Wybir
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ukrainka w warszawie
Wywiad
Viktoria Levandovska

Fot. archiwum prywatne 
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Czy łatwo było znaleźć pracę?
Pracę było znaleźć bardzo trudno, bo osoby z Ukrainy przez 
wcześniejsze 10 lat pracowały głównie jako pomoce domowe. 
I automatycznie, jak przyjeżdżasz, to z początku integrujesz się 
w swoim towarzystwie i masz znajomości – gdzie? Właśnie 
w tych obsadzonych sektorach. Pracodawcy na ten czas 
w ogóle nie orientowali się w przepisach – z podobnymi trud-
nościami spotykało się wielu moich znajomych. Na szczęście 
miałam ten komfort, że znałam angielski lepiej niż inni i dzięki 
temu pracowałam w rodzinach obcojęzycznych. Mogłam szko-
lić język. Potem koleżanka, też przypadkiem, wciągnęła mnie 
w obsługę konferencji OBWE. I wtedy tak naprawdę poznałam 
sektor NGO i zainteresowałam się organizacjami pozarzą-
dowymi. Do trzeciego sektora weszłam poprzez wolontariat 
pracując z uchodźcami w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej. 
Było to ciekawe doświadczenie i dało mi możliwość obco-
wania z innymi kulturami, problematyką, którą poruszaliśmy 
podczas studiów.  Pracowałam potem w różnych dziedzinach 
– informatycznej, tłumaczeniowej. 

Od kiedy kiedy zaczęłaś pracować?
Swoją pierwszą pracę zaczęłam jakieś 3, 4 lata temu. Późno. 
Ze swoim chłopakiem otworzyliśmy swoją własną firmę 
doradczo-informatyczną w Akademickich Inkubatorach 
Przedsiębiorczości. Dowiedzieliśmy się o niej z gazetki uni-
wersyteckiej. Walery już wcześniej 
chciał założyć swój biznes, ale 
jako cudzoziemiec nie 
miał takiej możli-
wości. Mogła być to 
tylko spółka z o.o., 
a na ten moment nie 
mieliśmy kapitału 
zakładowego, który 
był bardzo wysoki. Dla 
cudzoziemca to było 
nierealne. Dlatego możliwość 

W Polsce na stałe jestem od 2005 roku. przyjechałam, aby zarobić na studia na Ukra-

inie, ale w końcu Postanowiłam tu zostać. Ostatecznie zaczęłam studiować kulturo-

znawstwo Azji i Afryki. Cały czas utrzymywałam się sama. 

działania w AIP wydała nam się bardzo dobrą okazją.  
Po 2 latach preinkubacji, ta firma dość dobrze się rozwinęła 
i została zarejestrowana jako spółka cywilna. I wtedy dosta-
łam swoje pierwsze zezwolenie na pracę! Firma Walerego 
do tej pory funkcjonuje i dość dobrze się rozwija. Głownie 
zajmuje się e-learningiem a obecnie robi projekt związany 
z nowoczesną rekrutacją.

A później i ty sama zaczęłaś rozwijać się w tej dziedzinie?
Jak już firma Walerego zaczęła się dobrze rozwijać, to stwier-
dziłam, że czas na mnie. I rozpoczęłam współpracę z Fundacją 
dla Somalii,  jednej z nielicznych założonych przez samych 
Afrykańczyków. Później ze znajomymi założyliśmy też swoją 
organizację wspierającą przedsiębiorczych cudzoziemców. 
W czasach globalizacji i mobilności zmieniły się czasy i ludzie 
stali się bardziej mobilni, również te ze Wschodu. Okazało 
się, że jest wiele osób z dobrym wykształceniem i bogatym 
doświadczeniem, ale bez wiedzy prawniczej czy księgowej. 
Postanowiliśmy, że im pomożemy i podzielimy się swoją 
wiedzą. Zainteresowanie jest bardzo duże. Sporo osób dzwoni, 
pisze. Fundacja działa w 3 kierunkach: konsultacje, inkubator 
i projekty międzynarodowe. Niestety wciąż mamy dosyć mały 
zespół i trudno nam dostać granty. Odmowa jest na zasadzie 
– a to mamy za małe doświadczenie, a to, że prowadzimy 
działalność gospodarczą, a to, a tamto. Już daliśmy sobie z tym 
spokój. Dużo na szczęście udaje się dzięki pomocy wolontariu-
szy. Są osoby, które mają biznes na Ukrainie czy w Rosji i chcą 
wprost współpracować z Europą. Okazuje się, że często łatwiej 
jest, na przykład dla osób z Europy Wschodniej, współpraco-
wać z Chinami bezpośrednio z Europy. Udzielamy też wsparcia 
przy otwieraniu spółek, ale to już są usługi odpłatne. Pienią-
dze idą na cele statutowe, by utrzymać resztę! Braliśmy udział 
w konkursie Urzędu Miasta na lokal, ale nasza oferta dwa razy 
została odrzucona. I raz to było przez to, że fundacja prowadzi 
działalność gospodarczą. A przecież musi prowadzić, żeby 
samodzielnie się utrzymywać i funkcjonować. Chyba władze 
powinny się cieszyć, że organizacje mogą się same utrzymać.

Nie wszyscy 
(cudzoziemcy) 

sprzątają, robią pie-
rogi, czy opiekują się 

dziećmi. W czasach 
globalizacji ludzie  

stali się bardziej mo-
bilni, również ci  

ze Wschodu. 
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       Po wstąpieniu do Unii Europejskiej,  
Polska coraz częściej staje się krajem 
docelowym dla imigrantów. 

MIASTA NA START
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Dynamiczny wzrost wskaźnika imigracji do Polski obrazują 
statystyki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które po-
kazują, że w ciągu ostatnich 4 lat nastąpił ponad dwukrotny 
wzrost liczby osób, którym zostało wydane pozwolenie na 
pracę. W 2008 roku było to 18 022, a w 2012 – 41 619. 

Napływ obcokrajowców jest wciąż sytuacją względnie 

nową, która wymaga uwagi władz, samorządów oraz insty-
tucji społeczeństwa obywatelskiego. 

W związku z powyższym w kilku kolejnych numerach 
biuletynu chcielibyśmy przyjrzeć się, w jaki sposób po-
szczególne miasta radzą sobie z integracją ich niepolskich 
mieszkańców. 



W tym numerze zaprezentują się Lublin 

i Kraków – miasta, które razem z War-

szawą będą zaangażowane w projekt 

Lokalne Polityki Migracyjne.
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może poszczycić się długą tradycją wielokulturowości i współistnienia 

różnych kultur. Od kilku lat władze samorządowe uczyniły z niej jeden 

z elementów strategii marketingowych i kulturalnych miasta.
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Fot. Anna Dąbrowska
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Lublin może poszczycić się długą tradycją wielokulturo-
wości i współistnienia różnych kultur. Od kilku lat władze 
samorządowe uczyniły z niej jeden z elementów strategii 
marketingowych i kulturalnych miasta – posłużyła ona 
m.in. jako jeden z filarów aplikacji o tytuł Europejskiej Sto-
licy Kultury 2016. Obecnie  Lublin uczestniczy w programie 
Rady Europy – Miasta Wielokulturowe, w ramach którego 
prowadzi projekt „Lublin 4 All” i współpracuje ze szwaj-
carskim regionem Neuchatel, wzorcowym pod względem 
zarządzania różnorodnością. 

Celem projektu „Lublin for All” jest stworzenie i wprowa-
dzenie partycypacyjnego systemu zarządzania różnorod-
nością kulturową miasta. W jego ramach Urząd Miasta 
Lublina nawiązał współpracę z sektorem pozarządowym 
i innymi podmiotami zajmującymi się różnymi aspektami 
obsługi cudzoziemców. Tworzą oni tzw. Grupę Wsparcia, 
której zadaniem jest opracowanie rozwiązań na bazie 
możliwie szerokiej koalicji. Grupę tworzą przedstawiciele 
Urzędu Miasta, Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzi-
nie, Urzędu Wojewódzkiego, instytucji kultury, Uniwersy-
tetu Marii Skłodowskiej-Curie, Wyższej Szkoły Przedsię-
biorczości i Administracji, Ośrodka dla Uchodźców oraz 
organizacji pozarządowych. 

W ramach projektu przeprowadzone zostały już badania 
jakościowe i ilościowe nt. podejścia mieszkańców Lublina 
do innych grup narodowych i etnicznych. Przygotowane 
zostały też materiały edukacyjne nt. wielokulturowości, 
osadzone w kontekście lubelskim. 

Grupa planuje stworzyć system szkoleń dla nauczycie-
li, uczniów i urzędników oraz zaprojektować wewnętrzny 
system zarządzania różnorodnością dla urzędu. Elementa-
mi tego systemu mają być:
��koordynator ds. wielokulturowości pracujący w Urzę-

dzie, który zajmować się będzie kwestiami integra-
cji i stanowić punkt kontaktowy dla organizacji, grup 
mniejszościowych czy uczelni w tym zakresie, 

��zintegrowane narzędzia do informowania osób zainte-
resowanych wielokulturowością, jak strona interneto-
wa, kalendarz publiczny wydarzeń integracyjnych oraz 
dobra lista mailingowa.

Jak oceniasz mechanizmy integracji cudzoziemców 
w Lublinie?
W Lublinie wiele rzeczy trzeba radykalnie zmienić jeśli 
chodzi o obsługę i integrację cudzoziemców. Jednak, co 
pozytywne, Lublin jest miejscem, gdzie dużo zaczęło się 
na ten temat mówić. Jest miejscem, w którym Kancelaria Pre-
zydenta i Prezydent postanowili wejść w taki projekt, który 
ma  doprowadzić do tego, by dobrze zajmować się integracją.  
Celem inicjatywy „Lublin 4 All” jest nie tylko opracowanie 
systemu partycypacyjnego zarządzania różnorodnością 
kulturową, ale przede wszystkim wdrożenie go w życie. 

Jakie są obecnie wasze największe wyzwania?
Jednym  z pierwszych i najbardziej palących wyzwań sta-
nowi stworzenie efektywnego systemu komunikacji między 
różnymi podmiotami zajmującymi się integracją. Chodzi o to, 
by się uzupełniać i tworzyć wartość dodaną a nie dublować. 
W tym celu powstała Grupa Wsparcia, w której skład wcho-
dzą zarówno instytucje publiczne, jak stowarzyszenia.
I już mamy pierwsze efekty naszej pracy. Jedna z organizacji  
napisała projekt coachingowy z fińskim miastem Tampere, 
którego celem było zapoznanie się z fińskimi dobrymi prak-
tykami z zakresu integracji. Przyjechały 3 osoby, które przez 
4 dni przyglądały się, jak u nas wygląda sytuacja i prze-
kazywały swoje doświadczenia. Po wizycie strona fińska 
przygotuje raport z rekomendacjami.
Naszym sukcesem jest to, że organizacja realizująca ten 
projekt, nie zrobiła go sama, bez wiedzy reszty. Nie przepro-
wadziła go w oparciu wyłącznie o swoje kontakty, które nie 
zawsze muszą być najbardziej właściwe. Dzięki temu, że ist-
nieje Grupa szybko zostało wszystko wspólnie przedyskuto-
wane i dzięki naszym kontaktom w kluczowych instytucjach 
fińscy eksperci spotkali się z właściwymi osobami, które 
w tym faktycznie pracują. 

Wywiad z Piotrem Skrzypczakiem 
(Homo Faber), kOOrdyNATOreM 
GruPy WSPArCIA W PrOJekCIe „LubLIN 4 ALL”
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Kraków to jeden z głównych ośrodków migracyjnych 
Polski. Kapitał zagraniczny chętnie lokuje tu inwestycje. 
Jak pokazuje raport „Bilans kompetencji branż BPO i ITO 
w Krakowie” przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta Kra-
kowa przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych 
ICBiRO UJ wrażliwość kulturowa i umiejętność współpracy 
w środowisku zróżnicowanym kulturowo jest jedną z naj-
bardziej pożądanych cech przez duże firmy i strategicz-
nych dla rozwoju miasta inwestorów.

Urząd Miasta Krakowa podjął współpracę z jednostkami 
naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi, by wypra-
cować strategię, która pozwoli na stworzenie wizerunku 
Krakowa jako miasta otwartego i tolerancyjnego. 

„Akademia Interkulturalna – dobre praktyki”  www.
interkulturalni.pl to wykaz działań, które obecnie podejmo-
wane są na terenie Krakowa przez różne podmioty, prze-
prowadzony przez Stowarzyszenie Interkulturalni wraz 
z Urzędem Miasta.

Na liście znalazło się wiele inicjatyw, które są podejmo-
wane przez instytucje publiczne. Oto przykłady niektórych 
z nich:

��straż miejska – przeciwdziałanie nielegalnemu graffiti 
(w pierwszej kolejności dyskryminacyjnemu – antyse-
mickiemu i rasistowskiemu), 

��Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział 
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – podnoszenie 
poziomu wiedzy i kultury prawnej wśród cudzoziem-
ców i podmiotów pracujących na ich rzecz, zwłaszcza 
biur obsługi studentów zagranicznych,

��Urząd Miasta (wraz z INTERKULTURALNI PL) – projekt, 
w ramach którego powstał m.in. „Projekt Strategii zapo-
biegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistow-
skim i ksenofobicznym w przestrzeni publicznej miasta 
–propozycja dla samorządu lokalnego Miasta Krakowa 
(2012–2016)” oraz szereg innych akcji, których celem 
było przeciwdziałanie dyskryminacji i ksenofobii. 
  Dodatkowo, władze samorządowe organizują wiele 
wydarzeń o charakterze kulturalno-edukacyjnym atrak-
cyjnie prezentujących wielokulturowość. Od roku 2008 
prowadzony jest wortal „Kraków Otwarty na Świat”, 
gdzie publikowane są informacje o współpracy mię-
dzynarodowej Krakowa oraz artykuły przybliżające róż-
ne kraje i kultury, a także promujące ideę współpracy, 
integracji i wielokulturowości.
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Czy zauważyliście w ostatnim czasie jakąś zmianę 
w polityce miasta odnośnie wielokulturowości?
Najbardziej cieszy nas to, że miasto zaczęło współpraco-
wać i ma ochotę wdrażać  strategię dotyczącą integracji 
cudzoziemców i walki z ksenofobią. Jest to istotna zmiana 
optyki i ewolucja, w której sprawy społeczne i prawa  
człowieka stanowią ważny element polityki samorządowej. 
Widać dążenie do polepszania warunków życia każdego 
mieszkańca, niezależnie od jego pochodzenia.  
To naprawdę cieszy. 

Jakie są wasze cele i największe wyzwania 
w najbliższej przyszłości?
Naszym najbardziej bezpośrednim, krótkoterminowym  
celem jest stworzenie procedur zapobiegania zachowa-
niom ksenofobicznym w przestrzeni publicznej – elimina-
cja zachowań stadionowych, chuligańskich czy elementów 
rasistowskich podczas marszów ruchów narodowych. Na-
tomiast największe wyzwanie z którym się teraz mierzymy, 
to wzięcie odpowiedzialności za walkę z tymi zachowania-
mi przez miejskie instytucje. Niestety nie istnieje jeszcze 
jednolity front. Nie ma współpracy instytucjonalnej. 
Istnieje jednak wola zmian, więc jesteśmy dobrej myśli.

Ponadto w kwietniu 2013 urząd Miasta Krakowa po-
wołał Zespół Zadaniowy do spraw opracowania projektu 
uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącego zagadnień 
z zakresu wielokulturowości, przeciwdziałania dyskrymi-
nacji, rasizmowi i ksenofobii w Krakowie. Zespół oprócz 
przedstawicieli INTERKULTURALNYCH PL składa się przede 
wszystkim z przedstawicieli Urzędu Miasta i instytucji 
miejskich. Inne organizacje pozarządowe są dopraszane 
ad hoc. Do końca czerwca 2013 roku Zespół spotkał się 
już 4 razy, a przewodnictwo nad nim objęła Pani Wicepre-
zydent Miasta Krakowa – Magdalena Sroka.

Oprócz wyżej wspomnianej uchwały, do najważniej-
szych punktów strategii Krakowa w kontekście wielokul-
turowości należą:
��przystąpienie do Europejskiej Koalicji Miast Przeciw 

Rasizmowi, 
�   zwiększenie kompetencji urzędników w zakresie wielo-

kulturowości – szkolenia antydyskryminacyjne, polep-
szenie obsługi zarówno polskich, jak i cudzoziemskich 
mieszkańców miasta,

�   zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej 
– eliminacja nienawistnego graffiti, dyskryminacyjnych 
reklam, współpraca z policją i klubami sportowymi.

Fot. archiwum prywatne

Wywiad z Adamem bulandrą, 
interkulturalni.pl
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Mapa działań: Oferta

integracja przez kulturę 

Fundacja Sztuki Arteria
 www.arteria.art.pl
Festiwal Filmowy Pięć Smaków
Coroczny przegląd kina Azji z bogatym programem wydarzeń 
towarzyszących o społecznej tematyce.
Kiedy: 4–11 listopada 2013
Gdzie: Warszawa
więcej informacji:

 www.piecsmakow.pl 

Loesje 
Seria warsztatów kreatywnego pisania 
Info o terminach i miejscach:

 www.loesje.pl

Fundacja na rzecz zbliżania kultur  
„OPEN ART” 
 www.openart.org.pl 
Międzynarodowy Festiwal Zbliżenia Kultur 
Misją festiwalu jest zbliżanie wszystkich narodowości, których 
przedstawiciele mieszkają w Polsce.
Gdzie: Warszawa
Kiedy: jesień 2013

Fundacja Inna Przestrzeń  
(Kontynent Warszawa)
 www.kontynent-warszawa.pl 
Street Party 
Coroczny festiwal uliczny, który odbywa się późnym latem. Jego 
celem jest promocja wielokulturowości poprzez wspólną, rado-
sną zabawę. 
Kiedy: 25 sierpnia 2013
Gdzie: ul. Krakowskie Przedmieście

Fundacja Afryka Inaczej
 www.fundacja.afryka.org
Fundacja założona przez Mamadou Dioufa, Senegalczyka, który 
od 20 lat mieszka w Polsce. Fundacji prowadzi portal, którego 
celem jest przybliżanie Polakom kultury afrykańskiej i niestere-
otypowe ukazywanie kontynentu. 

Praktycy Kultury
 www.praktycy.org
Tabueuropa
Międzynarodowy projekt teatralno-badawczy (Warszawa, Lizbona, 
Kolonia, Bruksela), który za pomocą narzędzi sztuk performa-
tywnych zgłębia tabu i jego manifestacje we współczesnych 
społeczeństwach europejskich.

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

AKTYWIZACJA IMIGRANTÓW

Fundacja Nauki Języków Linguae Mundi
 www.linguaemundi.pl 
Kursy języka polskiego jako obcego z elementami e-learningu, 
kursy specjalistyczne zwiększające szanse migrantów na rynku 
pracy.
Kiedy: Stałe
Gdzie: ul. Krzywickiego 34, Warszawa

Fundacja Inna Przestrzeń
 www.przestrzen.art.pl 
Lokalne polityki migracyjne
Projekt ma na celu stworzenie rekomendacji dla spójnej polity-
ki integracji imigrantów w oparcia o praktyczne doświadczenia 
współpracy międzysektorowej w trzech najważniejszych w Pol-
sce ośrodkach imigracji: Warszawie, Krakowie i Lublinie.
Trzy międzysektorowe fora robocze dadzą możliwość wymia-
ny lokalnych doświadczeń a wizyta studyjna w Wiedniu oraz 
udział w pracach zagranicznch ekspertów pozwoli nadać pra-
com kontekst europejski.
Partnerzy: Homo Faber (Lublin), Interkulturalni (Kraków)
Kiedy: 2013–2014

Fundacja Inna Przestrzeń we współpracy 
z Instytutem Kultury Narodów Kaukazu
Ośrodek Samopomocy Uchodźców  
SINTAR
 www.przestrzen.art.pl
Ośrodek SINTAR
Centrum kultury czeczeńskiej, którego celem jest podniesienie 
stopnia usamodzielnienia uchodźców z Czeczenii mieszkają-
cych w Polsce. W ośrodku prowadzone są m.in. zajęcia z i kul-
tury czeczeńskiej, warsztaty tańca wajnachskiego, warsztaty 
teatralne, plastyczne, muzyczne i zajęcia sportowe. 
Kiedy: Stale
Gdzie: ul. Kruczkowskiego 3, Warszawa
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Warszawskich Organizacji
warsztaty miękkich kompetencji zawodowych. W ramach pro-
jektu można skorzystać również z doradztwa zawodowego i po-
mocy w poszukiwaniu pracy.
Gdzie: Ośrodek dla uchodźców w Dębaku i Lininie.
Więcej informacji:
tel: +22 828 88 82 wew. 250 lub na stronie internetowej

EDUKACJA O WIELOKULTUROWOŚCI  
I IMIGRANTACH

Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki
 www.swiaty.org.pl 
Klub Małego Podróżnika
Cykl warsztatów dla dzieci ukazujących wybrane państwa świa-
ta. Na ostatnim warsztacie dzieci zagrają w wielkoformatową 
grę planszową, która przypomni im kultury omawiane podczas 
warsztatów. W ramach projektu powstanie również tradycyj-
na gra planszowa, która zostanie przekazana każdej grup, aby 
dzieci także po zajęciach mogły sięgać to ich treści i rozwijać 
kompetencje kulturowe.  
Kiedy: lipiec – grudzień 2013

Wielokulturowa Warszawa kiedyś i dziś – śladami warszaw-
skich przodków
Cykl warsztatów, spotkań i zajęć terenowych nt. różnorodności 
kulturowej Warszawy, z naciskiem na kulturę żydowską. Głów-
nym celem projektu jest kształtowanie postaw otwartości, to-
lerancji oraz świadomości wielokulturowej historii Warszawy 
u najmłodszych mieszkańców stolicy. 
Kiedy: maj – listopad 2013.

Brave Kids Warszawa (we współpacy z Teatrem Kozła we 
Wrocławiu)
Brave Kids to spotkanie artystycznych grup dzieci z całego świa-
ta, ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
W tym roku w Warszawie spotkają się grupy z Ugandy, Gruzji, Kir-
gistanu i warszawskiej Pragi, które będą pracować nad różnymi 
technikami teatralnymi. Zakończeniem projektu jest spektakl 
wykorzystujący wszystkie techniki, przygotowany przez wszyst-
kich uczestników projektu. 
Gdzie: Pokazy finałowe w Centrum Promocji Kultury Praga Połu-
dnie oraz w Domu Dziecka.
Ostatni etap – występ wszystkich dzieci (120 osób) na scenie 
w Krośnicach 

„Poznajmy się – Lesznowola gminą wielu kultur”.
Działania skierowane do uczniów cudzoziemskich, polskich 
i nauczycieli, mieszkańców Gminy Lesznowola, na rzecz bu-
dowania dialogu międzykulturowego. W ramach tych dzia-

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

Fundacja Nasz Wybór  
i Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji
 www.naszwybor.org.pl 
 www.iom.pl 
Empowering Migrant Youth: Models of Integration and Pre-
vention of Exclusion
Więcej informacji na stronie: 

 www.iom.fi/iyouth

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

 www.naszwybir.pl

Polska Akcja Humanitarna
 www.pah.org.pl 
Pracuj w Polsce. Wsparcie cudzoziemców na rynku pracy
Projekt skierowany jest do cudzoziemców którzy posiadają ze-
zwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji lub 
mają pozwolenie na legalny pobyt w Polsce na min. 12 miesięcy.
W ramach projektu PAH oferuje bezpłatnie m.in.kursy języka pol-
skiego; doradztwo zawodowe czy szkolenia z efektywnego szu-
kania pracy oraz zakładania swojej działalności gospodarczej.
Kiedy: 01/06/2012–31/12/2014 
Gdzie: woj. mazowieckie i kujawsko-pomorskie

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
gdzie: Warszawa, Kraków, Toruń.
Biuro w Warszawie: 
ul. Szpitalna 5 lok. 3
tel. +22 828 88 82
marianna.ferenc@pah.org.pl 

„Refugee.4 – Integracja cudzoziemców w Polsce” 
Projekt skierowany do osób ubiegających się o nadanie statusu 
uchodźcy oraz posiadających ochronę międzynarodową. 
W ramach projektu organizowane są: zajęcia z j. polskiego,  
wyjścia integracyjne, warsztaty kulinarne, kursy zawodowe, 
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łań realizowane są warsztaty skierowane do przedszkolaków  
i  uczniów klas 0–6, a także szkolenia dla nauczycieli, poświę-
cone kształtowaniu kompetencji międzykulturowych przydat-
nych w pracy z klasą wielokulturową. Powstanie również porad-
nik szkolny na temat polskiego systemu oświaty, a także reguł 
i zwyczajów panujących w polskiej szkole. 
Partnerzy w projekcie: Gminy Lesznowola oraz Fundacji Eduka-
cji Międzykulturowej
Kiedy: marzec 2013 – kwiecień 2014.

Fundacja Polskie Forum Migracyjne
 www.forummigracyjne.org 
Cały świat w naszej klasie IV 
Projekt buduje u dzieci w wieku przedszkolnym (5–6 lat) po-
stawy otwartości i tolerancji wobec imigrantów i uchodźców. 
W ramach projektu zostanie wydany Pakiet edukacyjny „Cały 
świat w naszej klasie” poświęcony następującym grupom: 
Czeczeni, Białorusini, Somalijczycy, Irakijczycy, Wietnamczycy. 
Pakiet składa się ze Skarbnicy wiedzy, Bajek z różnych kultur, 
Scenariuszy zajęć międzykulturowych oraz Gry memo. 
Ponadto, planowana jest też rodzinna gra terenowa o tematy-
ce międzykulturowej.

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

Fundacja dla Wolności
 www.fundacjadlawolnosci.org 
Międzynarodowe seminarium poświęcone dobrym prakty-
kom integracji społecznej w obszarze sportu. 
Główne cele seminarium: wymiana doświadczeń pomiędzy 
praktykami z całej Europy; przegląd narzędzi integracji spo-
łecznej w obszarze sportu; umiejscowienie inicjatyw lokalnych 
w kontekście europejskim; budowa sieci współpracy dla przy-
szłych wspólnych projektów; sformułowanie rekomendacji do 
dalszych działań.
Kiedy: październik 2013

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

 www.hfhr.org.pl/wielokulturowosc

Stowarzyszenie Nigdy Więcej 
 www.nigdywiecej.org 
Tygodnie Akcji Futbol Przeciwko Rasizmowi FARE 2013 
Odbywają się pod hasłem „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”. 
W tym okresie stowarzyszenie będzie szczególnie wspierać ini-
cjatywy mające na celu promowanie wielokulturowości w spo-
rcie.  Każdy może się włączyć. 

Kiedy: 15–29 października 2013
Więcej informacji: tel.: +48 399 251 459
e-mail: jacek@nigdywiecej.org

Muzyka Przeciwko Rasizmowi 
Pod hasłem kampanii odbywają się koncerty i festiwale, zaś 
muzycy zamieszczają logo kampanii na swoich płytach.

Program „R@cism-Delete” 
Obejmuje działania przeciwko rasizmowi rozpowszechnionemu 
w Internecie. We współpracy z doświadczonymi informatykami 
z różnych krajów Stowarzyszenie walczy, na podstawie zgłoszeń 
od internautów, ze stronami propagującymi ksenofobię i rasizm.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
 www.ffrs.org.pl
Różnorodność społeczna w mediach – tworzenie przekazów 
medialnych z uwzględnieniem standardów równego trak-
towania
Program skierowany do studentów i studentek planujących 
przyszłą działalność zawodową w mediach. Tematyka: zagad-
nienia związane z sytuacją osób i grup społecznych narażonych 
na dyskryminację ze względu na pochodzenie etniczne i naro-
dowe, wyznanie, kolor skóry oraz płeć/gender.
Partner:  Heinrich-Böll-Stiftung
Kiedy: wrzesień 2013 

Pokazy w ramach Serii filmowej „Narracje Migrantów”
Pokazom towarzyszy dyskusja moderowana przez edukatorów 
i edukatorki z FRS. Pokazy organizowane są zarówno na zamó-
wienie innych instytucji, jak i w ramach działań edukacyjnych 
Fundacji. 

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

PORADNICTWO

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji
 www.iom.pl 
Infolinia dla migrantów
Na infolinii można uzyskać poradę w zakresie praw i obowiąz-
ków migrantów związanych z wjazdem i legalizacją pobytu 
w Polsce, pracą, edukacją, czy też zdrowiem.
Infolinia działa pod numerem telefonu: +22 490 20 44 od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17.



19

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP), 
 www.interwencjaprawna.pl
For Undocumented Migrants` Rights in Central Europe
Program poradnictwa prawnego  dla nieudokumentowanych
migrantów zatrudnionych w Polsce
kiedy: 09.2012–12.2014
partnerzy: Sdružení pro integraci a migraci ( Czechy) ,  Society of 
Goodwill (Słowacja), ARCA (Rumunia), Menedek (Węgry) 
Więcej informacji na stronie internetowej stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP)  
z Fundacją Polskie Forum Migracyjne
 www.isp.org.pl 
 www.forummigracyjne.org 
Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2
Wsparcie cudzoziemców, obywateli Państw Trzecich w ich inte-
gracji w Polsce poprzez pomoc w trakcie procedur legalizacyj-
nych oraz w rozwiązaniu innych problemów prawnych, z jakimi 
zetkną się w Polsce.
Kiedy: 01.2012–12.2014
Więcej informacji na stronie internetowej SIP.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 
 www.internwecjaprawna.pl 
Warszawa Wielokulturowa II
Poradnictwo prawne dla cudzoziemców, poradnictwo między-
kulturowe i integracyjne dla cudzoziemców oraz Centrum Wo-
lontariatu.
Kiedy: grudzień 2012 – listopad 2015
Więcej informacji na stronie internetowej SIP.

Instytut Spraw Publicznych (lider projektu)

 www.interwencjaprawna.pl 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP)
 www.isp.org.pl

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 www.hfhr.pl 

Klinika Prawa UW
 www.klinika.wpia.uw.edu.pl

Fundacja Polskie Forum Migracyjne
 www.forummigracyjne.org
Prawnicy na rzecz uchodźców V
Poradnictwo prawne dla cudzoziemców oraz pomoc o charak-
terze socjalnym, doradczym i językowym osobom, które ubiega-
ją się o nadanie statusu uchodźcy lub uzyskały w Polsce jedną 
z form ochrony międzynarodowej. 
Kiedy: styczeń 2012 – grudzień 2014
Więcej informacji na stronie internetowej SIP.

Fundacja Polskie Forum Migracyjne
 www.forummigracyjne.org 
Infolinia Migracyjna 
Internetowy serwis informacyjny dla cudzoziemców i na te-
mat cudzoziemców w Polsce. Służy informacją osobom, którzy 
przebywają w Polsce legalnie, z wyjątkiem cudzoziemców ob-
jętych ochroną międzynarodową albo ubiegających się o taką 
ochronę.
Więcej informacji na stronie internetowej.

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

Fundacja dla Somalii
 www.fds.org.pl
Projekt „Centrum Chmielna 26”
Otwarty punkt spotkań dla cudzoziemców i cudzoziemek, w któ-
rym mogą znaleźć informacje przydatne dla codziennego funk-
cjonowania w Polsce, przede wszystkim kursy języka polskiego, 
a także specjalistyczne wsparcie w postaci porad prawnych oraz 
zawodowych.
Gdzie: Chmielna 26.
Więcej informacji: 

 chmielna26.fds.org.pl/punkt-konsultacyjny

Fundacja „Ocalenie” 
 www.ocalenie.org.pl 
MultiQulti 2 – Punkt Poradnictwa specjalistycznego dla cu-
dzoziemców w Warszawie
Pomoc w ramach programu jest bezpłatna i można z niej sko-
rzystać następujących językach: angielskim, arabskim, czeczeń-
skim, francuskim, gruzińskim, polskim i rosyjskim.
Adres: ul Ordynacka 9, lokal 24, 2 piętro
Tel./faks: +22 828 04 50

Instytut Spraw Publicznych
 www.isp.org.pl
Integracja poprzez edukację. Psychologiczne i prawne 
wsparcie cudzoziemców w Polsce
Projekt skierowany do osób, które uzyskały w Polsce jedną 
z form ochrony międzynarodowej oraz do osób pracujących na 
rzecz/lub z migrantami przymusowymi.
Cykl warsztatów psychoedukacyjnych dla migrantek przymu-
sowych będących matkami, cykl warsztatów z wiedzy prawnej 
i obywatelskiej dla cudzoziemców, cykl szkoleń dla osób pracu-
jących z cudzoziemcami. 
Więcej informacji na stronie internetowej ISP.

Polska Akcja Humanitarna 
 www.pah.org.pl 
RAZEM-2. Integracja, poradnictwo, wiedza i wsparcie dla cu-
dzoziemców
W ośrodkach dla uchodźców w Dębaku k. Warszawy i w Grupie k. 
Grudziądza działa Biuro Informacji dla uchodźców oraz świetli-
ce dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego  
PRO HUMANUM 
 www.prohumanum.org
Projekt „RÓŻNI, ALE RÓWNI” 
Biuro Porad Społecznych dla cudzoziemców, ze szczególnym 
uwzględnieniem integracji mieszanych małżeństw i związków 
partnerskich.
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Główne cele: integracja cudzoziemców, repatriantów i reemi-
grantów mieszkających w Warszawie oraz przeciwdziałanie dys-
kryminacji ze względu na pochodzenie narodowe i etniczne. 
W ramach projektu organizowane są spotkania integracyjne, 
szkolenia i wykłady, kursy języka polskiego oraz doradztwo 
prawne, międzykulturowe i zawodowe. 
Gdzie:ul. Śniadeckich 12/16, lok. 17, Warszawa
Więcej informacji na stronie internetowej stowarzyszenia.

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

BADANIA Z ZAKRESU WIELOKULTUROWOŚCI 
W WARSZAWIE

Instytut Spraw Publicznych 
 www.isp.org.pl 
Mój dom – Twój dom? Badanie zagrożeń w integracji cudzo-
ziemców w Polsce.
Diagnoza podstawowych problemów, przed jakimi stoją mi-
granci w Polsce, w tym głównie diagnoza problemu segregacji 
i dyskryminacji migrantów na rynku mieszkaniowym.

Migranci w Europie Środkowej
Projekt  badawczy i rzeczniczy w obszarach kluczowych dla ży-
cia cudzoziemców i ich integracji w krajach wyszehradzkich.

Instytut Spraw Publicznych 
ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej 
 www.interwencjaprawna.pl
 www.isp.org.pl
Różni, ale równi – badania nad równym traktowaniem cu-
dzoziemców w Polsce
Celem projektu jest przeciwdziałanie dyskryminacji i wyklucze-
niu społecznemu cudzoziemców w Polsce poprzez szczegółowe 
zbadanie stanu i przyczyn tego zjawiska.
Kiedy: 01.01.2011–31.12.2013
Więcej informacji na stronach internetowych organizacji.

Badanie zagrożeń w integracji migrantów przymusowych 
w Polsce
Kiedy: styczeń 2012 – czerwiec 2013
Diagnoza problemów, przed jakimi stają migranci przymusowi 
w Polsce, w szczególności dyskryminacji na rynku mieszkanio-
wym i przemocy wobec migrantek.
Więcej informacji na stronach internetowych organizacji.

Centrum Stosunków Międzynarodowych
 www.csm.org.pl 
Integracja dzieci uchodźców oraz dzieci objętych między-
narodową ochroną prawną  w polskich szkołach „I-KIDS" 
W ramach projektu powstanie katalog „dobrych praktyk” stoso-
wanych w szkołach w wybranych krajach EU mających długo-
letnie doświadczenie z dzieckiem uchodźczym i objętym mię-
dzynarodową ochroną.
Przeprowadzone zostanie badanie terenowe w Polsce oraz 
wprowadzone i wdrożone będą narzędzia pomocnicze dla pra-
cowników administracji publicznej pracujących z uchodźcami 
i rodzinami uchodźczymi w systemie edukacji w Polsce.
Ponadto, projekt zakłada cykl seminariów dla polskich nauczy-
cieli i przedstawicieli kuratoriów poświęconych wynikom projek-
tu w badanych regionach oraz nakręcenie filmu filmu poświęco-
nego przykładom uchodźców, którzy odnaleźli się na rynku pracy.

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

Fundacja na rzecz Różnorodności 
Społecznej
 www.ffrs.org.pl
Badanie dotyczące zjawiska wykluczenia dzieci cudzoziem-
skich i ich rodzin z systemu edukacji oraz podejmowanych 
działań zmierzających do ich integracji
Zebranie dobrych praktyk w zakresie integracji  i edukacji uczniów 
i uczennic cudzoziemskich oraz diagnoza obszarów problema-
tycznych.
Raport z badania przewidziany jest na jesień 2013 roku.

Międzynarodowa Organizacja ds. 
Migracji (IOM), we współpracy z SGH 
i Instytutem Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN 
 www.iom.pl
Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych i Ludno-
ściowych (ŚFBM) 
ŚFBM specjalizuje się w interdyscyplinarnych badaniach migra-
cji międzynarodowych w Europie. W ośrodku prowadzone są 
prace z zakresu demografii, statystyki ludności, modelowania 
i prognozowania procesów migracyjnych i ludnościowych, geo-
grafii, polityki migracyjnej, socjologii oraz ekonomii.
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dzieci uchodźcze  
w polskiej szkole. Wyzwania 
systemu edukacji dla integracji 
i rynku pracy
K. Gmaj, K. Iglicka, B. Walczak, 
Wydawnictwo Naukowe Scholar

Warszawa 2013
 isp.org.pl/publikacje,25,587.html

red. J. Warsza
Współwydawcy: Fundacja Inna Przestrzeń, Sternberg 
Press, Casco – Office for Art, Design and Theory.

Wydanie drugie: 2013.

Niniejszy przewodnik, wywodzący się z wystawy 
Frozen Moments: Architecture Speaks Back 
(2010), pokazuje z perspektywy górzystego 
Tbilisi dyskusje o społeczeństwie, mieście i sztuce 
prowadzone w kraju po rozpadzie Związku 
Radzieckiego. 

Gdzie jest mój dom? 
K. Wysieńska 
Instytut Spraw Publicznych

Warszawa 2012

Raport o bezdomności i dostępie do mieszkań 
wśród uchodźców, osób ubiegających się o ten 
status oraz posiadających inne formy ochrony 
międzynarodowej.
 isp.org.pl/publikacje,25,587.html

A. Wasilkowska.  
Fundacja Inna Przestrzeń

Grudzień 2012

Pierwszy interdyscyplinarny przewodnik 
po strategiach, praktykach i projektach 
związanych z handlem ulicznym. Ekonomia 
i rozrastająca się szara strefa oraz rodzące się 
w czasach kryzysu alternatywne ekonomie 
takie, jak: banki czasu, bezgotówkowe 
wymiany towarów i usług, alternatywne waluty, 
niewątpliwie będą mieć wpływ zarówno na 
kształt architektury, jak i organizację miast 
w przyszłości. 

nowości wydawnicze

Shadow 
Architecture 
(Architektura 
Cienia) 

red. N. Klorek i K. Kubin, 
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS). 

Warszawa, 2012

Publikacja jest zbiorem 11 artykułów  
napisanych przez nauczycielki i inne osoby 
pracujące w instytucjach oświatowych w Polsce. 
Każdy z tekstów poświęcony jest autorskim 
działaniom, podejmowanym w placówkach 
przyjmujących dzieci cudzoziemskie w Polsce 
(w szczególności uczniów uchodźczych i uczennice 
uchodźcze), mającym przyczynić się do powstania 
zintegrowanej społeczności szkolnej i placówki 
wielokulturowej. Poruszane zagadnienia: asystent/
ka międzykulturowy/a, działania edukacyjne nt. 
uchodźctwa i migracji, działania wspierające  
naukę języka polskiego jako drugiego. 

Innowacyjne 
rozwiązania  
w pracy z dziećmi 
cudzoziemskimi  
w systemie edukacji. 
Przykłady  
praktyczne

Ministry of 
Highways. A Guide 
to Performative 
Architecture of 
Tbilisi
Przewodnik po performatywnej 
architekturze Tbilisi i Kaukazu



2222

W warszawskim 
przewodniku

O wielokulturowej historii  
Warszawy można dowiedzieć się 

nie tylko z archiwalnych statystyk 
ludności. Przeglądając przewodnik 

po stolicy z przełomu XIX i XX wieku, 
można zdziwić się bogactwem reklam 

prezentujących usługi ludzi  
z najróżniejszych zakątków świata. 

czy wiesz, że...
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Tu prezentujemy wybór 
usług kaukaskich.

Przewodnik w całości 
można  podziwiać 

w zbiorach Muzeum 
Hitorycznego Miasta 

Stołecznego Warszawy.
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Partnerzy: kontynent Warszawa szuka wolontariuszy, redaktorów i tłumaczy.
Kontakt: 
  streetparty@kontynent.waw.pl

Stowarzyszenie Nigdy Więcej poszukuje wolontariuszy!
Organizacja zaprasza osoby, które chciałyby:
��uczestniczyć w naszych kampaniach społecznych i projektach („Wykopmy 

Rasizm ze Stadionów”, „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”, „Brunatna Księga” 
i „R@cism Delete”),

��pisać artykuły i reportaże do magazynu „NIGDY WIĘCEJ”,
��tłumaczyć teksty,
��brać udział w spotkaniach promujących kulturową różnorodność, w festi-

walach i koncertach.
Kontakt:
  redakcja@nigdywiecej.org  |  tel.: 601 360 835

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

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

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą na rzecz wielokulturo-
wej Warszawy do współpracy przy tworzeniu Warszawskiego Centrum Wie-
lokulturowego. 
Zapraszamy przedstawicieli władz samorządowych, organizacji pozarządo-
wych, wolontariuszy, sponsorów.
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 


