Sprawozdanie nr 3/2008
z działalności Sekcji ds.
Cudzoziemców w kwietniu 2008

W kwietniu 2008 roku w Sekcji ds. Cudzoziemców poradnictwo prawne oraz
integracyjne świadczone było przez 4 prawników oraz doradcę międzykulturowego.
W okresie tym udzielono porad 59 osobom, w 80 sprawach. 5 spraw dotyczyło osób
przebywających w Polsce nielegalnie, 51 - osób w procedurze, 12 - osób, które uzyskały
zgodę na pobyt tolerowany, 7

- osób, którym przyznano status uchodźcy, 1 – osoby

przebywającej w Polsce na podstawie wizy, 1 – na podstawie zgody na zamieszkanie na czas
oznaczony, 2 – na podstawie zgody na osiedlenie się oraz 1 rezydenta WE. Porad udzielono
17 kobietom oraz 42 mężczyznom. Najwięcej klientów, którym udzielono porad, pochodziło
z Rosji (narodowość czeczeńska) – 29. W pozostałych sprawach pomoc została udzielona
osobom pochodzącym z: Algierii, Bangladeszu, Białorusi, Dagestanu, Gwinei, Gruzji, Rosji –
Inguszetii, Kenii, Kirgistanu, Mołdawii, Nigerii, Pakistanu, Rosji, Somalii, Sri Lanki, Sierra
Leone, Sudanu, Togo, Ukrainy i Uzbekistanu. 40 spraw zostało zakończonych, 2 sprawy są
w toku przed Radą ds. Uchodźców, 29 spraw jest w toku, 2 sprawy są w toku przed Urzędem
ds. Cudzoziemców, 3 sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, 3 sprawy
w toku przed innymi organami administracji i 1 przed innym organem władzy publicznej.
W 21 sprawach udzielono informacji, w 16 sporządzono pismo, 29 spraw jest w toku, a 14
spraw zakończono.
W ramach Centrum Wolontariatu odbyły się 44 wizyty lekarskie z tłumaczem,
wolontariusze towarzyszą też cudzoziemcom w wielu innych codziennych sprawach.
W kwietniu Sekcja ds. Cudzoziemców rozpoczęła realizację nowego projektu
pilotażowego współfinansowanego ze środków Biura Edukacji urzędu miasta st. Warszawy
„Szkoła wielokulturowa”. W ramach projektu w szkole podstawowej nr 273 na Bielanach,
do której uczęszcza sporo dzieci czeczeńskich z okolicznego ośrodka dla uchodźców, dwa
razy w tygodniu dyżuruje „asystentka czeczeńska”, będąca pośrednikiem między dziećmi

czeczeńskimi i polskimi, dziećmi i nauczycielami, rodzicami i nauczycielami. „Asystentka
czeczeńska” prowadzi również dla chętnych zajęcia z języka czeczeńskiego oraz Kółko
Miłośników Kaukazu. Dodatkowo organizowana jest grupa wolontariuszy, którzy będą
pomagać dzieciom uchodźczym w odrabianiu lekcji.
Konferencje/spotkania/spotkania eksperckie:
8 kwietnia przedstawicielka SIP wzięła udział w spotkaniu władz Urzędu ds.
Cudzoziemców z przedstawicielami mieszkańców ośrodków dla uchodźców, podczas którego
omawiano aktualne problemy i zakres współpracy w ich rozwiązywaniu.
10 kwietnia przedstawicielka SIP wzięła udział w konferencji stowarzyszenia OPTA
w Fundacji Batorego, podczas którego prezentowane były efekty pierwszej edycji programu
dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej „Od Nowa”.
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pozarządowych w siedzibie UNHCRu. W spotkaniu uczestniczyli również Pan Michael
Lindenbauer (Zastepca Przedstawiciela UNHCR w Budapeszcie), Pani Areti Sianni (Ekspert
ds. Integracji i Resettlementu z biura regionalnego w Budapeszcie) oraz Pan Ajmal Khybari
(Starszy Specjalista ds. Resettlementu z siedziby głównej UNHCR w Genewie). Podczas
spotkania omawiane były zagadnienia związane z integracją uchodźców oraz perspektywami
resettlementu w Polsce.
W dniach 22-23 kwietnia odbyła się zorganizowana przez UNHCR konferencja,
podczas której jedną z dyskusji moderował Prezes SIP.
Media:
Pracownicy Stowarzyszenia regularnie wypowiadają się dla mediów o różnych
aspektach obecności imigrantów w Polsce i/lub pomagają przy powstawaniu materiałów
(1 kwietnia – artykuł we francuskim „La Croix”, 3 kwietnia – wywiad dla rosyjskiej redakcji
Polskiego Radia).
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