Sprawozdanie nr 11/2008
z działalności Sekcji ds.
Cudzoziemców w grudniu 2008

W grudniu w ramach dyżurów prawników i doradcy międzykulturowego udzielono
porad 28 osobom, w 32 sprawach. 18 spraw dotyczyło osób w procedurze o nadanie statusu
uchodźcy, 11 - osób, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany, 1 - osoby, której przyznano
status uchodźcy, 1 – osoby przebywającej w Polsce na podstawie wizy, 1 – na podstawie
zgody na osiedlenie się.

Porad udzielono 8 kobietom oraz 20 mężczyznom. Najwięcej

klientów, którym udzielono porad pochodziło z Rosji (narodowość czeczeńska) – 17.
W pozostałych sprawach pomoc została udzielona osobom pochodzącym z: Algierii,
Białorusi,

Dagestanu,

Rosji

–

Inguszetii,

Iranu,

Nigerii,

Pakistanu,

Rosji

oraz

Palestyńczykowi. 21 spraw zostało zakończonych, 2 sprawy są w toku przed Radą ds.
Uchodźców, 29 spraw jest w toku, 1 sprawa są w toku przed Urzędem ds. Cudzoziemców,
1 sprawa przed Radą ds. Uchodźców, 9 spraw jest w toku przed innymi organami
administracji, 7 spraw zakończono. W 8 sprawach udzielono informacji, w 4 sporządzono
pismo, 9 spraw jest w toku, a 7 spraw zakończono.
W ramach Centrum Wolontariatu odbyły się 32 wizyty lekarskie z tłumaczem.
Wolontariusze towarzyszyli także uchodźcom w urzędach, między innymi w Urzędach Stanu
Cywilnego.
Asystentka czeczeńska kontynuowała dyżury w szkole podstawowej nr 273 na
Bielanach w ramach projektu Szkoła Wielokulturowa. 5 grudnia w szkole odbył się dzień
kultury czeczeńskiej – zostały zaprezentowane narodowe tańce czeczeńskie, uczniowie
i nauczyciele mogli spróbować czeczeńskiej kuchni narodowej. Bardziej szczegółowy opis na
http://www.interwencjaprawna.pl/swieto-kultury-czeczenskiej.html

Spotkania/Szkolenia/Konferencje
1 grudnia w Urzędzie ds. Cudzoziemców odbyło się spotkanie z przedstawicielami
organizacji pozarządowych, dotyczące problemów integracyjnych mieszkańców ośrodków
dla uchodźców. Podjęto próbę wspólnego zdiagnozowania problemu oraz zaplanowania
wspólnych działań na rzecz preintegracji.
8-9 oraz 17-18 grudnia w siedzibie SIP odbyły się zorganizowane przez
Stowarzyszenie, dzięki wsparciu finansowemu Urzędu m.st. Warszawy, szkolenia dla
pracowników socjalnych warszawskich Ośrodków Pomocy Społecznej.
10 grudnia w ramach projektu „Równe prawa – przeciwdziałanie dyskryminacji na tle
rasowym, narodowościowym i etnicznym”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa
Spraw

Wewnętrznych

i Administracji,

odbyło

się seminarium,

podczas

którego

zaprezentowany został raport dotyczący dyskryminacji cudzoziemców w Polsce. Ponadto,
przedstawione zostały opracowane wcześniej wytyczne na temat prowadzenia poradnictwa
w sprawach dotyczących dyskryminacji z powodu pochodzenia etnicznego, rasy lub
narodowości.
13-14 grudnia w siedzibie SIP odbyło się szkolenie prowadzone przez pracowników
SIP (w ramach projektu „Szkoła wielokulturowa”) oraz Fundacji Ocalenie dla wolontariuszy
pracujących w ramach projektu Centrum Inicjatyw Międzykulturowych z dziećmi z ośrodków
na Bielanach oraz Siekierkach.
15 grudnia przedstawicielka SIP wzięła udział w konferencji w Instytucie Zdrowia
Publicznego w Krakowie, podsumowującej polską część międzynarodowego projektu
MIGHEALTHNET, w ramach którego powstaje Wikipedia dotycząca ochrony zdrowia
migrantów. SIP miał swój wkład w przygotowaniach informacji na stronę.
Publikacje
W grudniowym numerze Edukacji Prawniczej ukazał się artykuł autorstwa
pracownika Stowarzyszenia nt. uchodźców w Polsce.
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