Sprawozdanie
z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców
w czwartym kwartale 2014

Pomoc uchodźcom świadczona była w ramach projektów Prawnicy na rzecz
uchodźców V współfinansowanego przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców i budżet
państwa, Warszawa Wielokulturowa II współfinansowanego przez miasto stołeczne
Warszawa oraz Integracja na Mazowszu II współfinansowanego przez Wojewodę
Mazowieckiego.
W

czwartym

kwartale

2014

r.

w

ramach

dyżurów

prawników

i

doradcy

międzykulturowego udzielono porad 334 osobom w 1306 sprawach. W 1094 sprawach
udzielono porad prawnych, a w 212 porad międzykulturowych/integracyjnych.
1007 spraw dotyczyło osób w procedurze o nadanie statusu uchodźcy, 178 – osób, które
uzyskały ochronę uzupełniającą, 83 – status uchodźcy, 38 – pobyt stały. Porad udzielono 143
kobietom i 191 mężczyznom. Poradami objętych było 412 dzieci. Najwięcej klientów, którym
udzielono porad pochodziło z Ukrainy – 112 i z Czeczenii – 93; udzielono także pomocy 19
osobom z Afganistanu, 18 osobom z Gruzji, 9 z Białorusi, 7 z Kirgistanu, po 6 osobom
z Egiptu, Iraku i Pakistanu, 5 osobom z Armenii, po 4 osobom z Kongo i Rwandy, po 3
osobom z Kamerunu i Rosji. W pozostałych przypadkach pomoc została udzielona osobom
pochodzącym z: Algierii, Bangladeszu, Chin, Dagestanu, Erytrei, Etiopii, Gambii, Gwinei,
Indii, Inguszetii, Iranu, Jordanii, Kanady, Kenii, Libanu, Maroko, Nigerii, Nepalu, Republiki
Środkowej Afryki, Rosji, Sierra Leone, Somalii, Syrii, Turcji, Turkmenistanu, Tybetu,
Ugandy, Uzbekistanu i Wybrzeża Kości Słoniowej.
W ramach działalności Centrum Wolontariatu odbyło się 150 wizyt lekarskich
w obecności tłumacza. Poza tym, wolontariusze towarzyszyli cudzoziemcom podczas
załatwiania spraw w urzędach oraz spraw życia codziennego. Ponadto, wolontariusze biorą
udział w szeregu spotkań wspierających i podnoszących ich kompetencje w ramach projektu
Podnoszenie

kompetencji

wolontariuszy

działających

na

rzecz

uchodźców

II

współfinansowanego przez miasto stołeczne Warszawa. W IV kwartale odbyły się dwa
półtoragodzinne zajęcia z języka rosyjskiego medycznego: na zajęciach w październiku

omawialiśmy zagadnienia związane z chorobami krwi, natomiast w listopadzie zagadnienia
związane ze Stomatologią.
W październiku odbyło się szkolenie dla nowo przyjętych wolontariuszy z zagadnień
prawniczych i kulturowych.
W listopadzie odbyło się szkolenie z Islamu, które poprowadził orientalista i psycholog
Krzysztof Gutowski. Na szkoleniu wolontariusze dowiedzieli się o genezie Islamu i kultury
muzułmańskiej, a także poruszone były kwestie aktualne: migracja, terroryzm, wojny
religijne. W grudniu zaś odbyło się szkolenie "Człowiek w kulturze i między kulturami".
Prowadzącymi byli Katarzyna Dżugaj oraz Krzysztof Gutowski, którzy opowiedzieli
wolontariuszom o tożsamości kulturowej, o adaptacji, integracji, szoku kulturowym, a także
wolontariusze wspólnie z prowadzącymi zastanawiali się nad tym, czy możliwe jest
współistnienie osób o różnych kulturach w jednym społeczeństwie, jakie są skutki zjawiska
gettoizacji.
21 grudnia odbyła się wigilia w Ukraińskim Domu dla wolontariuszy i pracowników SIP
oraz współpracowników Ukraińskiego Domu, a także dla uchodźców.
Pomoc dobrowolnym migrantom świadczona była w ramach projektu Centrum
Informacyjne dla Cudzoziemców II, realizowanego w partnerstwie z Mazowieckim Urzędem
Wojewódzkim i Fundacją Polskie Forum Migracyjne, współfinansowanego przez Europejski
Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa. W IV kwartale
2014 roku 1875 osób skorzystało z pomocy prawników i doradców SIP, w tym 818 osób
w 983 sprawach w siedzibie Stowarzyszenia i 1057 osób na stanowisku SIP w MUWie.
Ponadto, 855 osobom udzielono porad telefonicznie. W ramach projektu, pracownicy MUW
udzielili porad 1128 osobom w pokoju 19 w MUW.
W ramach projektu W obronie praw nieudokumentowanych migrantów w Europie
Środkowej (For Undocumented Migrants’ Rights in Central Europe), realizowanego
z funduszu European Programme for Integration and Migration prowadzonego przez Network
of European Foundations w IV kwartale:
2 grudnia odbyło się wysłuchanie w Parlamencie Europejskim organizowane przez SIP wraz
z platformą PICUM na temat skuteczności i zasadności tzw. dyrektywy sankcyjnej. Katarzyna
Słubik zaprezentowała najnowszy raport SIP pt. "Unprotected. Migrant workers in an
irregular situation in Central Europe" podsumowujący 27 miesięcy projektu.
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W ramach projektu Pod jednym dachem – przeciwdziałanie wykluczeniu
cudzoziemców

realizowanego

w

partnerstwie

z

Instytutem

Spraw

Publicznych

współfinansowanego przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw
Trzecich i budżet państwa, w IV kwartale kontynuowaliśmy działania poradnicze (bezpłatne
poradnictwo z zakresu praw pracowniczych i dyskryminacji) oraz informacyjne.
9 grudnia odbyło się śniadanie prasowe dla mediów dotyczące przemocy wobec
cudzoziemek.
Kontynuowana była także sprawa dyskryminacji w dostępie do usług mieszkaniowych
w Pruszkowie. Odbyły się dwie rozprawy: 19 listopada i 10 grudnia. Kolejna – w maju 2015.
W ramach realizacji rozpoczętego w marcu 2014 projektu Stowarzyszenia Interwencji
Prawnej oraz Stowarzyszenia Lambda Warszawa Równi i Bezpieczni, realizowanego przez
program Obywatele dla Demokracji, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wdrażany przez Fundację im. Stefana Batorego, w IV
kwartale odbyło się jedno spotkanie zaangażowanych w projekt pracowników Stowarzyszenia
Lambda Warszawa oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (21.11.2014).
21 i 22 listopada odbyło się kolejne dwudniowe spotkanie Koalicji Przeciwko Przestępstwom
Motywowanym Uprzedzeniami. Pierwszego dnia odbyło się szkolenie dotyczące rzecznictwa
na poziomie lokalnym a drugiego omawiane były kwestie koalicji.
W ramach projektu Równościowy Samorząd II, w IV kwartale odbyły się 4 szkolenia
oraz 5 seminariów, na które zrekrutowano urzędniczki oraz urzędników miasta st. Warszawy.

Spotkania/ Konferencje/Wydarzenia
6-7października Witold Klaus wziął udział w międzynarodowej konferencji “Inclusive
Society: Poland, Norway, Europe” organizowanej przez Collegium Civitas and Norwegian
University of Science and Technology;
9-10 października Witold Klaus wziął udział w międzynarodowej konferencji „The Borders
of Crimmigration”, organizowana przez Crimmigration Control International Net of Studies
(CINETS), Brussel Free University oraz Leiden University, Leiden, Holandia;
14 października Adam Chmura wziął udział w zorganizowanym przez Urząd do Spraw
Cudzoziemców spotkaniu konsultacyjnym z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
dot. prac na projektem ustawy nowelizującej ustawę o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium RP;
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15 października Magdalena Sadowska wzięła udział w zorganizowanej przez Fundację
Dzieci Niczyje Radzie Ekspertów poświęconej problematyce żebractwa dzieci;
16 października Patrycja Mickiewicz wzięła udział w spotkaniu z delegacją z Federacji
Rosyjskiej i przedstawienie działalności Stowarzyszenia w obszarze przeciwdziałania
dyskryminacji i mowie nienawiści. Spotkanie odbyło się w HFPC;
17 października Ewa Grzegrzółka wzięła udział w konferencji dotyczącej przestępstw
motywowanych uprzedzeniami organizowanej przez fundację Afryka Connect;
20-21 października Magdalena Sadowska i Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska wzięły
udział w 11. Ogólnopolskiej Konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”. W trakcie
panelu „Dzieci z doświadczeniem migracji” , który odbył się w dniu 21 października 2014 r.
Magdalena Sadowska wygłosiła referat pt.: „Propozycje i rekomendacje Stowarzyszenia
Interwencji

Prawnej

w

zakresie

zmiany

przepisów

prawnych

dot.

małoletnich

cudzoziemców";
21 października – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Dlaczego migranci powinni posiadać
prawa wyborcze?” na konferencji „Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie?
Prezentacja wyników badań” organizowanej przez Międzynarodową Organizację do spraw
Migracji (IOM), Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych;
24 października – wystąpienie Witolda Klausa pt. “Migrant women as victims of violence in
Poland” na seminarium “Suspected Identities: Putting EU Fingerprint Cooperation in SocioLegal and Geographical Context” organizowanym przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN
oraz Northumbria Law School;
24 października Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w VIII Seminarium Warszawskim:
Równość w dostępie do praw gwarantowanych w systemie Konwencji o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności – aktualny stan i wyzwania. Link do transmisji
wystąpień: http://streamedia.pl/viii-seminarium-warszawskie/;
28 października Katarzyna Słubik wystąpiła na konferencji pt. „Inny a wymiar
sprawiedliwości” z prezentacją o barierach jakie napotykają cudzoziemcy w dostępie do
wymiaru sprawiedliwości. Organizatorem konferencji była Helsińska Fundacja Praw
człowieka;
28 października – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Wspierająca rola organizacji
pozarządowych

w

postępowaniach

sądowych”

na

konferencji

pt.

„Razem

czy

osobno? Współpraca, interakcja, komunikacja wymiaru sprawiedliwości i organizacji
pozarządowych” organizowana przez Instytut Prawa i Społeczeństwa oraz Krajową Szkołę
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
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Sądownictwa i Prokuratury;
31 października Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w „spotkaniu przy kawie”
z europarlamentarzystą Michałem Bonim – rozmowa dotyczyła sytuacji uchodźców w Polsce
i w UE;
4 listopada Ewelina Wegner wzięła udział w spotkaniu podsumowującym Age Gender
Diversity - Participatory Assessment 2014", organizowanym przez Przedstawicielstwo
UNHCR w Polsce;
13 listopada Ewelina Wegner uczestniczyła w seminarium antydyskryminacyjnym w ramach
projektu „Równościowy samorząd II”, dyskryminacja ze względu na kolor skóry,
pochodzenie narodowe i etniczne, religię, wyznanie i światopogląd;
13 listopada Patrycja Mickiweicz wzięła udział w seminarium antydyskryminacyjnym poświęconym dyskryminacji ze względu na kolor skóry, pochodzenie narodowe i etniczne, religię, wyznanie i światopogląd, zorganizowanym w ramach projektu „Równościowy samorząd
II”. W trakcie seminarium przedstawiłam doświadczenie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji cudzoziemców;
18 listopada – wystąpienie Witolda Klausa pt. „Cudzoziemcy: ofiary pracy przymusowej
w Polsce” w ramach Dni Edukacji Prawniczej organizowanych przez ELSA Poland oraz
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
19 listopada – wystąpienie Witolda Klausa pt. “Borders of humanity – Dublin III, deportation
and incarceration of torture survivors and other vulnerable asylum seekers to Poland” na
międzynarodowej konferencji „Improving cross border care for torture survivors in Europe”
organizowanej przez Fundację Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna oraz European
Network of Centers for Rehabilitation of Torture Survivors; w konferencji udział wzięły także
Magdalena Sadowska, Anna Trylińska i Aleksandra Chrzanowska;
20 listopada Magdalena Sadowska i Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska wzięły udział
w zorganizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje Radzie Ekspertów poświęconej tematyce
małoletnich cudzoziemców bez opieki. W trakcie spotkania, w którym udział brała m.in.
przedstawicielka organizacji z Niemiec – Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige
Flüchtlinge BUMF Magdalena Sadowska przedstawiła obecne regulacje prawne w zakresie
dot. małoletnich cudzoziemców bez opieki oraz propozycje nowelizacji wskazanych
przepisów opracowane przez SIP;
21 listopada Ewelina Wegner wzięła udział w konferencji "Zatrudnienie w Polsce
imigrantów/mniejszości

etnicznych

2011-2013

oraz

wpływ

zjawisk

emigracyjnych

i imigracyjnych na rynek pracy", organizowanej przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
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wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej;
24 listopada Joanna Subko wzięła udział w spotkaniu Koalicji na Rzecz Równych Szans;
26 listopada Karolina Mazurczak wystąpiła w panelu podczas konferencji zorganizowanej
przez MSW mającej na celu podsumowanie kampanii „Racism. Say it to fight it”;
26-27 listopada Ewa Grzegrzółka wzięła udział w konferencji Jak rozbroić bombę nienawiści
– skuteczna współpraca imigrantów i organów ścigania, organizowanej przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych;
27-28 listopada Patrycja Mickiewicz wzięła udział w Civil Society Forum in Central and
Eastern Europe w Bukareszcie;
28 listopada Olga Hilik wzięła udział w konferencji będącej podsumowaniem projektu
„Biblioteka miejscem

spotkań

wielu

kultur”.

Uczestniczyły

w

nich

bibliotekarki

i bibliotekarze z Norwegii i Polski, a także osoby reprezentujące organizacje pozarządowe
działające w obszarze wielokulturowości. Podczas spotkań odbyła się interaktywna gra
grupowa, dzięki której będzie można lepiej poznać wypracowany w projekcie model
wielokulturowej biblioteki. Została także zaprezentowana działalność SIP;
2 grudnia Adam Chmura wziął udział w 8. konferencji Krajowej Sieci Migracyjnej, która
była poświęcona zagadnieniu wyzwań polityki powrotowej w Europie i organizacji powrotów
dobrowolnych i przymusowych;
2 grudnia odbyło się wysłuchanie w Parlamencie Europejskim organizowane przez SIP wraz
z platformą PICUM na temat skuteczności i zasadności tzw. dyrektywy sankcyjnej. Katarzyna
Słubik zaprezentowała najnowszy raport SIP pt. "Unprotected. Migrant workers in irregular
situation in Central Europe";
3 grudnia Ewa Grzegrzółka wzięła udział w spotkaniu Komisji Dialogu Społecznego do
Spraw Cudzoziemców, na którym omawiano wchodzącą w życie od 1 stycznia 2015 r. ustawę
o ewidencji ludności oraz omawiano możliwość ewentualnej współpracy KDSu z Centrum
Komunikacji Społecznej w ramach inicjatywy "Marka Warszawa";
4 grudnia Witold Klaus wziął udział w Konferencji „Wolność odrodzona – wolność
zagrożona” organizowanej przez Komitet Nauk Prawnych PAN;
5 grudnia Anna Trylińska wzięła udział w warsztatach dotyczących Funduszu Azylu,
Migracji i Integracji organizowanych przez UNHCR w Budapeszcie;
8 grudnia – udział Witolda Klausa w debacie eksperckiej „Prawo dla każdego – jak zapewnić
obywatelom dostęp do porad prawnych i obywatelskich?” organizowanej przez Instytut
Spraw Publicznych;
8 grudnia Ismena Saadi wzięła udział w forum antydyskryminacyjnym zorganizowanym
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przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich;
10 grudnia – udział Witolda Klausa i Aslana Dekaeva w debacie eksperckiej „Poradnictwo
prawne prawem człowieka? Po co uchodźcom porada prawna”, organizowanej przez
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej;
12 grudnia – wystąpienie Witolda Klausa pt. “Rola organizacji pozarządowych w pomocy
cudzoziemcom przebywającym na terytorium RP bez wymaganego zezwolenia” na
konferencji ,,Straż Graniczna w systemie powrotów cudzoziemców w świetle przepisów
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach” organizowanej przez Nadwiślański
Oddział Straży Granicznej oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie;
12 grudnia Olga Hilik wzięła udział w spotkaniu dla koordynatorów wolontariatu w Fundacji
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Spotkanie miało na celu omówienie
kwestii związanych z innowacyjnymi narzędziami ułatwiającymi rekrutacje i wspomagające
proces współpracy z wolontariuszami.
Szkolenia/Badania/Udział w innych projektach/Inne
W ramach cyklu cotygodniowych szkoleń wewnętrznych podnoszących kompetencje
pracowników SIP w IV kwartale 2014 odbyły się następujące szkolenia:
o

przyznawanie mieszkań z zasobów lokalowych m.st. Warszawy oraz w ramach konkursu
WCPR – kryteria/wypełnianie wniosków

o

obsługa LEXa

o

prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców

o

wyniki badań dotyczących wyzysku pracowników migranckich

o

interim measures – podstawa prawna i praktyka

o

spójność społeczna

o

inkluzja polityczna migrantów

o

testy antydydkryminacyjne

o

równość wobec prawa

W IV kwartale Olga Hilik i Katarzyna Słubika wzięły udział jako badaczki w badaniach
dotyczących sytuacji migrantów zatrudnionych w sektorze usług opiekuńczych realizowanych
przez Instytut Spraw Publicznych. Emilia Piechowska przeprowadzała wywiady w ramach
projektu "Wychodząc z cienia. Badanie prawnych, politycznych i społecznych konsekwencji
programu regularyzacyjnego 2012" prowadzonego przez Helsińską Fundację Praw
Człowieka.
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16-17 października Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w charakterze tłumaczki
w warsztatach dla mam-migrantek z prawem do pobytu w Polsce zorganizowanych przez
Instytut Spraw Publicznych i prowadzonych przez trenerki z Fundacji MaMa. Warsztaty
obejmowały kwestie związane z rozwojem dzieci, radzeniem sobie z problemami
wychowawczymi i trudnymi sytuacjami oraz komunikacją bez przemocy. Podczas warsztatów
dziećmi uczestniczek opiekowała się Emilia Piechowska.
21 października zorganizowaliśmy Dzień Wolontariusza SIP, aby docenić zaangażowanie
współpracujących z nami wolontariuszy. Najpierw odbyła się gra miejska na ulicach
Warszawy, podczas której podzieleni na grupy wolontariusze i pracownicy SIP rozwiązywali
zagadki i wypełniali zadania związane tematycznie z obecnością cudzoziemców w Polsce.
Wieczór został zwieńczony wspólną integracyjną kolacją połączoną z wręczeniem wyróżnień
wolontariuszom, która odbyła się gościnnie w Domu Ukraińskim.
5 listopada Michał Górski przeprowadził szkolenie na temat podejmowania zatrudnienia
i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców w ramach warsztatów
organizowanych przez International Organization for Migration dla członków organizacji
społecznej pomagających cudzoziemcom w Polsce;
6-7 listopada Adam Chmura przeprowadził w Ośrodku dla Cudzoziemców w Grotnikach
dwudniowe warsztaty dot. zasad i przebiegu postępowania w sprawie o nadanie statusu
uchodźcy oraz postępowania w sprawie o zobowiązanie do powrotu, przysługujących
cudzoziemcom uprawnień socjalnych związanych z toczącym się postępowaniem
uchodźczym oraz praw osób, które uzyskały w Polsce status, uchodźcy, ochronę
uzupełniającą albo zgodę na pobyt tolerowany;
17-18 listopada Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w charakterze tłumaczki
w warsztatach dla mam-uchodźczyń w ośrodku w Grotnikach zorganizowanych przez Instytut
Spraw Publicznych i prowadzonych przez trenerki z Fundacji MaMa. Warsztaty obejmowały
kwestie związane z rozwojem dzieci, radzeniem sobie z problemami wychowawczymi
i trudnymi sytuacjami oraz komunikacją bez przemocy. Podczas warsztatów dziećmi
uczestniczek opiekowała się Emilia Piechowska;
26 listopada Michał Górski przeprowadził szkolenie dla pracodawców na temat legalnego
zatrudniania cudzoziemców na terytorium Polski w ramach projektu organizowanego przez
Instytut Spraw Publicznych i Polskie Forum Migracyjne;
30 listopada Patrycja Mickiewicz przeprowadziła szkolenia na temat praw i obowiązków
cudzoziemców pracujących w Polsce oraz możliwości legalizacji pobytu w związku z zatrud-
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nieniem, w ramach prowadzonego przez HFPR projektu "Dać radę w Polsce. Informacja
i pomoc prawna dla migrantów”;
3 grudnia Michał Górski przeprowadził warsztaty dla studentów-obcokrajowców na Uczelni
Koźmińskiego w temacie legalizacji pobytu, podejmowania zatrudnienia i prowadzenia
działalności gospodarczej;
4-5 grudnia Aleksandra Chrzanowska wzięła udział w charakterze tłumaczki w warsztatach
dla mam-migrantek zorganizowanych przez Instytut Spraw Publicznych i prowadzonych
przez trenerki z Fundacji MaMa. Warsztaty obejmowały kwestie związane z rozwojem dzieci,
radzeniem sobie z problemami wychowawczymi i trudnymi sytuacjami oraz komunikacją bez
przemocy, a także zagadnienia dotyczące samorozwoju kobiet i podejmowania trudnych
decyzji w okresie zmian. Podczas warsztatów dziećmi uczestniczek opiekowała się Emilia
Piechowska;
11-12 grudnia Adam Chmura przeprowadził w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie
dwudniowe warsztaty dot. zasad i przebiegu postępowania w sprawie o nadanie statusu
uchodźcy oraz postępowania w sprawie o zobowiązanie do powrotu, przysługujących
cudzoziemcom uprawnień socjalnych związanych z toczącym się postępowaniem
uchodźczym oraz praw osób, które uzyskały w Polsce status, uchodźcy, ochronę
uzupełniającą albo zgodę na pobyt tolerowany;
13 grudnia Patrycja Mickiewicz przeprowadziła szkolenia na temat „Cudzoziemcy wobec
funkcjonariuszy państwowych, w ramach prowadzonego przez HFPR projektu "Dać radę
w Polsce. Informacja i pomoc prawna dla migrantów”.

Publikacje
1. W. Klaus, red., Bezpieczny dom? Przemoc fizyczna i symboliczna wobec uchodźczyń
i uchodźców, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2014
http://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/bezpieczny-dom.pdf
2. Raport porównawczy podsumowujący badania przeprowadzone wśród pracodawców
zatrudniających migrantów oraz osób zawodowo zajmujących się kwestiami zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech: Izabela Czerniejewska, Empolees Beyond Borders. Comparative report:
http://interwencjaprawna.pl/ebb/files/EMBEBO-comparative-report.pdf
3. K. Słubik, red. Unprotected. Migrant Workers in an irregular situation in Central Europe, SIP, Warszawa 2014: http://interwencjaprawna.pl/en/files/unprotected.pdf
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4. 30 grudnia SIP wraz z kilkoma innymi organizacjami ( m.in. Unicef, FDN, HFPCz)
złożył do Komitetu Praw Dziecka raport alternatywny( shadow report) z wykonania
przez Polskę Konwencji o Prawach Dziecka.
5. W czasopiśmie naukowym „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego,
Europejskiego i Porównawczego”, vol. ukazał się artykuł Michała Górskiego pt.
Ochrona prawa do życia rodzinnego w nowej ustawie o cudzoziemcach.
Stanowiska SIP/listy otwarte/ wystąpienia
1. Skarga SIP do Komisji Europejskiej w sprawie nieprzestrzegania przez Polskę zobowiązań dotyczących dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców:
interwencjaprawna.pl/…/skarga-dostep-do-bezplatnej-pomocy-prawnej.pdf
2. Uwagi Stowarzyszenia Interwencji Prawnej Fundacji „La Strada”, Ogólnopolskiego
Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Fundacji Dzieci Niczyje oraz Kampanii Przeciwko Homofobii do rządowego projektu ustawy
o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (druk nr 2653):
interwencjaprawna.pl/.../propozycje_zmian_w_ustawie_o_pokrzywdzonym.pdf
3. W związku z 25-leciem przyjęcia Konwencji o Prawach dziecka SIP przygotował
petycję do Pani Premier Ewy Kopacz w sprawie wprowadzenia przez Polskę całkowitego zakazu detencji dzieci. Petycję podpisało ok. 30 organizacji pozarządowych i od 20 listopada do 18 grudnia zbierane były pod nią podpisy przez Internet:
http://zmienmy.to/petycja/stop-detencji-dzieci/
4. Przygotowano także „Analizę przepisów dotyczących stosowania środków detencyjnych

wobec

dzieci

cudzoziemców”:

interwencjaprawna.pl/…/analiza-

przepisow-detencja-dzieci.pdf
oraz wspólnie ze Stowarzyszeniem Praktyków Kultury film dot. zamykania dzieci
w SOC: https://www.youtube.com/watch?v=QDbuXCYaFlI

Media
5 października Aleksandra Chrzanowska i Witold Klaus opowiadali w audycji "Dość
przemocy!" Radia Tok fm prowadzonej przez Ewę Podolskieą i Renatę Durdę z „Niebieskiej
linii” o różnych rodzajach przemocy doświadczanej przez uchodźczynie w Polsce:
http://audycje.tokfm.pl/audycja/133
10 października – wypowiedź Witolda Klausa

nt. Prof. Ireny Rzeplińskiej w tekście

„Prawnik” w Dzienniku-Gazecie Prawnej
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16 października na stronie SIP został opublikowany komunikat prasowy dotyczący prac nad
ustawą o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka:
interwencjaprawna.pl/…/komunikat-prasowy-ochrona-pokrzywdzonego.pdf
21 października w Kulturze Liberalnej (nr 302, 43/2014) ukazał się wywiad Emilii
Kaczmarek z Karoliną Mazurczak i Magdaleną Sadowską Droga przez mękę – z Ukrainy do
Polski http://kulturaliberalna.pl/2014/10/21/droga-przez-meke-ukraina-polska/
29 października portal ngo.pl opublikował wypowiedź Witolda Klausa nt. współpracy
pomiędzy warszawskim samorządem a organizacjami pozarządowymi
29 października w „Gazecie Wyborczej” ukazała się wypowiedź Witolda Klausa nt. projektu
nowej ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka
30 października w „Rzeczpospolitej” ukazała się wypowiedź Witolda Klausa nt. funduszy
europejskich na rzecz migrantów
6 listopada ukazał się w GW artykuł o rodzinie uchodźców mieszkających na squacie,
którym Urząd Dzielnicy odmówił wpisania na listę osób oczekujących na mieszkanie
z zasobów lokalowych dzielnicy. W artykule wypowiedzi Aleksandry Chrzanowskiej:
warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,16921503,Paragraf_22__Rodzina_uchodzcow_bez_pr
awa_do_lokalu.html
12 listopada w magazynie "W Punkt" ukazał się artykuł Anny Trylińskiej, dotyczący sytuacji
uchodźców z Syrii: www.tokfm.pl/blogi/w-punkt/2014/11/jak_nie_pomoc_syryjczykom/1
SIP w mediach w związku z kampanią STOP DETENCJI DZIECI:
http://audycje.tokfm.pl/odcinek/20568

(Adam Chmura w Radiu Tok Fm, 20.11.2014)

23 listopada duża część programu Romana Kurkiewicza w TVN „2 prawdy” została
poświęcona sprawie detencji dzieci i zachęcaniu do podpisywania petycji
bialystok.gazeta.pl/…Kraj__ktory_wiezi_dzieci__zamiast_strzec_ich_praw.html
http://teleexpress.tvp.pl/sess/tvplayer.php?copy_id=0&object_id=17515427&autoplay=true
(8’07’’)
20 listopada ukazał się w Gazecie stołecznej artykuł poświęcony wytoczonej przez SIP
Urzędowi Miejskiemu w Pruszkowie sprawie o dyskryminację w dostępie do gminnych usług
socjalnych

(wypowiedzi

Aleksandry

Chrzanowskiej

i

Patrycji

Mickiewicz):

wyborcza.pl/...Pruszkow_przeprosi_Czeczenke___Nie_ma_mowy_o_uprzedzeniach_.html
25 listopada Patrycja Mickiewicz i Aleksandra Chrzanowska opowiadały na antenie Radia
dla Ciebie o problemie uchodźców w dostępie do mieszkań z zasobów lokalowych gmin
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(dostęp: http://www.rdc.pl/publicystyka/jest-sprawa/, Jest sprawa: problemy cudzoziemców",
25.11.2014, Królikowski, Piechota, Chrzanowska)
25 listopada „Trzeba oddać głos cudzoziemcom” – wywiad z Witoldem Klausem na portalu
ngo.pl, m.in. nt. potrzeb w działalności Warszawskiego Centrum Wielokulturowego:
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/1208271.html
26 listopada Anna Trylińska wzięła udział w audycji Pawła Sulika w TOK Fm: „Jak nie
pomagamy Syryjczykom" http://audycje.tokfm.pl/odcinek/20748
2 grudnia wypowiedź Witolda Klausa w artykule „Jesteśmy krótkowzroczni, o solidarności
tylko mówimy” o sytuacji uchodźców w Polsce, Dziennik Gazeta Prawna (nr 233 (3874)
z 2.12.2014)
2 grudnia białostocka GW opublikowała artykuł o wyroku skazującym białostoczanina za
napaść na tle rasistowskim na czarnego dziennikarza. SIP obserwowało proces:
bialystok.gazeta.pl/…Rok_za_kratami_za_pobicie_czarnoskorego_dziennikarza.html
3 grudnia wypowiedź Witolda Klausa w artykule „Nieletni cudzoziemcy za kratami”
o umieszczaniu dzieci w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, Dziennik Gazeta Prawna
(nr 234 (3875) z 3.12.2014)
4 grudnia – przedruk artykułu Anny Trylińskiej o braku pomocy dla Syryjczyków na Onet.pl:
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/jak-nie-pomoc-syryjczykom/c4ezy
5 grudnia, w Dniu Wolontariusza, na NGO.pl ukazał się artykuł autorstwa Klary SołtanKościeleckiej o Saszy – wolontariuszce Stowarzyszenia Interwencji Prawnej:
http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/1264747.html
7 grudnia w „Polskim Radio 24”

wywiad z Witoldem Klausem nt. różnych form

współczesnego niewolnictwa
8 grudnia w „Rzeczpospolitej” wypowiedź Witolda Klausa nt. dostępu obywateli do
nieodpłatnej pomocy prawnej
9 grudnia rozmowa Pawła Sulika w TOK FM z Witoldem Klausem i Maria Książak
z Fundacji Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna nt. tortur oraz ich ofiar, a także sytuacji
uchodźców-ofiar tortur w Polsce
9 grudnia odbyło się śniadanie prasowe, podczas którego Witold Klaus i Aleksandra
Chrzanowska zaprezentowali wyniki badania dotyczącego przemocy wobec uchodźczyń
w Polsce. Po spotkaniu ukazały się artykuły a ten temat w GW oraz w Krytyce politycznej:
wyborcza.pl/…SIP__Uchodzczynie_z_Polnocnego_Kaukazu_czesto_doznaja.html
www.krytykapolityczna.pl/felietony/20141210/jesli-meza-nie-ma-obok-jestes-prostytutka
9 grudnia w „Radiu Wnet” wywiad z Witoldem Klausem nt. przemocy wobec migrantek
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25 grudnia w Gazecie Wyborczej wypowiedzi Witolda Klausa w artykule Joanny Klimowicz
o braku finansowania pomocy dla migrantów w 2015 r.:
bialystok.gazeta.pl/…W_2015_roku_nie_bedzie_pieniedzy_na_pomoc_migrantom.html
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