Sprawozdanie
z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców
w trzecim kwartale 2016

Pomoc uchodźcom świadczona była w ramach projektu Warszawa Wielokulturowa
III współfinansowanego przez miasto stołeczne Warszawa oraz na podstawie umowy
z Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców (nieodpłatna pomoc prawna na podstawie Ustawy
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP). W trzecim kwartale 2016 r. w ramach
dyżurów prawników i doradcy międzykulturowego udzielono porad 218 osobom w 393
sprawach. 260 spraw dotyczyło osób w procedurze o nadanie statusu uchodźcy, 23 sprawy –
osób w procedurze powrotowej, 39 – osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą, 33 – status
uchodźcy, 16 – zgody na osiedlenie, 22 – zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Porad
udzielono 121 kobietom i 97 mężczyznom. Najwięcej klientów, którym udzielono porad
pochodziło z Czeczenii – 93 i z Ukrainy – 58 osób; udzielono także pomocy 12 osobom
z Kirgistanu, 8 osobom z Gruzji, 7 osobom z Rosji, 6 osobom z Kongo, 4 osobom
z Afganistanu, po 3 osobom z Iranu, Sudanu, Syrii i Tadżykistanu. W pozostałych
przypadkach pomoc została udzielona osobom pochodzącym z: Armenii, Białorusi,
Dagestanu, Erytrei, Gwinei, Inguszetii, Iraku, Jordanii, Kazachstanu, Nigerii, Pakistanu,
Republiki Środkowej Afryki, Rwandy i Senegalu.
W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 91 wizyty lekarskie w obecności tłumacza.
Poza tym, wolontariusze towarzyszyli cudzoziemcom podczas załatwiania spraw w urzędach
(7) oraz innych spraw integracyjnych związanych z codziennym funkcjonowaniem w Polsce
(22). Ponadto, wolontariusze biorą udział w szeregu spotkań wspierających i podnoszących
ich kompetencje w ramach projektu finansowanego przez Urząd Miasta st. Warszawy
Podnoszenie kompetencji wolontariuszy działających na rzecz uchodźców II. W III kwartale
odbyło się 9 spotkań przeznaczonych dla wolontariuszy SIP – w tym ośmiogodzinne
szkolenie na temat uchodźców w Polsce, szkolenie z dramy jako formy pracy z dziećmi,
zajęcia z języka rosyjskiego medycznego oraz angielskiego urzędowego, szkolenie dotyczące
psychologii rozwojowej dziecka, superwizja psychologiczna dla wolontariuszy, wizyta
i wykład w cerkwi oraz spotkania z Olgą Hilik, koordynatorką Centrum Wolontariatu.

W trzecim kwartale 2016 kontynuowaliśmy działania w ramach projektu Seniorzy
w wielokulturowej Warszawie realizowanego ze środków Urzędu Miasta st. Warszawy,
w ramach którego seniorzy spotykają się regularnie m.in. w Centrum Aktywności Lokalnej na
Paca, gdzie wspólnie cudzoziemcami gotują, rozmawiają, biorą udział w zajęciach
plastycznych. W III kwartale odbyło się 10 warsztatów, w których udział wzięli seniorzy,
cudzoziemcy i wolontariusze SIP.

Po czerwcowych wystawieniach spektaklu „Drużyna superbohaterów i zła czarownica”
w ramach projektu Dzieci w międzykulturowej Warszawie finansowanego ze środków Biura
Edukacji m. st. Warszawy, trzeci kwartał 2016 roku poświęciliśmy na utrzymanie kontaktu
z dziećmi znajdującymi się w ośrodku dla cudzoziemców na Targówku. Pracownicy
i wolontariusze SIP co czwartek odwiedzali dzieci w ośrodku – w ramach tych spotkań
odbywały się zajęcia artystyczne, lekcje języka angielskiego oraz zabawy na placu zabaw.
We wrześniu odbyło się spotkanie organizacyjne przed próbami do drugiego przedstawienia
realizowanego w ramach projektu.
We wrześniu rozpoczęły się także szkolenia z mediacji dla uczniów Szkoły Podstawowej
nr 148 im. Hugona Kołłątaja przy ul. Ożarowskiej 69.

Pomoc dobrowolnym migrantom świadczona była nadal – choć w znacznie ograniczonym
wymiarze – mimo zakończenia projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców i braku
dalszego finansowania. W III kwartale 2016 roku udzielono pomocy 45 osobom w 57
sprawach. W 2 sprawach porady udzielili doradcy, a w 55 – prawnicy. Najliczniejszą grupę
dobrowolnych migrantów odwiedzających SIP stanowili Ukraińcy – 33 osób w 39 sprawach.
W ramach projektu Move On finansowanego przez Fundusz Erasmus + 1 września
opublikowano międzynarodowy raport “TIME TO MOVE ON – a comparative study into
gender, migration and counselling in Europe”. Raport, którego Stowarzyszenie Interwencji
Prawnej jest współautorem, porusza problematykę sytuacji migrantów na rynkach pracy
w krajach UE oraz konieczności dostosowania sektora doradztwa zawodowego do potrzeb
migrantów, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii płci.

22 września 2016 roku w Nikozji miała miejsce międzynarodowa konferencja Shaping the
european educational agenda from the bottom up projektu Abused no More: Safeguarding
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Youth and Empowering Professionals realizowanego ze środków programu Erasmus +.
W trakcie konferencji Stowarzyszenie reprezentowała Elżbieta Grab, która przedstawiła
wyniki przeprowadzonych przez SIP badań na temat dyskryminacji w gimnazjach, które
stanowią część projektowego raportu „Abused no More: The Voices of Young People in
Europe” (do pobrania na stronie: http://www.abusednomore.org/e-book-download/). Następnego dnia
odbyło się również spotkanie organizacyjne partnerów projektu, podczas którego omówiono
kolejny etap działań – tworzenie scenariuszy treningów dla młodzieży i profesjonalistów.

Spotkania/ Konferencje/Wydarzenia
12-15 lipca Witold Klaus wziął udział w konferencji pt. “Rethinking Forced Migration and
Displacement: Theory, Policy, and Praxis” organizowana przez International Association
for the Study of Forced Migration i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
podczas której 14 lipca miał wystąpienie pt. “Protection or punishment – the phenomenon of
immigrant detention”;
29 sierpnia Vasyl Blozva wziął udział w spotkaniu eksperckim, organizowanym przez przez
MHŻP
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edukacyjnego skierowanego do Ukraińców i Polaków mieszkających w Warszawie. Spotkanie
miało zamknięty charakter oraz formę warsztatową.
22 września podczas konferencji w Nikozji Shaping the european educational agenda from
the bottom up Elżbieta Grab przedstawiła wyniki przeprowadzonych przez SIP badań na
temat dyskryminacji w gimnazjach, które stanowią część projektowego raportu „Abused no
More: The Voices of Young People in Europe”
22 września – udział Witolda Klausa w panelu pt. „Dużo za nami, ile przed nami? Bilans
ćwierćwiecza walki o prawa kobiet” na konferencji z okazji jubileuszu prof. dr hab. Eleonory
Zielińskiej organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
26-28 września Witold Klaus wziął udział w konferencji pt. „Europa w obliczu wielkich
migracji. Nowe wyzwania społeczne, kulturowe i polityczne” organizowanej przez Komitetu
Badań nad Migracjami PAN i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odczas której
27 września miał wystąpienie pt. „Integracja i jej wpływ na występowanie przemocy
domowej w rodzinach imigrantów w Polsce”;
28 września Olga Hilik, Elżbieta Grab i Małgorzata Wolf

wzięły udział w szkoleniu

organizowanym przez urząd miasta st. Warszawy dotyczącym rozliczania projektów;
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Szkolenia/inne projekty
11-17 lipca Magdalena Sadowska oraz pięć wolontariuszek SIP wzięły udział w szkoleniu
dotyczącym pracy z dziećmi uchodźców Volunteers Welcome: Qualifying young Europeans
for cultural work with refugee children and youth. Szkolenie miało miejsce w Brukseli,
zorganizowane było przez Instytut Goethego, finansowane ze środków programu Erasmus +.
Poruszone na nim zostały kwestie prawne związane z uchodźcami w Unii Europejskiej oraz
zagadnienia towarzyszące pracy w międzykulturowym środowisku. Uczestnicy zdobyli
również podstawową wiedzę na temat pracy z dziećmi po przeżytych traumach. W szkoleniu
udział wzięli także wolontariusze z Belgi, Niemiec, Słowacji, Francji i Grecji;
Lipiec-sierpień – Olga Hilik wzięła udział w badaniach prowadzonych przez Instytut Spraw
Publicznych dotyczących sytuacji migrantów wykwalifikowanych – lekarzy z Ukrainy;
przeprowadziła 5 wywiadów z migrantami z tej grupy zawodowej;
10 września Michał Górski poprowadził warsztat prawny dla cudzoziemców spoza UE pt.
„legalna i bezpieczna praca w Polsce” w Warszawskim Centrum Wielokulturowym.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu Warszawa wielokulturowa III
współfinansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa;
We wrześniu Katarzyna Słubik przeprowadziła 2 szkolenia dla uczniów łódzkich liceów
(XIII i IV) z zakresu praw cudzoziemców i uchodźstwa.

Publikacje
Dorota Hall, Agnieszka Mikulska-Jolles (red. Witold Klaus), Uprzedzenia, strach czy
niewiedz? Młodzi Polacy o powodach niechęci do przyjmowania uchodźców, Stowarzyszenie
Interwencji Prawnej, Analizy Raporty Ekspertyzy, Warszawa 2016
http://interwencjaprawna.pl/raport-uprzedzenia-strach-czy-niewiedza-mlodzi-polacy-o-powodach-niecheci-doprzyjmowania-uchodzcow/

Aleksandra Chrzanowska, Patrycja Mickiewicz, Katarzyna Słubik, Joanna Subko, Anna
Trylińska (red. Aleksandra Chrzanowska, Witold Klaus), Na granicy. Raport z monitoringu
dostępu do postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej na przejściach granicznych
w Terespolu, Medyce i na lotnisku Warszawa Okęcie, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej,
Analizy Raporty Ekspertyzy, Warszawa 2016
http://interwencjaprawna.pl/granicy-raport-monitoringu-dostepu-postepowania-o-udzielenie-ochronymiedzynarodowej-przejsciach-granicznych-terespolu-medyce-lotnisku-warszawa-okecie/

Wystąpienia SIP/Listy otwarte
Raport Lambdy Warszawa, SIP i Stowarzyszenia Pracownia Różnorodności dla ONZ
o niewywiązywaniu się Polski z zobowiązań międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
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http://interwencjaprawna.pl/polska-nie-wywiazuje-sie-

zobowiazan-miedzynarodowych-zakresie-przeciwdzialania-przemocy-motywowanej-uprzedzeniami/

Media
26 lipca – wypowiedzi Aleksandry Chrzanowskiej w artykule o ograniczaniu dostępu do
procedury uchodźczej w Terespolu w Dzienniku Gazecie Prawnej:
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/527225,granica-przejscie-uchodzcy-odsylani-tadzykistanstatus.html

28 lipca – TOK FM – wywiad z Witoldem Klausem nt. przyczyn postrzegania cudzoziemców
jako obcych w polskim społeczeństwie;
29 lipca – wypowiedzi Aleksandry Chrzanowskiej w artykule o nieprzyznawaniu ochrony
międzynarodowej Ukraińcom w Gazecie Wyborczej:
http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/1,87318,20469852,na-krym-nie-mozna-wrocic-a-polska-nie-ulatwiazycia-uchodzcom.html

Media po publikacji raportu SIP „Na granicy. Raport z monitoringu dostępu do
postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej na przejściach granicznych
w Terespolu, Medyce i na Lotnisku Warszawa Okęcie”:
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/528380,ostra-selekcja-na-polskiej-granicy-dochodzi-doograniczania-praw-cudzoziemcow-do-ochrony-miedzynarodowej.html
https://euobserver.com/migration/134622
http://www.rdc.pl/informacje/niepokojace-dane-z-polskiej-granicy-sygnaly-znacznie-sie-nasilily-w-drugiejpolowie-2015-roku-posluchaj/
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/528853,polska-granica-zamknieta-dla-czeczenow-itadzykow-urzednik-zachowanie-strazy-granicznej-skandaliczne.html
http://moje.radio.lublin.pl/uchodzcy-maja-problem-z-wjazdem-do-polski.html
http://www.dziennikwschodni.pl/biala-podlaska/raport-cudzoziemcy-skarza-sie-na-pogranicznikow-wterespolu,n,1000185274.html
http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/1970902.html

Media po publikacji raportu SIP „Uprzedzenia, strach czy niewiedza? Młodzi Polacy
o powodach niechęci do przyjmowania uchodźców ”:
http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/1,87318,20567715,zaleja-nas-po-prostu-dlaczego-mlodzi-boja-sieuchodzcow.html#TRwknd
http://audycje.tokfm.pl/odcinek/40522
http://www.rdc.pl/podcast/popoludnie-rdc-uprzedzenia-strach-czy-niewiedza/

1 września – TOK FM – wywiad z Witoldem Klausem nt. ograniczeń w dostępie uchodźców
do polskiego terytorium
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