Sprawozdanie nr 8/2008
z działalności Sekcji ds.
Cudzoziemców we wrześniu 2008

We wrześniu 2008 r. w ramach dyżuru prawników i doradcy międzykulturowego
udzielono porad 38 osobom, w 53 sprawach. 1 sprawa dotyczyła osoby przebywającej
w Polsce nielegalnie, 33 – w procedurze, 14 – osób, które uzyskały zgodę na pobyt
tolerowany, 2 – status uchodźcy, 2- przebywających na podstawie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, 1 – przebywających na podstawie zgody na osiedlenie się.
Porad udzielono 23 kobietom i 15 mężczyznom. Najwięcej klientów, którym udzielono porad
pochodziło z Rosji (narodowość czeczeńska) – 16. W pozostałych sprawach pomoc została
udzielona osobom pochodzącym z: Algierii, Armenii, Białorusi, Burundi, Rosji – Inguszetii,
Kenii, Mołdawii, Nigerii, Pakistanu, Rosji, Togo. 30 spraw zostało zakończonych, 7 spraw
jest w toku przed Radą ds. Uchodźców, 2 sprawy w toku przed Urzędem ds. Cudzoziemców,
1 sprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz 13 w toku przed innymi
organami administracji i władzy publicznej. W 11 sprawach udzielono informacji, w 16
sprawach sporządzono pismo, 10 spraw jest w toku, a 16 spraw zakończono.
W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 29 wizyt lekarskich z tłumaczem.
Wolontariusze towarzyszyli także uchodźcom podczas poszukiwania mieszkań oraz
w urzędach, między innymi w Urzędach Stanu Cywilnego.
Po wakacjach asystentka czeczeńska wznowiła swoje dyżury w szkole podstawowej nr 273
na Bielanach w ramach projektu Szkoła Wielokulturowa.

Staże/Spotkania
W dniach 2-19 września SIP gościł drugiego stażystę z ukraińskiej organizacji
pozarządowej pracującej na rzecz migrantów w ramach projektu Fundacji Batorego Ukraina
w drodze do Unii Europejskiej.

W dniach 10-12 września odbyło się w Warszawie 6-te spotkanie w ramach trwającego od 2
lat międzynarodowego projektu Agencji Europejskiej Immigrant Pupils with Special
Educational Needs, w którym biorą udział, jako polscy eksperci, pracownicy szkoły
„Raszyńska” oraz SIPu. Eksperci z 24 krajów unijnych odbyli wizyty w kilku warszawskich
szkołach, gdzie uczy się znaczna liczba dzieci cudzoziemskich. Jedno ze spotkań odbyło się
w szkole na Bielanach, gdzie w ramach projektu SIPu „Szkoła wielokulturowa” została
zatrudniona
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Migracyjnego oraz Ośrodka Migranta, dotyczącym sytuacji migrantów w Polsce,
w kontekście ich dostępu do edukacji.
W ramach projektu powstał już szkic raportu o sytuacji dzieci migrantów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi w Europie. Obecnie trwają prace nad ostateczną wersją raportu.
17 września w ramach projektu Poradnictwo obywatelskie w sprawach dotyczących
dyskryminacji z powodu pochodzenia etnicznego lub narodowości odbyło się w siedzibie
SIP spotkanie, podczas którego pracowano nad określeniem wytycznych dla udzielania porad
z zakresu dyskryminacji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele MSWiA, ZBPO,
Fundacji Helsińskiej, FUPP oraz SIP.
Przedstawicielka SIPu została zaproszona w charakterze jednego z krajowych ekspertów
w dziedzinie migracji oraz ochrony zdrowia, do udziału w Europejskim Procesie Delfickim
związanym z opiniami eksperckimi na temat dobrych praktyk w dziedzinie ochrony zdrowia
dla imigrantów w Europie, odbywającym się w ramach projektu EUGATE (European Best
Practices in Access, Quality and Appropriateness of Health Services for Immigrants in
Europe), współfinansowanym przez Komisję Europejską i prowadzonym w 16 państwach
UE, którego polskim partnerem jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Media/Dokumentacje
Prawnicy SIP wypowiadali się dla programu Polsat News o problemach imigrantów oraz
komentowali w radiu Tok FM problem powstawania nowych ośrodków dla uchodźców
w mało odpowiednich miejscach i bez przygotowania na to społeczności lokalnej.
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