Sprawozdanie nr 10/2008
z działalności Sekcji ds.
Cudzoziemców w listopadzie 2008

W listopadzie w ramach dyżurów prawników i doradcy międzykulturowego
udzielono porad 29 osobom, w 37 sprawach. 22 sprawy dotyczyły osób w procedurze, 10 –
osób, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany, 3 – status uchodźcy, 2 – przebywających na
podstawie zgody na zamieszkanie na czas oznaczony. Porad udzielono 9 kobietom i 20
mężczyznom. Najwięcej klientów, którym udzielono porad pochodziło z Rosji (narodowość
czeczeńska) – 10. W pozostałych sprawach pomoc została udzielona osobom pochodzącym z:
Armenii, Białorusi, Dagestanu, Etiopii, Gwinei, Rosji – Inguszetii, Iranu, Kirgistanu, Nigerii,
Pakistanu, Rosji, Sri Lanki, Sierra Leone oraz Togo. 17 spraw zostało zakończonych, 5 spraw
jest w toku przed Radą ds. Uchodźców, 1 przed Urzędem ds. Cudzoziemców, 1 przed
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz 13 w toku przed innymi organami
administracji i władzy publicznej. W 7 sprawach udzielono informacji, w 3 sprawach
sporządzono pismo, 15 spraw jest w toku, a 12 spraw zakończono.
W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 30 wizyt lekarskich 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.

Spotkania
7 listopada prawnik SIP uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Departament
Polityki Migracyjnej MSWiA, którego celem była wymiana informacji między NGO
a władzami na temat sytuacji imigrantów w Polsce.

12 listopada przedstawicielka SIP wygłosiła wykład o uchodźcach z Czeczenii w Polsce na
Washington and Lee University w Lexington (USA).
19 listopada odbyło się w siedzibie SIP trzecie i ostatnie spotkanie w ramach projektu
"Poradnictwo obywatelskie w sprawach dotyczących dyskryminacji z powodu pochodzenia
etnicznego lub narodowości" finansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Wypracowane zostały wytyczne na temat prowadzenia poradnictwa
w sprawach dotyczących dyskryminacji z powodu pochodzenia etnicznego, rasy lub
narodowości. Dokument zostanie zaprezentowany i poddany dyskusji podczas seminarium,
które odbędzie się w grudniu br.
24-25 listopada przedstawicielka SIP wzięła udział w międzynarodowej konferencji
w Pradze nt. integracji imigrantów w Europie i w Czechach ("Integration of Immigrants in
Europe and Czech Republic"), organizowanej przez czeskie NGO Slovo21, przy współpracy
Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Czech.
Podczas konferencji zaprezentowane zostały modele programów integracyjnych dla
imigrantów m.in. w Czechach, Francji, Niemczech oraz projekty integracyjne z różnych
krajów, min. Węgier, Słowacji, Czech, Polski, Norwegii. Przedstawicielka SIP przedstawiła
prezentację nt. projektów integracyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie.
28 listopada przedstawicielka SIP wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez szkołę
„Raszyńska” nt. Edukacja wielokulturowa – jak wychowywać do tolerancji i otwartości na
inność?

Szkolenia
W ramach projektu Polskiego Forum Migracyjnego „Integracja uchodźców w małych
środowiskach” realizowanego ze środków FIO, prawnik SIP przeprowadził dla mieszkańców
ośrodka dla uchodźców w Mosznej k/Pruszkowa szkolenie z zakresu międzynarodowych
regulacji prawnych dotyczących przekraczania przez cudzoziemców granic w Europie.
W dniach 17-28 listopada prawnik SIP prowadził w Fundacji VIA kurs z zakresu
prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu WCPR mającego na celu
aktywizację zawodową uchodźców, finansowanego ze środków Kapitału Ludzkiego.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
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