Sprawozdanie
z działalności Sekcji ds.Cudzoziemców
w marcu 2009

W marcu 2009 w ramach dyżurów prawników oraz doradcy integracyjnego dla
osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy i objętych międzynarodową ochroną,
udzielono porad 91 osobom, w 109 sprawach. 46 spraw dotyczyło osób w procedurze, 35 osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą, 4 - osób, którym przyznano status uchodźcy, 1 –
osoby przebywającej w Polsce na podstawie wizy, 3 – na podstawie zgody na zamieszkanie
na czas oznaczony, 3 – na podstawie zgody na osiedlenie się. Porad udzielono 24 kobietom
oraz 67 mężczyznom. Najwięcej klientów, którym udzielono porad pochodziło z Czeczenii –
42. w pozostałych sprawach pomoc została udzielona osobom pochodzącym z: Afganistanu,
Algierii, Armenii, Białorusi, Burundi, Dagestanu, Etiopii, Gruzji, Inguszetii, Iraku, Kenii,
Kamerunu, Libii, Litwy, Nigerii, Pakistanu, Rosji, Senegalu, Sierra Leone, Sri Lanki,
Tadżykistanu, Tunezji, Togo i Ukrainy. 71 spraw zostało zakończonych, 8 spraw jest w toku
przed Urzędem ds. Cudzoziemców, 4 sprawy są w toku przed Radą ds. Uchodźców, 18
sprawy są w toku, 3 sprawy w toku przed innymi organami administracji i 5 przed innym
organem władzy publicznej. W 20 sprawach udzielono informacji, w 13 sporządzono pismo,
25 spraw jest w toku, a 48 spraw zakończono.
W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 49 wizyt lekarskich z tłumaczem,
wolontariusze towarzyszą też cudzoziemcom w wielu innych codziennych sprawach.
Spotkania/Projekty:
W połowie marca przedstawicielki SIP pomogły panu Krzysztofowi Wodiczce, który
reprezentuje w tym roku Polskę na Biennale w Wenecji i w swojej pracy „Goście” chce się
skupić na problemach migrantów, nawiązać kontakt i przeprowadzić rozmowy z uchodźcami.
Kuratorem projektu jest Zachęta Narodowa Galeria Sztuki.
19 marca przedstawicielka SIP wzięła udział w spotkaniu organizacji pozarządowych
zorganizowanym przez UNHCR.

Media:
18 marca przedstawicielka SIP wypowiedziała się dla rosyjskiego oddziału radia BBC na
temat obecności i sytuacji uchodźców czeczeńskich w Polsce.
Projekt „Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców”:
W marcu odbyła się seria szkoleń dla nowozatrudnionych pracowników Centrum, którzy
wzięli udział w 4 całodniowych szkoleniach merytorycznych (w dniach 05, 12, 19 i 26
marca). Ponadto uczestniczyli w dyżurach prawników i doradcy międzykulturowego,
zatrudnionych w Stowarzyszeniu. Asystowali także cudzoziemcom „w terenie”- występowali
w charakterze tłumaczy i doradców kulturowych w urzędach oraz szpitalach. Dodatkowo
każdy

z

pracowników

odbył

jednodniową

praktykę

w

Punkcie

Informacyjnym

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pod opieką tam zatrudnionych urzędników.
W ramach przygotowań do otwarcia Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców
w marcu rozpoczęto prace mające na celu dostosowanie biura do przyjmowania klientów.
Odbyło się także drugie spotkanie Zespołu Doradczego przy MUWie, na którym ustalono
zakres tematyczny szkoleń dla urzędników MUW oraz ich termin (pierwszą serię szkoleń
zaplanowano na koniec maja, a drugą na połowę czerwca), a także konsultowano tematykę
ulotek informacyjnych, opracowywanych przez Polskie Forum Migracyjne.
Swoje działania kontynuował Punkt Informacyjny w MUWie oraz Infolinia Migracyjna.
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