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międzykulturowego udzielono porad 60 osobom, w 85 sprawach. 36 spraw dotyczyło osób
w procedurze o nadanie statusu uchodźcy, 33 – osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą,
15 – status uchodźcy, 1 – zgodę na osiedlenie się. Porad udzielono 20 kobietom i 40
mężczyznom. Najwięcej klientów, którym udzielono porad pochodziło z Rosji (narodowość
czeczeńska) – 38, udzielono także pomocy 5 osobom z Pakistanu, po 3 osobom z Inguszetii
i Afganistanu oraz 2 osobom z Dagestanu. W pozostałych sprawach pomoc została udzielona
osobom pochodzącym z: Białorusi, Gruzji, Kenii, Kamerunu, Rosji, Sierra Leona, Somalii,
Ukrainy oraz Uzbekistanu.
W ramach Centrum Wolontariatu odbyły się 144 wizyty lekarskie w obecności tłumacza.
Poza tym, wolontariusze towarzyszyli cudzoziemcom podczas załatwiania spraw w urzędach.
W ramach projektu Szkoła wielokulturowa II asystent kulturowy wznowił dyżury w Szkole
Podstawowej nr 273 na warszawskich Bielanach.
W ramach projektu Równe szanse w polskiej szkole w październiku odbyło się 5 kolejnych
szkoleń dla Rad Pedagogicznych w szkołach na Mazowszu, gdzie uczą się dzieci
cudzoziemskie.
W ramach dyżurów prawników i doradców Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców
udzielono porad w sumie 542 osobom (79 osób w 172 sprawach w siedzibie SIP, 214
w Punkcie Informacyjnym SIPu w MUWie oraz 249 w MUWie w pokoju 19).
W ramach projektu „Sąsiedzi czy intruzi - badania dyskryminacji cudzoziemców
w Polsce” kontynuowana była sprawa reklamy „Czarna Mamba”. Stowarzyszenie otrzymało
informację, iż reklama została usunięta.

Przedstawiciel Stowarzyszenia zgłosił swój udział w seminarium dot. bieżącej polityki UE
w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, które odbędzie się w listopadzie br.
w Niemczech.
Analizie pod kątem przepisów dot. cudzoziemców zostały poddane: ustawa o pomocy
społecznej wraz z dwoma rozporządzeniami, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o ochronie praw lokatorów, Kodeks
Etyki Pracowników Socjalnych.
Spotkania/ Konferencje
15 października przedstawiciele SIP spotkali się z Panem Hansem Richterem,
przedstawicielem Senatu Berlina przebywającym na stażu w Urzędzie Miasta i opowiedzieli
mu o działalności Stowarzyszenia, wymieniając się doświadczeniem pracy z imigrantami.
29-30 października przedstawicielka SIP wzięła udział w konferencji w Wiedniu dotyczącej
kształcenia ustawicznego, możliwości dalszego kształcenia oraz kształcenia zawodowego
w Austrii i w Polsce, podczas której przedstawiła sytuację imigrantów w Polsce w tym
kontekście.
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