Sprawozdanie
z działalności Sekcji ds. Cudzoziemców
w grudniu 2009

W grudniu 2009 r. w ramach dyżurów prawników i doradcy międzykulturowego
udzielono porad 71 osobom, w 79 sprawach. 48 spraw dotyczyło osób w procedurze
o nadanie statusu uchodźcy, 23 – osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą, 8 – status
uchodźcy. Porad udzielono 22 kobietom i 49 mężczyznom. Najwięcej klientów, którym
udzielono porad pochodziło z Rosji (narodowość czeczeńska) – 41, udzielono także pomocy 5
osobom z Inguszetii, po 3 osobom z Pakistanu i Rosji oraz po 2 osobom z Afganistanu,
Dagestanu, Gruzji, Kuby i Sri Lanki. W pozostałych sprawach pomoc została udzielona
osobom pochodzącym z: Etiopii, Iraku, Kenii, Kongo, Libii, Nigerii, Togo i Ukrainy.
W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 107 wizyt lekarskich w obecności tłumacza.
Poza tym, wolontariusze towarzyszyli cudzoziemcom podczas załatwiania codziennych
spraw.
W ramach projektu Szkoła wielokulturowa II asystent kulturowy kontynuował dyżury
w Szkole Podstawowej nr 273 na warszawskich Bielanach. W połowie grudnia na korytarzach
szkolnych zawisły prace dzieci polskich i czeczeńskich, będące efektem zajęć Kółka
Miłośników Kaukazu.
W ramach dyżurów prawników i doradców Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców
udzielono porad w sumie 285 osobom (45 osób w 129 sprawach w siedzibie SIP, 83
w Punkcie Informacyjnym SIPu w MUWie oraz 157 w MUWie w pokoju 19).
W ramach projektu „Sąsiedzi czy intruzi - badania dyskryminacji cudzoziemców
w Polsce” przygotowana została oraz przedstawiona przed Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym opinia Stowarzyszenia w sprawie o odmowę przyznania cudzoziemce
świadczeń rodzinnych, w której pojawił się wątek dyskryminacyjny. Przedstawiciel
Stowarzyszenia brał udział w odczytaniu wyroku. WSA oddalił skargę i nie zgodził się ze

stanowiskiem Stowarzyszenia, iż w sprawie doszło do dyskryminacji. Zwrócono się
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku.
Przedstawiciel

Stowarzyszenia

wziął

udział

w

dwóch

spotkaniach

poświęconych

monitoringowi zdarzeń o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym, czy rasistowskim.
Celem jednego z nich była dyskusja nad metodologią identyfikacji ww. zdarzeń Polsce,
drugiego konsultacja słowniczka pojęć z zakresu dyskryminacji rasowej i przestępstw
popełnianych na tle rasistowskim.
Opracowana została i przekazana MPiPS oferta szkoleń dotyczących

zagadnień

antydyskryminacyjnych.
Analizie zostały poddane: raport Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego dot.
monitoringu ogłoszeń o pracę pod kątem treści dyskryminujących, statystyki Eurobarometru
za 2008 i 2009 r. w zakresie dyskryminacji oraz publikacje Migration Group Policy dot.
zagadnień dyskryminacyjnych.

Spotkania/ Konferencje
1 grudnia prawnik SIP poprowadził warsztaty "Być uchodźcą" dla studentów Instytutu
Wschodniego UAM w ramach projektu „Globalny rozwój w kontekście społecznogospodarczych wyzwań Azji Centralnej i Kaukazu Południowego”.
7 grudnia przedstawicielka SIP wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, podsumowującej projekt przyznania mieszkania
chronionego rodzinie realizującej Indywidualny Program Integracji.
12-13 grudnia w ramach projektu „Warszawa wielokulturowa” odbyło się w siedzibie SIP
szkolenie dla wolontariuszy-tłumaczy rozpoczynających pracę na rzecz uchodźców.
14 grudnia przedstawiciele SIP wzięli udział w konferencji „Być imigrantką w Polsce.
Gender a integracja” zorganizowanej przez Instytut Spraw Publicznych
16 grudnia przedstawiciele SIP wzięli udział w seminarium eksperckim: "Monitoring
zdarzeń o charakterze dyskryminacyjnym, rasistowskim czy ksenofobicznym", które odbyło
się w ramach wspólnego projektu ISP i SIP.
19 grudnia w ramach projektu „Warszawa wielokulturowa” odbyło się zorganizowane przez
SIP szkolenie z zakresu mediacji międzykulturowych.
21 grudnia dobyło się zorganizowana przez ISP i SIP spotkanie prezentujące wyniki badań
przeprowadzonych w ramach wspólnie realizowanego na zlecenie Urzędy m.st. Warszawy
projektu „Ewaluacja funkcjonowania instytucji społecznego wsparcia w zakresie realizacji
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praw przymusowych migrantów”, podczas którego pracownicy SIP przedstawili analizę nt.
uprawnień migrantów przymusowych w postępowaniu przed instytucjami wsparcia
społecznego oraz wnioski z badań i rekomendacje.
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