Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia INTERKLTURALNI PL w okresie
01.01.2015 – 31.12.2015

Stowarzyszenia INTERKLTURALNI PL powstało w Krakowie, w lipcu 2010 roku z

inicjatywy młodych ludzi różnych profesji, których połączyło dążenie do uczynienia z Krakowa
prawdziwie wielokulturowego miasta czerpiącego w pełni z jego wielowiekowego dziedzictwa
kulturowego, przyjaznego i otwartego na różnorodność.
`
We wrześniu 2010 roku podczas drugiego Walnego Zgromadzenia członków i członkiń
przyjęto ostateczną wersję statusu oraz podjęto uchwały umożliwiające rejestrację
Stowarzyszenia przez właściwy wydział sądu rejestrowego. Rejestracja Stowarzyszenia nastąpiła
w dniu 20 października 2010 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Wydziale
XI Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368412
W dniu 17 kwietnia 2015 roku Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.
Dane Stowarzyszenia: według stanu na 31 grudnia 2015 roku
Nazwa: Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL
Forma prawna: stowarzyszenie
Władze Stowarzyszenia: Walne Zgromadzenia Członków
: Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
- Prezes: Jakub Kościółek
- Wiceprezes: dr Adam Bulandra
- Członkini Zarządu: Iga Machalewska
: Organ kontrolny – Komisja Rewizyjna:
- przewodnicząca Monika Główczyk
Adres Stowarzyszenia: rejestrowy: ul. Lwowska 2A/48, 30-548 Kraków
: biuro: ul. Krakusa 8/107 parter, 30-535 Kraków
Dane gospodarcze i statystyczne: NIP: 676-24-30-328, REGON: 121368522
Dane kontaktowe:
tel. (12) 433 38 62, e-mail: interkulturalnipl@gmail.com, www: http://interkulturalni.pl
Liczba osób zatrudnionych: 4

Cele statutowe Stowarzyszenia:
1. Działalność w zakresie transferu kulturowego, dialogu międzykulturowego,
propagowania różnorodności kulturowej i otwartości społeczeństw przyjmujących,
prezentacji innych kultur w Polsce i za granicą, afirmacja kultur różnorodnych grup
narodowościowych, etnicznych i społecznych.
2. Wspieranie badań międzykulturowych, etnicznych i etnograficznych. Edukacja
międzykulturowa.
3. Wspieranie i podejmowanie działań na rzecz prezerwacji kultur i obyczajów
różnorodnych grup etnicznych i narodowych
4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
otwartego społeczeństwa obywatelskiego opartego na akceptacji różnorodności i
współistnienia różnych kultur i narodów.
5. Działalność na rzecz przygotowania Polaków do sprostania wymogom społeczeństwa
przyjmującego cudzoziemców.
6. Działalność w zakresie nauki, kursów i warsztatów międzykulturowych i etnicznych.
7. Wspieranie działań i inicjatyw służących ochronie praw człowieka; przeciwdziałaniu
dyskryminacji, wspieraniu grup marginalizowanych społecznie; przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznemu; wspieraniu grup, bądź osób upośledzonych społecznie, w
tym cudzoziemców i uchodźców.
8. Działalność na rzecz wspólnot lokalnych, samorządności lokalnej oraz organizacji
społecznych.
9. Wspieranie pomocy społecznej dla uchodźców, ofiar konfliktów etnicznych i
narodowościowych, osób dyskryminowanych.
10. Pomoc cudzoziemcom w integracji i aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym
11. Pomoc Polakom wyjeżdżającym i wracającym do kraju. Wspieranie mobilności i
inicjatyw współpracy międzykulturowej.
12. Wspieranie inicjatyw i działalności służącej powiększaniu kapitału społecznego państw
rozwijających się, w szczególności w zakresie celów milenijnych Organizacji Narodów
Zjednoczonych.
13. Działalność na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równości kobiet i
mężczyzn, praw dzieci, mniejszości etnicznych, narodowych, równości ras i swobód
religijnych, przeciwdziałania ksenofobii, rasizmowi i uprzedzeniom wszelkiego rodzaju.
14. Wspieranie idei transparentności i służebnej roli instytucji publicznych w Polsce.
15. Inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia standardu ochrony praw człowieka i
obywatela oraz podejmowanie interwencji w przypadkach ich naruszeń.
16. Inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia standardów administracji publicznej
oraz sprawowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
17. Inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia standardów sprawowania opieki
psychologicznej oraz upowszechniania zasad prawidłowej komunikacji międzykulturowej
i międzyludzkiej.
18. Udzielanie bezpłatnej pomocy i informacji prawnej, obejmującej reprezentację przed
instytucjami władzy wykonawczej i wymiaru sprawiedliwości na zasadach określonych
dla organizacji społecznych.
19. Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się
problematyką ochrony praw człowieka, dialogu i transferu międzykulturowego.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności:

Projekt: Kraków przeciwko rasizmowi i ksenofobii.
Lipiec 2012 – grudzień 2015
Od lipca 2012 r. Stowarzyszenie prowadziło kontynuację projektu „Przeciwko rasizmowi
i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii zapobiegania i reakcji”. Celem projektu było
wsparcie procesu wdrażania i przyjmowania przez Kraków lokalnej strategii zapobiegania
incydentom o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym. Program zakładał weryfikację
praktyczną przyjętych założeń poprzez czerpanie z doświadczenia innych miast, które posiadają
analogiczne rozwiązania. W ramach działań został zebrany materiał służący dowiedzeniu
skuteczności poszczególnych elementów strategii w zapobieganiu zjawisku ksenofobii i rasizmu,
a który posłużył w działaniach lobbyingowych na rzecz przyjęcia i wdrożenia strategii.
Rezultatem projektu jest opracowanie i opis działań i praktyk antydyskryminacyjnych,
integracyjnych i sprzyjających wielokulturowości, które delegacja Stowarzyszenia
INTERKULTURALNI PL miała okazję obserwować w trakcie wizyt lokalnych w Galway
(Irlandia), Glasgow (Szkocja), Malmö (Szwecja), Poczdamie (Niemcy) i Berlinie (Niemcy).
Zebrane materiały i doświadczenia mają nieoceniony charakter i służą także rozwijaniu działań
w ramach budowy międzysektorowej polityki migracyjnej, jako pomysły na konkretne działania
w przestrzeni miejskiej lub też działania wspierające dane środowiska lub grupy społeczne.
Państwa, z których doświadczeń czerpaliśmy swoją wiedzę i doświadczenia mają bowiem
bardzo rozbudowane programy integracji obywateli państw trzecich, często o bardzo
nowatorskim charakterze. Ich doświadczenie pozwala również na wyciąganie wniosków z
błędów popełnianych w przeszłości w ramach różnorodnych strategii integracyjnych, co
również sprzyja wypracowaniu znacznie lepszych rezultatów w stosunku do rozwoju polityki
integracyjnej w Polsce. Działania do lipca 2013 roku były finansowane ze środków Fundacji im.
Stefana Batorego. Po tym terminie Stowarzyszenie bezkosztowo prowadziło szereg działań
rzeczniczych na rzecz stworzenia uchwały Rady Miasta inkorporującej elementy strategii do

działań własnych gminy miejskiej. Działania te prowadzone były we współpracy z jednostkami
miejskimi, głównie Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych oraz
Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej Anną OkońskąWalkowicz. W pracach tych obejmujących szereg spotkań uzgodniono efekty pracy Zespołu
Zadaniowego do spraw opracowania projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącego
zagadnień z zakresu wielokulturowości, przeciwdziałania dyskryminacji, rasizmowi i ksenofobii
w Krakowie, który pracował od kwietnia 2013 roku do grudnia 2013 roku. Ostatecznie projekt
uchwały został przyjęty przez Prezydenta Miasta w grudniu 2014 roku pod nazwą „Programu
zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w
przestrzeni miasta Krakowa” na lata 2015-2017 i skierowany do konsultacji społecznych.
Konsultacje społeczne projektu trwały do 31 stycznia 2015 roku. W dniu 20 stycznia 2015 roku
projekt uzyskał pozytywną rekomendację Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
W kwietniu został wniesiony pod obrady Rady Miasta. Niestety podczas posiedzenia komisji ds.
rodziny i spraw społecznych zdecydowano o niewydawaniu opinii w sprawie projektu, co
spowodowało jego wycofanie z obrad przez Prezydenta Miasta Krakowa. 25 maja 2015 roku
Stowarzyszenie skierowało list do Prezydenta Jacka Majchrowskiego z prośbą o spotkanie i
wyjaśnienie okoliczności wycofania projektu programu spod obrad Rady Miasta. W odpowiedzi
skierowano nas do MOWIS (Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych), gdzie
wyjaśniono, iż program zostanie uaktualniony pod względem diagnozy i uzasadnienia jego
przyjęcia, co zostało zlecone firmie zewnętrznej i nastąpiło we między lipcem a wrześniem
2015 roku. Do końca roku program nie został jednak skierowany pod obrady Rady Miasta.
Projekt realizuje cele: 1, 4, 5, 8, 16.

Projekt: Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji
Imigrantów.
Styczeń 2015 – grudzień 2015
Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL we współpracy z Fundacją Inna Przestrzeń

(Warszawa) i Stowarzyszeniem Homo Faber (Lublin) zrealizowało między lutym 2013 i
październikiem 2014 projekt “Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji
Imigrantów”. Na jego działania składały się trzy duże fora robocze, służące wypracowaniu
dobrych praktyk i rekomendacji w dziedzinie integracji migrantów na poziomie samorządów
lokalnych i z ich udziałem, wizyty studyjne w Wiedniu i Lizbonie oraz inne wydarzenia
towarzyszące. Istotnym działaniem projektu było również uruchomienie portalu infomigrator.pl oraz opracowanie szeregu raportów i ekspertyz, w tym uwag do projektu ustawy o
cudzoziemcach i dokumentu wykonawczego do strategii polskiej polityki migracyjnej.
Projekt dotyczył tworzenia rekomendacji dla spójnej polityki integracji imigrantów w
oparciu o praktyczne doświadczenia współpracy międzysektorowej w trzech najważniejszych w
Polsce ośrodkach imigracji: Warszawie, Krakowie i Lublinie. Trzy międzysektorowe fora
robocze dały możliwość wymiany lokalnych doświadczeń, udziału zagranicznych ekspertów, a
wizyta studyjna w Wiedniu i Lizbonie pozwoliły nadać pracom kontekst europejski. Fora miały
także bardzo wymierne rezultaty: wypracowały narzędzia monitorowania i tworzenia ofert
migracyjnych miast, wsparcia lokalnych platform działania na rzecz integracji imigrantów oraz
zwiększania partycypacji imigrantów w podejmowanie dotyczących ich decyzji. W ramach
projektu wsparta została debata publiczna na temat nadania praw wyborczych niektórym
imigrantom. Wsparte zostało także tworzenie Warszawskiego Centrum Wielokulturowego jako
przykładu konkretnego narzędzia międzysektorowego tworzenia polityki integracji
cudzoziemców.
Działania realizowane były w ramach dwóch projektów: “Lokalne Międzysektorowe
Polityki na rzecz Integracji Imigrantów” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz
“Lokalne polityki migracyjne – międzynarodowa wymiana doświadczeń w zarządzaniu
migracjami w miastach” - dofinansowanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji
Obywateli Państw Trzecich i budżetu Państwa.
Fundacja Inna Przestrzeń kontynuowała następnie ten sam projekt w dosyć podobnej
formule ze środków budżetu państwa a także środków Funduszy EOG. Stowarzyszenie nie
brało udziału w kontynuacji projektu jako partner, lecz jego pracownicy i członkowie byli
zapraszani na różnych etapach jego realizacji jako eksperci. Jednym z działań był cykl spotkań
eksperckich „Forum w działaniu”, w których brał udział nasz przedstawiciel. Zadaniem
„Forum w działaniu” jest wspieranie implementacji rekomendacji wypracowanych podczas
forów roboczych, które odbyły się w Krakowie, Lublinie i Warszawie. Dodatkowo, w dniu 18
marca 2015 roku odbyło się również spotkanie grup eksperckich na temat rekrutacji i
podniesienia kwalifikacji urzędników. Głównym celem spotkania było wypracowanie
standardów rekrutacji oraz modelu podniesienia kwalifikacji pracowników/czek urzędów (na
poziomie gmin, miast i województw). Grupą docelową działania byli urzędnicy/czki, którzy
mają bezpośredni kontakt z imigrantami lub są osobami decydującymi. Dzięki spotkaniu udało
się wypracować tego rodzaju model, opracowano rekomendacje i sprawozdanie ze spotkania.
.
Projekt realizuje cele: 1, 4, 5, 19.

Projekt: Hate Speech Alert – przeciwko mowie nienawiści w
przestrzeni publicznej.
Wrzesień 2014 – luty 2016
Projekt Hate Speech Alert ma zapobiegać stosowaniu mowy nienawiści przez polityków
i dziennikarzy, tj. przez środowiska posiadające znaczący wpływ na kształtowanie poglądów
ogółu społeczeństwa i kreujące dyskurs publiczny. W ramach projektu zajmowaliśmy się
przeciwdziałaniem mowie nienawiści wobec 3 najbardziej dyskryminowanych grup,
wytypowanych w oparciu o przygotowaną w ramach projektu diagnozę narażenia na nienawiść
ze strony polityków i dziennikarzy. Te grupy to muzułmanie, mniejszości seksualne oraz Żydzi.
W projekcie realizowano szereg działań - zindywidualizowaną i pogłębioną diagnozę zjawiska w
ramach tych grup, dostarczenie wiedzy politykom i dziennikarzom poprzez warsztaty dla
dziennikarzy i członków gabinetów politycznych oraz działania kontrolne, monitoringowe
wypowiedzi medialnych, prowadzone przez grupę przeszkolonych w ramach projektu
wolontariuszy, uzupełnione o ich działania interwencyjne. Projektowi towarzyszyły działania w
meiach społecznościowych zarówno na stronie projektu hatespeechalert.org.pl, jak i na stronie
FB. Projekt miał charakter ogólnopolski i realizowany był także w okresie wyborów
parlamentarnych i prezydenckich
Projekt rozpoczął się z końcem września 2014 roku. Po przeprowadzonej w
październiku rekrutacji do projektu pozyskano 11 wolontariuszy, którzy zostali przeszkoleni w
monitorowaniu mediów elektronicznych pod kątem stosowanej przez polityków i dziennikarzy
mowy nienawiści. Wolontariusze przez cały 2015 roku składali cotygodniowe raporty, a
wyłapane przez nich przypadki oraz podejmowane interwencje były publikowane na stronie
projektowej.
Powstały również dedykowane projektowi strony na Facebooku, konto na Twitterze,
oraz blog. W 2015 roku zakończono również prace nad diagnozą mowy nienawiści stosowanej
przez polityków i dziennikarzy, która posłużyła wyodrębnieniu grup docelowych projektu. W
przyjętej metodologii badawczej, ograniczono badanie do okresu jednego roku – 2014. Celem
badania było wyznaczenie trzech grup, które w tym okresie badawczym były w największym

stopniu narażone na akty mowy nienawiści ze strony dziennikarzy i polityków a następnie
porównanie tych danych ze stanem obecnym, tj. diagnozą prowadzoną w ramach bieżących
interwencji. Za hipotezę badawczą przyjęto twierdzenie, iż miarą poziomu narażenia
określonych grup społecznych i ich reprezentantów na akty mowy nienawiści jest stosunek
częstotliwości występowania owych grup w dyskursie publicznym do odsetka wypowiedzi na
ich temat, które spełniają warunki mowy nienawiści. Badanie było prowadzone w obszarze
umocowanych komunikatów prasowych autorstwa dziennikarzy i polityków, opublikowanych w
polskiej prasie między styczniem a grudniem 2014 roku. Badaniem objęto następujące gazety
codzienne: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Nasz Dziennik, Gazeta Polska
Codziennie, Fakt, Super Express, oraz ogólnopolskie tygodniki opinii: Polityka, Wprost, Newsweek
Polska, Gość Niedzielny, Niedziela, Do Rzeczy, Uważam Rze, W Sieci, Przegląd, Tygodnik Powszechny,
Najwyższy Czas, NIE, Gazeta Polska.
Badanie, którego rezultatem była publikacja „Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej.
Raport z badań prasy w 2014 roku” składało się z trzech części. Dokonano ewaluacji i
metaanalizy danych. Badanie ilościowe udało się zakończyć na początku kwietnia. W jego
wyniku wytypowano trzy grupy, wobec których stwierdzono najwyższy współczynnik
współwystępowania języka charakterystycznego dla mowy nienawiści w otoczeniu wyrazów
denotujących poszczególne grupy społeczne objęte badaniem. Analizę przeprowadzono za
pomocą statystycznych narzędzi komputerowych w oparciu o automatyczną analizę słów oraz
ich związków w badanych korpusach tekstowych. Badano współwystępowanie oraz
charakterystyki związków między wyrazami określającymi dane grupy społeczne a językiem
charakterystycznym dla mowy nienawiści, wraz z określeniem częstotliwości takiego
współwystępowania w korpusie badanych tekstów w stosunku do korpusu referencyjnego. W
ramach badania ilościowego analizie poddano 26 501 artykułów prasowych, które ukazały się
pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2014 roku na temat 9 mniejszości w siedmiu gazetach
codziennych oraz trzynastu tygodnikach. Pominięto inne media, w tym w szczególności
elektroniczne ze względu na trudności w ich monitorowaniu i olbrzymie koszty tego rodzaju
monitoringu, a także pewne cechy charakterystyczne prasy tradycyjnej, które czynią ją
uniwersalnym, zdywersyfikowanym i pluralistycznym nośnikiem opinii społecznej. Wynik
badania ilościowego okazał się zbieżny z przeprowadzoną metaanalizą innych badań
prowadzonych nad mową nienawiści w Polsce, co pozwoliło na rozciągnięcie uzyskanych
wyników na szerszą perspektywę badań społecznych nad tym fenomenem.
Ze względu na fakt, iż badanie ilościowe miało przeważający charakter naukowy, odnosiło się
głównie do zależności statystycznych i często operowało językiem o wysokim stopniu
abstrakcji, dla ułatwienia czytelnikom zapoznania się z wynikami badania oraz dla pokazania
czym w istocie jest mowa nienawiści w dziennikarstwie prasowym oraz w polityce
przeprowadzono badanie jakościowe. Ponieważ analiza wszystkich dostępnych artykułów
prasowych nie była możliwa, badanie ograniczono na kilku poziomach. Po pierwsze analizie
poddano tylko artykuły dotyczące mniejszości wytypowanych w badaniu ilościowym, tj.
muzułmanów, Żydów i mniejszości seksualnych, co ograniczyło badanie do łącznie 9882
artykułów, z których przy zastosowaniu metod wyszukiwania, użytych pierwotnie w badaniu
ilościowym ograniczono po raz wtóry ich liczbę o ok. 50%, a następnie na podstawie losowego
wyboru dobrano 350 artykułów dotyczących mniejszości muzułmańskiej, 450 artykułów
dotyczących mniejszości żydowskiej oraz 500 artykułów dotyczących mniejszości seksualnych,
które były finalnie poddane analizie jakościowej. Różnica w ilości artykułów losowanych do
analizy wynikała z różnic w wielkości korpusów pierwotnych, tj. liczby artykułów dotyczących
poszczególnych grup. Do raportu z wykonanej kwerendy wybrano łącznie 146 pozycji, które
zdaniem autora spełniały przyjęte przesłanki definicyjne mowy nienawiści i zostały tym samym
włączone do ostatniej części raportu, stanowiącego diagnozę mowy nienawiści w przestrzeni

publicznej, odzwierciedlonego w prasie w 2014 roku.
W 2015 roku odbyło się również pięć warsztatów dla dziennikarzy oraz pięć warsztatów
dla zaplecza politycznego, m.in. w Krakowie, Rzeszowie, Warszawie, Olsztynie.
W dniu 2 czerwca 2015 roku grantobiorca, w siedzibie Jewish Community Centre w
Krakowie (ul. Miodowa 24) zorganizował panel dyskusyjny "Na początku było słowo czyli o
mowie nienawiści w przestrzeni publicznej". Zaproszeni goście – przedstawicielki i
przedstawiciele organizacji pozarządowych, mediów i świata nauki rozmawiali o tym, gdzie
zaczyna się nienawiść, jak łatwo potrafi się rozprzestrzeniać w miejscach codziennych i nam
najbliższych – szkole, sklepie, na osiedlu i tych, kształtujących naszą opinię – redakcjach,
gabinetach politycznych, forach internetowych i jak można jej wspólnie przeciwdziałać.
Przez cały rok trwały również prace nad dwoma podręcznikami – dla polityków i
dziennikarzy, których celem było wypracowanie metod przeciwdziałania mowie nienawiści w
tych środowiskach oraz wskazówek stosowania języka wrażliwego.
Projekt realizuje cele 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 19

Festiwal Wielokulturowy INTERKULTURALIA 2015
sierpień 2015 – grudzień 2015
Festiwal odbywał się w dniach 16-18 października 2015 roku, ale zawierał również wydarzenia
poprzedzające i następujące po jego dacie.
W różnych wydarzeniach Festiwalu uczestniczyło w sumie kilkuset mieszkańców Krakowa,
zarówno Polaków jak i migrantów. Mieli oni możliwość zetknięcia się z różnorodnością
kulturową obecną w tańcu, kuchni, muzyce i innych materialnych przejawach kultury, a nadto
obejrzeć wystawę poświęconą imigrantom, którzy odnieśli sukces w Polsce. Całość spinała
debata poświęcona obecnemu kryzysowi migracyjnemu i metodom jego rozwiązania, która
stanowiła wydarzenie dodatkowe Festiwalu, współorganizowane z Hate Speech Alert oraz
Biurem Parlamentarnym Róży Thun. W debacie wzięli udział Róża Thun, Adam Szostkiewicz i

Adam Bulandra.
Większość wydarzeń przeprowadzonych w ramach Interkulturaliów oprócz walorów
kulturowych zawierało również walor edukacyjny, przy czym relacja ta miała niejednokrotnie
charakter dwustronny, a zatem taki, w którym cudzoziemiec mógł dowiedzieć się więcej na
temat funkcjonowania w Polsce (warsztaty prawne, warsztaty akulturacyjne), a Polak nabywał w
sposób aktywny wiedzę o innych kulturach, europejskich i pozaeuropejskich. Te wydarzenia
poprzedzały sam festiwal.
W ramach festiwalu stworzono uczestnikom możliwość obcowania z innymi wzorcami
kulturowymi, często bardzo różnymi, jak tureckie, azerskie, czy dalekowschodnie. Bardzo
istotnym wydarzeniem, które miało szansę pokazać mieszkańcom Krakowa jakie negatywne
konsekwencje powoduje klasyfikowanie ludzi wedle stereotypów była projekcja filmu „Skin” w
reżyserii Anthonego Fabiana, ukazującego stosunki rasowe za czasów apartheidu w RPA.
W ramach Festiwalu udało się pokazać kulturę i obyczaje różnych grup cudzoziemskich
zamieszkujących Kraków. Podczas pikniku dla Cudzoziemców można było się zetknąć z kulturą
brytyjską, ukraińską, francuską, czeską, węgierską, turecką i azerską. Jeden z warsztatów
organizowanych dla społeczeństwa przyjmującego był również poświecony Romom jako
mniejszości etnicznej. Kontakt z kulturą Indii i Afryki był możliwy dzięki warsztatom
tanecznym prowadzonym przez cudzoziemców, wywodzących się z tych kultur. Zorganizowano
również warsztaty kulinarne i kaligrafii na szkle. Odbyły się dwie imprezy towarzyskie, Tropical
Night w rytmach afrykańskich oraz impreza zamknięcia w Klubie Pasaż. Wraz z Krakowskim
Biurem Festiwalowym zorganizowaliśmy również spotkanie autorskie z turecką pisarką
uchodźczynią Asli Erdogan, przebywającą w Krakowie w ramach Międzynarodowej Sieci Miast
Pisarzy Uchodźców.
Projekt realizuje cele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13,

Kopsnij Groszem dla Afryki

To zbiórka publiczna, prowadzona przez Stowarzyszenia i mająca za zadanie wsparcie drużyny
piłkarskiej w niewielkiej miejscowości w Etiopii - Lalibelii, znanej przede wszystkim z
niesamowitych, wykutych w skale kościołów chrześcijańskich.
Członków drużyny poznaliśmy osobiście w styczniu 2015 roku, podczas naszej podróży po
Afryce. Drużyna składa się z 14 chłopców, których prawdziwą pasją i szczęściem jest granie w
piłkę i naśladowanie swoich idoli, do których należą nie tylko Lionel Messi i Cristiano Ronaldo,
ale także Robert Lewandowski ( jego imię natychmiast wykrzykują na dźwięk słowa „Polska”).
Niestety chłopcy nie posiadają podstawowego wyposażenia pozwalającego na realizowanie
swoich pasji, co oznacza, że ciężko im nawet zdobyć piłkę, na którą, żeby zarobić, musieliby
pracować kilka miesięcy, na przykład czyszcząc buty turystom. Grają więc piłką szmacianką, w
poszarpanych ubraniach, boso lub w butach niedostosowanych do gry.
Chcielibyśmy im podarować trochę szczęścia i wyposażyć w profesjonalne stroje i sprzęt, które
mogłyby im służyć w rozwoju swoich pasji sportowych i podnieść znacznie jakość ich życia.
Każdy sport, każda aktywność fizyczna pozwala tym dzieciakom skupić się na rozwoju
osobistym, na grze zespołowej i przede wszystkim, odciąga ich od zejścia na złą ścieżkę, na
którą wchodzi wiele młodych chłopców z powodu braku konkretnego zajęcia.
Zbieramy fundusze na zakup 5 piłek Euro 2012, promujących Polskę, 14 kompletów strojów z
nadrukami (buty, skarpety, spodenki, koszulki) w barwach wybranych przez drużynę, ale z
elementami promującymi Polskę oraz 4 par rękawic bramkarskich. Potrzebujemy na to około
7000 złotych.
Zbiórka była prowadzona podczas Festiwalu Interkulturalia 2015, natomiast jej finał
przewidziany jest na 31 marca 2016 roku.
Projekt realizuje cel 12

Pozostałe działania:

Udział w działalności i spotkaniach Krajowej Platformy Współpracy na rzecz
Integracji.
Krajowa Platforma Współpracy na rzecz Integracji Migrantów to powołana przez IOM oraz
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych sieć organizacji działających na rzecz aktywnego wspierania

procesów migracyjnych w Polsce. Stowarzyszenie jest aktywnym członkiem Platformy, biorąc
udział we wszystkich pracach i wydarzeniach organizowanych w sieci. W 2015 roku było to
spotkanie, odbywające się w ramach "Programu pomocy w dobrowolnym powrocie i
reintegracji - 10 lat doświadczeń", spotkanie networkingowe i integracyjne, spotkanie robocze
mające wypracować sposoby działania platformy w kolejnych latach oraz doroczny krajowy
zjazd platformy, w trakcie którego była prezentowana działalność naszego Stowarzyszenia.
Platforma stanowi przede wszystkim narzędzie wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów
oraz wspólnego wypracowywania rekomendacji w zakresie polityki integracyjnej polskiego
państwa.
Działanie było realizowane w ramach celu 19 statutu.
Fundacja „Multiocalenie”
Między styczniem a czerwcem 2015 roku wiceprezes Stowarzyszenia brał udział w projekcie
Fundacji „Multiocalenie” pt. Multiazyl 2. W jego ramach świadczył pomoc prawną dla
cudzoziemców poszukujących ochrony międzynarodowej, bądź będących migrantami o
nieuregulowanym statusie, a przebywającymi w ośrodkach recepcyjnych w Grotnikach koło
Łodzi oraz Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie. Pomoc świadczona była dwa
razy w miesiącu i w trakcie trwania projektu została udzielona kilkudziesięciu osobom.
Działanie było realizowana w ramach celu 7 i 18 statutu.

Rozwój instytucjonalny organizacji.
W ramach rozwoju instytucjonalnego organizacji zwiększono intensywność kontaktów
Stowarzyszenia z innymi organizacjami społecznymi oraz instytucjami publicznymi. W
pierwszej kolejności odnowiono kontakt z UNHCR oraz Centrum Pomocy Prawnej im.
H. Nieć, nawiązano również ściślejszą współpracę z Międzynarodową Organizacją ds.
Migracji, co zaowocowało udziałem przedstawiciela Stowarzyszenia w konferencjach i
wydarzeniach organizowanych przez tę organizację.

Przedstawiciel

naszego

Stowarzyszenia,

wziął

udział

w

kilku

wydarzeniach

organizowanych przez różne organizacje w Warszawie: spotkaniu w ramach projektu
Karoliny Marcinkowskiej ze Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita Afryka Remix,
gdzie prezentowano film o ugandyjskich transseksualistach oraz dyskutowano o statusie
osób transseksualnych w Polsce; spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie Nigdy
Więcej oraz Africa Connect na temat przeciwdziałania rasizmowi; w warsztatach
organizowanych przez Ambasadę Brytyjską w Centrum Nauki Kopernik „Preventing
Sexual Violence in Conflict”; spotkaniu zorganizowanym przez Ambasadę Rwandy z
okazji rocznicy ludobójstwa w Rwandzie oraz innych spotkaniach sieciujących.

Po nawiązaniu współpracy z Fundacją dla Somalii, nawiązaliśmy również współpracę z
Fundacją Afryka Connect i przeprowadziliśmy wspólny projekt integracyjny dla
Afrykanów mieszkających w Krakowie (09.05.2015 roku).

Współpracę nawiązaliśmy również ze Stowarzyszeniem Borussia z Olsztyna, co
zaowocowało obecnością przedstawicielki tej organizacji na naszym panelu dyskusyjnym
oraz naszą rewizytą w Olsztynie, podczas której omówiliśmy możliwości współpracy
przy projektach kulturowych oraz pomocy w organizacji warsztatów dla dziennikarzy
wraz z lokalnym odziałem TVP.

Zmieniono wygląd strony internetowej, tak żeby była ona bardziej funkcjonalna dla osób
słabowidzących. Powiększono czcionki, przerobiono kolorystykę i layout. Strona jest też

z większą częstotliwością aktualizowana, podobnie jak profil Stowarzyszenia na
Facebooku.
24 kwietnia Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego
Przedstawiciele Stowarzyszenia brali również udział w spotkaniu zorganizowanym przez
Helsińską Fundację Praw Człowieka, prezentującym wyniki raportu dotyczącego
programu regularyzacyjnego, który został przygotowany w ramach projektu "Wychodząc
z cienia. Badanie prawnych, politycznych i społecznych konsekwencji programu
regularyzacyjnego 2012"; udzielili wywiadu dla publicznego radio w Berlinie na temat
sytuacji ukraińskich migrantów w Polsce; nagrali serię miniwykładów na temat polskiej
polityki migracyjnej w ramach projektu Fundacji Obywatelska Perspektywa, a następnie
wzięli udział w spotkaniu studyjnym pracowników gminnych bibliotek publicznych w
ramach projektu wzmacniania kompetencji tych pracowników, także w aspekcie
kulturowym. Byli również uczestnikami konferencji naukowej Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka z okazji 25-lecia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, pt. „Status
cudzoziemca w Polsce w świetle współczesnych wyzwań międzynarodowych”,
uczestniczyli w spotkaniu warsztatowym i konferencji z okazji 15. lecia Fundacji
Ocalenie, poświęconym integracji cudzoziemców w Polsce. W trakcie warsztatów jeden z
projektów Stowarzyszenia „Skalskie spotkania z wielokulturowości” był prezentowany
przez prof. Grzymałę- Moszczyńską jako przykład dobrej praktyki działania na rzecz
edukacji społeczeństwa przyjmującego. Przedstawiciel organizacji wziął również udział w
konferencji prasowej prezentującej raport "Status mniejszości i ludów autochtonicznych
na świecie 2015" zorganizowanej przez Minority Rights Group International.
We wrześniu uczestniczyliśmy w dorocznym spotkaniu polskiej sieci Fundacji im. Anny
Lindh, a jedna z naszych przedstawicielek była ekspertką w realizowanym w ramach jej
funduszy projekcie.
W październiku reprezentant Stowarzyszenia uczestniczył w spotkaniu z Jessie
Jacksonem w Konsulacie Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

W Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego wzięliśmy udział w debacie „Emigracja bez
Granic”, która odbywała się w ramach projektu Kultury Wykluczenia. Ze spotkania powstało

nagranie, które można zobaczyć na naszym Facebooku.
Relację z naszych działań związanych z przeciwdziałaniem mowie nienawiści przedstawiliśmy
podczas konferencji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, organizowanej przez
Stowarzyszenie Czulent pt. „Antysemityzm nie jest poglądem”.
Braliśmy również udział w Forum Różnorodności, organizowanym przez Polskie Towarzystwo
Prawa Antydyskryminacyjnego wraz z Fundacją Batorego, pisząc razem z kilkudziesięcioma
organizacjami Dziennik Równościowy, będący zapisem ruchu równościowego w Polsce.
Na zaproszenie Amnesty International w Katowicach nasz przedstawiciel wziął udział w
dyskusji dotyczącej wyzwań związanych ze zwiększoną mobilnością ludności oraz jej
konsekwencjami dla Europy.
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