Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia INTERKLTURALNI PL w okresie
01.01.2016 – 31.12.2016

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.
Od 17 kwietnia 2015 roku Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.
Zebrane z odpisu 1% podatku środki za 2015 rok w kwocie 2717, 40 PLN. Stowarzyszenie
częściowo przeznaczyło na współfinansowanie projektów: „Prawa człowieka w Filmie” oraz
„Lekcje tolerancji – scenariusze zajęć dla szkół”.
Dane Stowarzyszenia: według stanu na 31 grudnia 2016 roku
Nazwa: Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL
Forma prawna: stowarzyszenie
Władze Stowarzyszenia: Walne Zgromadzenia Członków
: Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
- Prezes: Jakub Kościółek
-Wiceprezeska: Jolanta Orlef
- Wiceprezes: dr Adam Bulandra
: Organ kontrolny – Komisja Rewizyjna:
- przewodnicząca Monika Główczyk-Guzik
Adres Stowarzyszenia: rejestrowy: ul. Lwowska 2A/48, 30-548 Kraków
Dane gospodarcze i statystyczne: NIP: 676-24-30-328, REGON: 121368522
Dane kontaktowe:
e-mail: interkulturalnipl@gmail.com, www: http://interkulturalni.pl
Liczba osób zatrudnionych: 2

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
międzykulturowa.

międzykulturowych,

etnicznych

i

etnograficznych.

Edukacja

3. Wspieranie i podejmowanie działań na rzecz podtrzymania i zachowania dziedzictwa 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 oraz celów
zrównoważonego rozwoju do roku 2030 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
problematyką ochrony praw człowieka, dialogu i transferu międzykulturowego.
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Sprawozdanie merytoryczne z działalności:

Projekt: Kraków przeciwko rasizmowi i ksenofobii
Lipiec 2012 – grudzień 2016
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 było 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 między lipcem a wrześniem 2015
roku. Kolejny etap prac nad projektem trwał już od stycznia 2016 roku. Zaowocował on
stworzeniem programu „Otwarty Kraków”, który stanowił aktualizację strategii wypracowanej
przez Stowarzyszenie. Po konsultacjach społecznych i wewnątrz UMK został skierowany do
Rady Miasta Krakowa, gdzie 31 sierpnia odbyło się jego pierwsze czytanie. Ostatecznie
Program :Otwarty Kraków” został przyjęty uchwałą Rady Miasta 14 września 2016 roku. Pod
koniec roku Stowarzyszenie zostało poproszone o współtworzenie Zespołu ds. wdrażania
programu, a prace te będą realizowane w 2017 roku wraz z innymi organizacjami
pozarządowymi i MOWIS.
Projekt realizuje cele: 1, 4, 5, 8, 16.

Projekt: Hate Speech Alert – przeciwko mowie nienawiści w
przestrzeni publicznej
Wrzesień 2014 – luty 2016
Projekt Hate Speech Alert miał na celu zapobieganie 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
mediach 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 i początek 2016 roku składali cotygodniowe
raporty, a wyłapane przez nich przypadki oraz podejmowane interwencje były publikowane na
stronie projektowej.
Pod koniec projektu, który przypadł na początek 2016 roku, wydaliśmy dwie publikacje,
które były bezpośrednim pokłosiem warsztatów przeprowadzanych w ramach projektu z
dziennikarzami i politykami. Zasadniczym zadaniem publikacji pt. „Przeciwdziałanie mowie
nienawiści. Podręcznik dla środowiska politycznego” było dostarczenie politykom, głównie

parlamentarnym wiedzy z zakresu problematyki mowy nienawiści oraz regulacji
antydyskryminacyjnych, w tym charakterystyka najczęstszych postaw skutkujących nierównym
traktowaniem oraz opis grup, w największym stopniu narażonych na dyskryminację,
wykluczenie oraz nienawiść społeczną.
Podręcznik składa się z kilku części. W pierwszej podana jest definicja mowy nienawiści,
tak jak zjawisko to jest rozumiane w prawie międzynarodowym. Omówiony zostaje również
stan polskiego prawa w zakresie definiowania, przeciwdziałania i represjonowania wypowiedzi,
które wpisują się w definicję mowy nienawiści. Omówienie zagadnień prawnych podparte jest
konkretnymi przykładami i studiami przypadków. Podręcznik zawiera również analizę problemu
relacji między wolnością słowa a mową nienawiści oraz prawem do słusznej, racjonalnej krytyki
zachowań innych ludzi.
W dalszej części podręcznika omówiona zostaje rola środowiska politycznego w
przeciwdziałaniu mowie nienawiści w przestrzeni publicznej. W podręczniku podkreślone jest
zróżnicowanie traktowania różnych grup społecznych w zakresie ich ochrony przed zjawiskiem
mowy nienawiści, szkalowania lub znieważania. Omawiane są przyczyny dyskryminacji osób ze
względu na płeć, pochodzenie narodowe, etniczne lub rasowe, wyznanie lub bezwyznaniowość,
wiek, niepełnosprawność lub orientację seksualną.
Ostatnia część podręcznika poświęcona jest bezpośrednio językowi używanemu w
polityce oraz zawiera zalecenia poprawnego politycznie języka. Autorzy tłumaczą dlaczego
warto trzymać się reguł poprawności politycznej i dlaczego jej reguły są społecznie pożyteczne,
wbrew potocznym sądom i stereotypom. Zalecenie związane z używaniem wrażliwego języka
podzielone są na zalecenia ogólne i szczegółowe, dotyczące poszczególnych grup, wobec
których prawo zakazuje dyskryminacji w życiu społecznymi i politycznym.
Podręcznik „Jak pisać, nie dyskryminując. Przewodnik dla środowiska dziennikarskiego”
powstał z myślą o dziennikarzach i dziennikarkach i podejmuje kwestie, które najczęściej
poruszali podczas cyklicznych warsztatów o mechanizmach powstawania i przeciwstawiania się
mowie nienawiści, którymi dzielili się z nami przez ponad rok realizacji wspomnianego
projektu. „Jak pisać, nie dyskryminując…” jest pakietem edukacyjno-informacyjnym,
poświęconym zjawisku mowy nienawiści. Ma on za zadanie pokazać, jak przeciwdziałać
językowi nienawiści i ułatwiać unikanie go w pracy i działalności publicznej. Nie ma piętnować
osób, wytykać błędów czy niewiedzy – jego celem jest dostarczenie rzetelnych informacji,
faktów i definicji, które mogą być przydatne w codziennej aktywności osób ze środowiska
politycznego i dziennikarskiego. Ma też skłonić do refleksji nad samym zjawiskiem mowy
nienawiści oraz trudnościami i wątpliwościami, które się wiążą z przeciwdziałaniem,
odpowiedzialnością i wrażliwością na inność. Ma pomóc w odpowiedzi na pytania, które
zadajemy sobie codziennie, i pokazać, że zawsze warto działać i sprzeciwiać się
niesprawiedliwości, agresji i nienawiści.
22 lutego 2016 roku zorganizowaliśmy w Centrum Wielokulturowym w Warszawie
konferencję pt. „Porozmawiajmy o nienawiści”, która finalizowała projekt. W konferencji, na
której zostały zaprezentowane obie publikacje wypracowane pod koniec trwania projektu wzięli
udział: prof. Maciej Mrozowski – prawnik i medioznawca (Uniwerstytet Warszawski i SWPS);
Draginja Nadaždin – dyrektorka Amnesty International Polska; Adam Szostkiewicz –
dziennikarz od 1999 roku związany z tygodnikiem “Polityka”; Mohamed Adham Abd El Aal przewodniczący gminy muzułmańskiej w Warszawie; Joanna Grabarczyk – koordynatorka akcji
Hejtstop. Rozmowę prowadził Piotr Pacewicz z Gazety Wyborczej. Debatę ekspercką poprzedził
wykład prof. Katarzyny Kłosińskiej z Uniwersytetu Warszawskiego.
Projekt realizuje cele 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 19.

Projekt: Prawa człowieka w filmie
Listopad 2016 - luty 2017
25 listopada 2016, pokazem filmu “Zima na Lampedusie” Stowarzyszenie rozpoczęło projekt
realizowany dzięki uprzejmości Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (projekt Watch Docs.
Zrób to sam), w partnerstwie z Instytutem Studiów Międzykulturowych UJ o nazwie Prawa
Człowieka w filmie. W ramach festiwalu zaprezentowano 4 filmy dokumentalne (Zima na
Lampedusie, Winny z założenia, Za kratami nie nosimy burek, Drużyna E) mówiących o różnych
aspektach przestrzegania lub naruszania praw człowieka. Pokazy połączone były z prelekcjami
ekspertów oraz dyskusjami z publicznością. Pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem
publiczności, przede wszystkim studentów Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ.
Projekt był realizowany dzięki:

Projekt współfinansowany był ze środków zebranych przez organizację w ramach 1% podatku.

Projekt realizuje cele: 1, 4, 5, 7, 8, 15.

Projekt: Lekcje tolerancji – scenariusze zajęć dla szkół

Listopad 2016 - marzec 2017
Celem projektu "Lekcje tolerancji - scenariusze zajęć dla szkół", którego było przygotowanie
przewodnika metodycznego dla nauczycieli jak edukować uczniów gimnazjów i liceów na temat
zagadnień tolerancji, różnorodności społecznej oraz przeciwdziałania dyskryminacji.
Przewodnik został wydany w wersji elektronicznej w postaci konkretnych scenariuszy lekcji, z
licznymi "przykładami z życia", propozycjami materiałów dydaktycznych, wyjaśnieniem pojęć
oraz propozycjami jak wprowadzać elementy edukacji antydyskryminacyjnej do zajęć szkolnych.
Lekcje zostały poświęcone mniejszościom narodowym i etnicznym, uchodźcom, tolerancji

religijnej i światopoglądowej. W ramach projektu uruchomiliśmy również serwis internetowy,
gdzie nauczyciele będą mogli się z nami kontaktować, zasięgać wiedzy oraz otrzymywać
odpowiedzi na zadawane przez siebie i uczniów pytania. Scenariusze zostały udostępnione
krakowskim szkołom jako oferta zajęć fakultatywnych.
Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Projekt był współfinansowany ze środków zebranych przez organizację w ramach 1% podatku.

Projekt realizuje cele: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13.

Pozostałe działania:
- Apel do rządu tureckiego o nierepresjonowanie naukowców
Od czasu, kiedy rozpoczął się kryzys humanitarny, a syryjscy uchodźcy zaczęli napływać
masowo do Turcji, rząd tego kraju postanowił wykorzystać powstały na wschodzie Turcji chaos
aby zwiększyć represje oraz prześladowania mniejszości kurdyjskiej, często oskarżając całą tę
mniejszość o działalność terrorystyczną. Wielu przedstawicieli tureckich środowisk
akademickich sprzeciwiało się w sposób jawny zarówno terrorowi sił zbrojnych względem
kurdyjskiej ludności, jak też fałszywej propagandzie władz wymierzonej w Kurdów. Wyrażając
swój sprzeciw i będąc wiernym ideałom nauki stali się sami przedmiotem ataków ze strony
instytucji państwowych i rządu, uznani za wrogów państwa, represjonowani przez wymiar
sprawiedliwości. Stąd Stowarzyszenie rozpoczęło zbiórkę podpisów pod apelem do rządu
tureckiego, w którym wyraziliśmy sprzeciw wobec jego działań w stosunku do środowiska
akademickiego w Turcji. Udało nam się zebrać ponad 50 podpisów od aktywistów i organizacji
pozarządowych. Apel przesłaliśmy 31 maja 2016 roku do Ambasady Turcji w Warszawie.

- Udział w debacie „Migracje Myśli/Wielokulturowość i jej problemy”
20 maja 2016 roku w De Revolutionibus Books&Cafe odbyło się kolejne spotkanie z cyklu
Migracje Myśli. O wielokulturowości i jej problemach dyskutowali dr Adam Bulandra z naszego
Stowarzyszenia i Pani Justyna Langowska. Spotkanie było kontynuacją cyklu wydarzeń
poprzedzających międzynarodową konferencję „Kultura wykluczenia? Odsłona IV: Aspekty
współczesnej emigracji, imigracji i uchodźstwa”, nad którą nasze Stowarzyszenie objęło
patronat.

- Prezentacja badań przeprowadzonych w ramach projektu „Hate Speech Alert”
na III Ogólnopolskiej Konferencji Kryminologicznej
W dniach 23-24 maja 2016 odbyła się dwudniowa konferencja kryminologiczna poświęcona
zagadnieniom czynów motywowanych nienawiścią. Nasze Stowarzyszenie objęło to wydarzenie
honorowym patronatem. Pierwszy dzień konferencji poświęcony był panelom studencko-

doktoranckim. W drugim dniu odbyły się wystąpienia ekspertów, które rozpoczęła prezentacja
Jakuba Kościółka, prezesa naszego Stowarzyszenia na temat prowadzonych w ramach projektu
„Hate Speech Alert” badań nad mową nienawiści w mediach.
W trakcie konferencji omówiono m.in. następujące zagadnienia:
- definicje i aspekty prawne związane z przestępczością motywowaną nienawiścią,
- przejawy i formy tzw. hate crimes (mowa nienawiści, hejt internetowy itp.),
- sprawcy i ofiary przestępczości motywowanej nienawiścią,
- związki tzw. hate crimes z dyskryminacją motywowaną różnymi czynnikami,
- zasadność kryminalizacji przestępstw motywowanych nienawiścią.

- Udział w projekcie National Democratic Institute realizowanym w Polsce
Od września 2016 roku nasze Stowarzyszenie bierze udział w projekcie, którego inicjatorem jest
National Democratic Institute z Waszyngtonu. Projekt „INTERFAITH and Interethnic
Coalition-Building to Combat Xenophobia and Religious-Based Discrimination” finansowany
jest z funduszy Biura Demokracji, Praw Człowieka i Pracy Amerykańskiego Departamentu
Stanu. Ma on na celu ułatwienie organizacjom pozarządowym w regionie wyszehradzkim
realizowanie wspólnych działań na rzecz tolerancji religijnej i etnicznej. Organizacje zostały
przeszkolone przez specjalistów NDI w działaniach środowiskowych i rzeczniczych, nawiązały
kontakty międzynarodowe, w tym relacje z instytucjami europejskimi celem zwiększenia ich
zdolności oddziaływania. Projekt przewiduje również udzielenie organizacjom wspólnych minigrantów na realizację projektów społecznych w 2017 roku.

- Współorganizacja seminarium "Dialogue for Integration: A multi-faith approach"
28 października współorganizowaliśmy w Krakowie seminarium dotyczące roli różnych religii w
procesie integracji migrantów. Na temat możliwych rozwiązań dyskutowaliśmy z liderami
religijnymi, społecznością migrantów, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz
przedstawicielami administracji pozarządowej. Projekt był realizowany przez Fundację Afryka
Connect w partnerstwie z naszym Stowarzyszeniem i miał na celu wypracowanie rekomendacji
na temat zaangażowania przedstawicieli różnych religii w nawiązywaniu dialogu między
społecznością migrantów a rdzennymi mieszkańcami.

- Udział w konferencji „Dolny Śląsk wobec migracji”
W dniu 28 października 2016 roku odbyła się we Wrocławiu konferencja "Dolny Śląsk wobec
migracji", podczas której zastanawiano się nad efektywnymi programami integracyjnymi dla
cudzoziemców osiedlających się w regionie. Konferencja zgromadziła również ekspertów z
innych regionów Polski, w tym Warszawy, Gdańska, Poznania i Krakowa. Kraków był
reprezentowany przez naszego przedstawiciela Adama Bulandrę, który opowiedział
uczestnikom w jaki sposób Stowarzyszenie wraz z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw
Społecznych wypracowało program "Otwarty Kraków" i doprowadziło do jego uchwalenia
przez Radę Miasta Krakowa. Opowiedział również o dalszych planach związanych z organizacją
konferencji Otwarty Kraków w lutym 2017 roku oraz wystąpieniu do Prezydenta miasta o
zagospodarowanie byłych Magazynów Solnych na Podgórzu na krakowskie centrum

wielokulturowe. Konferencja została zorganizowana w ramach działań Krajowej Platformy
Współpracy na rzecz Integracji i sfinansowana ze środków szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi członkami UE.

-Udział w konferencji podsumowującej projekt „Kultura wykluczenia”
W dniach 18 i 19 listopada odbyła się ogólnopolska konferencja podsumowująca IV odsłonę
cyklicznego projektu realizowanego przez Wydział Filozoficzny UJ „Kultura Wykluczenia?”.
Cykl poświęcony był zagadnieniom migracji, uchodźstwa oraz integracji. Konferencja
rozpoczęła się panelem z udziałem prof. Marii Flis, prof. Krystyny Slany, dr. hab. Beaty
Kowalskiej, dr. hab. Marcina Lubasia, prof. Michała Kowalskiego, oraz dr. Adama Bulandra, w
której poruszono istotne zagadnienie przyczyn wykluczenia migrantów, zamykania się
społeczeństw na inność oraz sposobów efektywnej integracji. Po panelu nastąpiły wystąpienia
eksperckie w trakcie których dr Adam Bulandra wygłosił wykład pt. "Przyczyny i mechanizmy
wykluczenia migrantów jako negatywny prognostyk integracji. Klasowość ruchów
migracyjnych”.

- Nominacje do Złotych Wachlarzy
W listopadzie 2016 roku nasze Stowarzyszenie zostało nominowane do najważniejszej w Polsce
nagrody dla osób i organizacji zajmujących się zagadnieniami migracji. Złote Wachlarze,
nagrodę przyznawaną przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji. Do nagrody w kategorii
Osoba był też nominowany Adam Bulandra, nasz wiceprezes. Dziękujemy za docenienie naszej
pracy
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