Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia INTERKLTURALNI PL w okresie
01.01.2017 – 31.12.2017
Stowarzyszenie 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 20października 2010 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w
Wydziale XI Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368412.
Od17 kwietnia 2015 roku Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.
Dane Stowarzyszenia: według stanu na 31 grudnia 2017 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. Lwowska2A/48, 30-548Kraków
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 międzykulturowych, etnicznych i etnograficznych. Edukacja
międzykulturowa.
3. Wspieranie i podejmowanie działań na rzecz podtrzymania i zachowania dziedzictwai
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 2030Organizacji 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.

W 2017 roku Stowarzyszenie kontynuowało dwa projekty rozpoczęte w roku 2016.
Były to projekt edukacyjne - "Lekcje tolerancji" oraz "Prawa Człowieka w filmie". Projekt
"Lekcje tolerancji - scenariusze zajęć dla szkół", polegał na przygotowaniu przewodnika
metodycznego dla nauczycieli jak mówić uczniom gimnazjów i liceów o zagadnieniach
tolerancji, różnorodności społecznej oraz przeciwdziałaniu 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
mogą się z nami kontaktować, zasięgać wiedzy oraz otrzymywać odpowiedzi na zadawane
przez siebie i uczniów pytania. Scenariusze powstawały do końca 2016 roku i zostały
udostępnione krakowskim szkołom jako oferta zajęć fakultatywnych. W 2017 roku
powstawał dział na stronie internetowej organizacji, jak również przeprowadzono pilotażowe
warsztaty dla grup z wymian międzynarodowych, prowadzonych przez inne organizacje.
Projekt współfinansowany był ze środków Gminy Miejskiej Kraków oraz 1% podatku.
Z kolei 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 prezentowaliśmy 4 filmy
dokumentalne (Zima na Lampedusie, Winny z założenia, Drużyna E, Za kratami nie nosimy
burek) mówiące o różnych aspektach przestrzegania lub naruszania praw człowieka. Pokazy

połączone były z prelekcjami ekspertów oraz dyskusjami z publicznością. W 2017 roku odbyły
się dwa pokazy filmów oraz dwie niezwykle ciekawe dyskusje filmom towarzyszące.
Działaniem całkiem nowym było nawiązanie partnerstwa z radną Małgorzatą Jantos z
Rady Miasta Krakowa oraz Fundacją Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja
w organizacji konferencji tematycznych pod egida hasła "Otwarty Kraków jest OK". Pierwsza
konferencja odbyła się w dniach 23-25 lutego 2017 roku. Pierwszy dzień konferencji został
poświęcony edukacji wielokulturowej w szkołach oraz problemom dzieci z doświadczeniami
migracyjnymi. Ideą konferencji było zaprezentowanie miasta jako miejsca dbającego o
różnorodność społeczną, pokazanie otwartości mieszkańców na innych oraz prezentacji
potencjału jaki wnoszą cudzoziemcy w nasz kapitał społeczny. Odbyło się spotkanie z
korpusem konsularnym, prezentacja idei programu "Otwarty Kraków". Trzeciego dnia
zorganizowano festiwal otwartości, rozproszone święto wielokulturowe organizowane
oddolnie przez mieszkańców Krakowa. W ramach konferencji zorganizowaliśmy również
debatę "Migranci, migracje. O czym warto wiedzieć, by wyrobić sobie własne zdanie" z
udziałem naukowców, dziennikarzy oraz praktyków pomocy humanitarnej.
W 2017 roku w programie Top Minds, organizowanym przez Stowarzyszenie Top 500
Innovators i Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta jednym z mentorów dla młodych
doktorantów i naukowców był prezes naszego Stowarzyszenia Jakub Kościółek.
W marcu 2017 roku przedstawiciel naszego Stowarzyszenia wziął udział w spotkaniu
praktyków zajmujących się przeciwdziałaniem mowie nienawiści pt. "Love No Hate" w
Bukareszcie w Rumunii. Dzielił się tam z uczestnikami forum swoją wiedzą na temat
prowadzenia monitoringów mediów pod kątem mowy nienawiści.
Stowarzyszenie zostało także partnerem międzynarodowej konferencji organizowanej
22 maja 2017 roku przez Instytut Studiów Międzykulturowych UJ. Stowarzyszenie wsparło
również Ośrodek Wychowawczy w Lesku przekazując dwa przenośne komputery, aby
uczniowie mogli z nich korzystać, zdobywać wiedzę o świecie i się lepiej rozwijać. Akt
darowizny został sporządzony w kwietniu 2017 roku.
W maju Stowarzyszenie objęło patronatem również spotkanie z prof. Beatą kowalską
oraz Khalilem Ahmadem o syryjskich uchodźcach zorganizowane przez Stowarzyszenie Prawy
do Lewego. Wzięliśmy również aktyny udział w konferencji "Migracje w przestrzeni
społecznej współczesnej Polski i Europy – kontekst światowy" organizowanej przez Instytut
Europeistyki UJ oraz Polską Akademię Umiejętności. Także w maju przedstawiciele naszego

Stowarzyszenia gościli w Olsztynie na konferencji pt. "Integracja imigrantów w Polsce doświadczenia, wyzwania, perspektywy". Podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami przede
wszystkim w zakresie współpracy z samorządem w kreowaniu przyjaznej polityki
integracyjnej.
W ramach budżetu obywatelskiego Stowarzyszenie oraz Fundacja im. M. Reja
zaproponowali stworzenie Centrum Wielokulturowe w Krakowie. Prowadziliśmy intensywną
kampanię na rzecz sfinansowania tego projektu, jednakże ostatecznie nie został on wybrany
przez Krakowian do realizacji. W klasyfikacji punktowej zajęliśmy jednak 39 miejsce na ponad
150 projektów, co należy uznać za sukces i przekonanie Krakowian o potrzebie utworzenia
takiego miejsca w przyszłości.
W czerwcu otrzymaliśmy wiadomość, iż nasz projekt Hate Speech Alert, którego
byliśmy liderem został uznany za dobrą praktykę w dziedzinie bezpieczeństwa oraz
przeciwdziałania dyskryminacji w projekcie "Just and Safe Cities for All", prowadzonym przez
przez Efus i współfinansowanym przez Komisję Europejską. Głównym celem projektu jest
wzmocnienie wiedzy o interesariuszach i środkach, jakie mogą zostać podjęte na poziomie
lokalnym, by przeciwdziałać przestępstwom i zagrożeniom związanym z aktami przemocy
motywowanymi dyskryminacją. Nasz projekt został wybrany spośród ponad 130 zgłoszeń
dobrych praktyk z całej Europy.
W lipcu nasz przedstawiciel dr Adam Bulandra wziął udział w panelu dyskusyjnym
towarzyszącym wystawie Omara Marquesa Refugees. Panel dyskusyjny dotyczył oczywiście
losu uchodźców jako obcych oraz przełamywaniu murów między imigrantami a ludnością
autochtoniczną. W 2017 roku miasto powołało również Zespół Interdyscyplinarny ds.
współpracy na rzecz realizacji Programu „Otwarty Kraków”. Stowarzyszenie zostało stałym
członkiem zespołu, a dr Bulandra jego współprzewodniczącym oraz osobą prowadząca
obrady zespołu. Zespół spotyka się raz w miesiącu, aby dyskutować nad sposobem
wdrażania programu Otwarty Kraków oraz jego dalszym rozwojem.
1 sierpnia 2017 roku rozpoczęliśmy projekt, współfinansowany przez Gminę Miejską
Kraków, zmierzający do organizacji w październiku IV edycji Festiwalu Wielokulturowego
INTERKULTURALIA, tym razem jako części zadania publicznego w zakresie integracji
migrantów, realizowanego w ramach miejskiego programu społecznego „Otwarty Kraków”.
Idea Festiwalu Interkulturalia od samego początku jego powstania wyrastała z założenia, że
promocja wielokulturowości jest kluczem do walki z rasizmem i ksenofobią oraz zwiększania

przestrzeni akceptacji różnorodności w środowisku lokalnym. Podstawowym celem
Interkulturaliów było zwrócenie uwagi mieszkańców Krakowa na zagadnienia różnorodności
kulturowej i walkę z postawami rasistowskimi i ksenofobicznymi. Projekt miał zatem wymiar
zarówno integracyjny, jak i edukacyjny. Edycja festiwalu, która odbyła się w październiku
2017 roku w jeszcze większym zakresie realizowała te założenia. Ze względu również na
panującą sytuację społeczno-polityczną zdecydowaliśmy nadać po raz pierwszy festiwalowi
charakter tematyczny, skupiając się na kulturach muzułmańskich oraz ich wkładzie w
budowanie różnorodności kulturowej w Europie i na świecie. W trakcie różnorodnych
wydarzeń festiwalowych przekonywaliśmy na przykładach, iż trzy najpowszechniejsze wielkie
religie monoteistyczne w Europie mogą pokojowo współistnieć, pozostawiając również
przestrzeń na świeckość. W części integracyjnej zaprezentowaliśmy te wydarzenia, pomysły,
zadania i projekty, które są w Krakowie realizowane na rzecz wielokulturowości przez
organizacje społeczne, grupy nieformalne, czy instytucje oddając im przestrzeń, w której
mogły zaprezentować swoje osiągnięcia. Doszliśmy również do wniosku iż musimy wspólnie
tworzyć w Krakowie szeroki front na rzecz otwartości i tolerancji etnicznej i
narodowościowej. Jak zwykle stworzyliśmy również mieszkańcom Krakowa okazję do
spotkania się we własnej różnorodności i wspólnego jej celebrowania, jako elementu
wzbogacającego lokalne stosunki społeczne i sprzyjającego rozwojowi kulturalnemu
wspólnoty lokalnej. W ramach Festiwalu odbyły się warsztaty, spotkania, wykłady, wernisaże,
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wielokulturowym piknikiem i koncertem finałowym zespołu Mamadou Dioufa (Mamadou i
Sama Yoon) w gorących polsko-senegalskich rytmach. Znamienitymi gośćmi festiwalu byli:
prof. Górak-Sosnowska, Dariusz Rosiak, Adam Szostkiewicz, Konstanty Gebert, Adham Abd El
Alaal i inni. W sierpniu wzięliśmy również udział w konferencji zorganizowanej przez
Fundację im. Mikołaja Reja Edukacja wobec migracji, w ramach której przeprowadziliśmy
dwa warsztaty dla nauczycieli i pedagogów.
Także w sierpniu Jakub Kościółek uczestniczył w Anna Lindh Network Days for
Intercultural Citizenship Education w Helsinkach, organizowanych przez sieć Fundacji Anny
Lindh, której nasze Stowarzyszenie jest członkiem. We wrześniu uczestniczył z kolei w wizycie
studyjnej organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka w Brukseli organizowanej
przez biuro Posła Parlamentu Europejskiego Michała Boni. Wizyta towarzyszyła wystawie
Dissidents przygotowanej m.in. przez przyjaciela naszej organizacji Piotra Wójcika.

W październiku Adam Bulandra, również na zaproszenie Michała Boniego wziął udział
w dyskusji panelowej "Kryzys migracyjny: dokąd zaprowadzi nas nienawiść?", które odbyło
się w Muzeum Polin w Warszawie. 2017, to również rok, w którym Prezes Stowarzyszena
otrzymał stypendium od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i studiował w akademii
liderów organizacji pozarządowych PROMENGO, dzięki czemu zwiększał swoje kompetencje
menedżerskie w organizacji. W listopadzie objęliśmy honorowym patronatem inicjatywę
studentów prawa i administracji Uniwersytetu Jagielońskiego Elsa Days. Dyskutowaliśmy
również na zaproszenie inicjatywy Wielokulturowy Kraków o wielokulturowym Krakowie
właśnie - czy miasto spełnia już przesłanki aby takim miastem się mienić.
Także w listopadzie, w Brukseli nasz przedstawiciel uczestniczył w konferencji
"Supporting active inclusion of disadvantage migrants in Europe" w ramach programu IOM UN Migration Agency Admin4all. W grudniu wzięliśmy z kolei udział w międzynarodowych
warsztatach "Preventing right-wing extremism and group hatred - exchanging good practices
from Germany and Central and Eastern Europe", które odbyły się w Berlinie w dniach 6-7
grudnia.
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doświadczeniami, przeprowadzili dla uczestników wydarzenia warsztat pt. "Addressing
attitudes towards asylum seekers and migrants through social understanding and reliable
knowledge in the context of schools". Udział w tym wydarzeniu był dla nas o tyle istotny, że
pozwolił się nam zmierzyć ze zmieniającą się polską rzeczywistością w konfrontacji z
doświadczeniami aktywistów i aktywistek z Europy Środkowo-Wschodniej.

Zarząd Stowarzyszenia

