Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Promocji Wielokulturowości INTERKLTURALNI PL
w okresie 14.10.2010 – 31.12.2011

Stowarzyszenia Promocji Wielokulturowości 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 14 października 2010 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Wydziale
XI Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368412
Dane Stowarzyszenia: według stanu na 31 grudnia 2011 roku
Nazwa: Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości INTERKULTURALNI PL
Forma prawna: stowarzyszenie
Władze Stowarzyszenia: Walne Zgromadzenia Członków
: Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
- Prezeska: Anna Kostecka
- Wiceprezeska: Iga Machalewska
- Sekretarz: Jakub Kościółek
: Organ kontrolny – Komisja Rewizyjna:
- przewodniczący dr Adam Bulandra
Adres Stowarzyszenia: rejestrowy: ul. Praska 58/1, 30-322 Kraków
: biuro: ul. Piłsudskiego 7/5, 31-110 Kraków
Dane gospodarcze i statystyczne: NIP: 676-24-30-328, REGON: 121368522
Obroty w 2010 roku:
Obroty w 2011 roku:
Dane kontaktowe:
tel. (12) 376 50 27, e-mail: biuro@interkulturalni.pl, 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: V Festiwal Filmów Afrykańskich AfryKamera 2010 w Krakowie.
1 – 7 października 2010.
Festiwal Filmów Afrykańskich „Afrykamera” to ogólnopolski festiwal mający na celu
zaprezentowanie afrykańskiego wkładu w rozwój światowej kinematografii. Oprócz projekcji
kinowych, festiwalowi towarzyszą dodatkowe wydarzenia prezentujące różne aspekty kultury
afrykańskiej. Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL było partnerem lokalnym twórców
festiwalu i współorganizowaliśmy krakowską edycję wydarzenia. Projekt realizowany był przed
uzyskaniem przez Stowarzyszenie nru. KRS i opierał się na pracy społecznej członków i
członkiń.
Projekt realizuje cele: 1 i 19

Projekt: Monitoring krakowskich instytucji publicznych pod kątem ich
dostosowania do potrzeb obcokrajowców mieszkających w Krakowie lub go
odwiedzających, przygotowanie i upowszechnienie raportu, zawierającego
propozycję działań naprawczych, spotkanie z przedstawicielami instytucji
objętych monitoringiem.
Styczeń 2011- lipiec 2011
Działania finansowane były przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu
Demokracja w Działaniu – Nadzór. Długofalowym celem projektu jest ułatwienie
cudzoziemcom funkcjonowania w Krakowie, który to cel został już częściowo po zrealizowaniu
projektu osiągnięty.
Działaniami monitoringowymi objęto 9 instytucji: Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu
Miasta Krakowa (3 placówki: Urząd Miasta Krakowa Al. Powstania Warszawskiego 10, Urząd
Miasta Krakowa ul. Wielicka 28a, Urząd Miasta Krakowa Os. Zgody 2) oraz Oddział do Spraw
Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także miejscowe oddziały Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych i Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodatkowo przyjrzeliśmy się
architekturze oraz rozwiązaniom logistycznym i dostępności informacji na dworcu kolejowym i
autobusowym, a także organizacji transportu publicznego w Krakowie. W związku z faktem, iż
jakość życia w Krakowie zależy również od poczucia bezpieczeństwa postanowiliśmy także
przyjrzeć się pracy policji, a szczególnie komisariatów na Rynku Głównym oraz na ul. Szerokiej.
Wreszcie ostatnim aspektem dotyczącym legalizacji pobytu i funkcjonowania w oparciu o
wydane zezwolenia było spojrzenie na obowiązki i uprawnienia realizowane względem
cudzoziemców przez Straż Graniczną.
Rezultatem przeprowadzonego projektu jest obszerny raport pt. „Cudzoziemcy w Krakowie”.
Przedstawia on analizę funkcjonowania poszczególnych instytucji pod kątem występujących w
nich problemów, zawierając jednocześnie rekomendacje odnośnie sposobu polepszenia obsługi
cudzoziemców w każdym z nich. Raport jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia
w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Projekt realizuje cele: 1, 5, 14, 16

Projekt: Festiwal Afrykański w Krakowie 2011.
25 maj – 5 czerwiec 2011.
Festiwal Afrykański w Krakowie to wydarzenie edukacyjno-kulturalne poświęcone prezentacji
różnorodności kultury afrykańskiej. W jego skład wchodziły: wystawy, debaty, panele
dyskusyjne, warsztaty językowe, taneczne oraz kulinarne, spotkania z podróżnikami oraz
osobami związanymi z Afryką, zabawy dla dzieci, konferencja naukowa, impreza klubowa, oraz
festiwal filmów afrykańskich „Afrykamera”. Stowarzyszenie było współorganizatorem
festiwalu. W jego ramach Stowarzyszenie zorganizowało ogólnopolską konferencję naukową
„Problemy Współczesnej Afryki. Szanse i Wyzwania na Przyszłość” w Instytucie Bliskiego i
Dalekiego Wschodu UJ. Zajmowaliśmy się również promocją VI edycji festiwalu Afrykamera.
Nasze zaangażowanie opierało się na pracy społecznej członków i członkiń.
Projekt realizuje cele: 1 i 19

Projekt: Toast za Transkaukazję.
10 czerwiec 2011.
Transkaukazja to międzynarodowy, interdyscyplinarny festiwal inspirowany współczesnym
Kaukazem. 10 czerwca, na 35 dni przed rozpoczęciem festiwalu, w wielu miastach na świecie
odbywały się wydarzenia promujące kulturę Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji – tzw. Toasty za
Transkaukazję. Stowarzyszenie było współorganizatorem wydarzenia w Krakowie, w którego
skład wchodziło: slajdowisko, opowieści o Kaukazie, prezentacja toastów kaukaskich oraz
koncert zespołu „Dzikie Pola”. Nasze zaangażowanie opierało się na pracy społecznej
członków i członkiń.
Projekt realizuje cele: 1 i 19

Projekt: Przeciwko rasizmowi i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii
zapobiegania i reakcji.
sierpień 2011- maj 2012
Działania finansowane są przez Trust for Civil Society for Central and Eastern Europe. Projekt
jest realizowany przez Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości INTERKULTURALNI PL
we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych.

Celem projektu jest ograniczenie zachowań rasistowskich i ksenofobicznych oraz ich wizualnych przejawów w przestrzeni publicznej w Krakowie. Projekt zakłada wypracowanie rozwiązań prewencyjnych oraz schematów skutecznej reakcji na zdarzenia już występujące. Aby skutecznie osiągać realizowane cele Stowarzyszenie postanowiło wypracować dla miasta strategię
zapobiegania i reakcji na akty o podłożu rasistowskim i ksenofobicznym.
Główne działania projektu przeprowadzone w 2011r.
• Stworzenie strony internetowej projektu: www.open-krakow.pl. Strona skierowana jest

do świadków i osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń rasistowskich i ksenofobicznych w Krakowie. Na stronie można anonimowo zgłosić przypadek nierównego traktowania, przemocy fizycznej czy wysłać zdjęcie obraźliwych napisów

•

Monitoring wydarzeń motywowanych rasizmem i ksenofobią mających miejsce na terenie Krakowa od 2007r.

•

Monitoring bieżących wydarzeń w Krakowie oraz reakcji odpowiednich instytucji publicznych.

•

Opracowanie naukowego materiału źródłowego dotyczącego rozwiązań prewencyjnych i
zaradczych stosowanych w innych miastach europejskich i pozaeuropejskich o zbliżonym do Polski kręgu kulturowym. Stworzenie dokumentu obejmującego rozwiązania nadające się do zastosowania w realiach samorządu lokalnego miasta Krakowa

Projekt realizuje cele: 4, 5, 7, 13, 15

Projekt: Warszaty Grundtviga "Multicultural Europe - are we really united in
diversity? Anti-discrimination training"
Sierpień 2011- Kwiecień 2012
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym uzyskanym z Komisji Europejskiej w ramach
Programu „Uczenie się przez całe życie”. Głównym celem projektu jest podwyższenie
wrażliwości kulturowej uczestników warsztatu. Uczestnikami będą dorośli pochodzący z
różnych środowisk i kultur, którzy są zainteresowani doświadczeniem wymiany kulturowej oraz
pogłębieniem wiedzy na temat zjawiska dyskryminacji i możliwych praktyk
antydyskryminacyjnych.
Warsztat odbędzie się w dniach 17-21 kwietnia 2012. Działania przeprowadzone w okresie
sierpień-grudzień 2011 to:
• akcja informacyjna odnośnie projektu
• rekrutacja uczestników warsztatu
• przygotowanie zaplecza logistycznego warsztatu
Projekt realizuje cele: 1, 2, 6

