
 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie nr 5/2008  

z działalności Sekcji ds. 

Cudzoziemców w czerwcu 2008 

 

 

 

W czerwcu 2008 r. w ramach dyŜuru prawników i doradcy międzykulturowego 

udzielono porad 57 osobom, w 70 sprawach. 6 spraw dotyczyło osób przebywających 

w Polsce nielegalnie, 38 – w procedurze, 19 – osób, które uzyskały zgodę na pobyt 

tolerowany, 4 – status uchodźcy, 2 – przebywających na podstawie zgody na osiedlenie się, 

1 – na podstawie wizy. Porad udzielono 13 kobietom i 44 męŜczyznom. Najwięcej klientów, 

którym udzielono porad pochodziło z Rosji (narodowość czeczeńska) – 26. w pozostałych 

sprawach pomoc została udzielona osobom pochodzącym z: Algierii, Bangladeszu, Białorusi, 

Dagestanu, Ghany, Gruzji, Rosji – Inguszetii,  Kenii, Kirgistanu, Kamerunu, Mołdawii, 

Nigerii, Pakistanu, Rosji, Sierra Leone, Togo, Ukrainy, Uzbekistanu oraz bezpaństwowcom. 

38 spraw zostało zakończonych, w 1 decyzja została wydana przez Radę do Spraw 

Uchodźców, 6 spraw jest w toku przed Radą, 5 spraw w toku przed Urzędem do Spraw 

Cudzoziemców oraz 20 w toku przed innymi organami administracji i władzy publicznej. 

W 26 sprawach udzielono informacji, w 17 sprawach sporządzono pismo, 14 spraw jest 

w toku, a 12 spraw zakończono.  

W ramach Centrum Wolontariatu odbyło się 51 wizyt lekarskich z tłumaczem, 

wolontariusze towarzyszą teŜ cudzoziemcom w wielu innych codziennych sprawach. 

Asystentka czeczeńska kontynuowała pracę w SP nr 273 na Bielanach. 

 

Konferencje/spotkania/spotkania eksperckie: 

Dnia 2 czerwca Wolontariuszka SIP wzięła udział w konferencji: „Wolontariat na 

rzecz pre-integracji uchodźców w Polsce” zorganizowanej przez lubelskie Centrum 

Wolontariatu. 

W dniach 16-18 czerwca dwoje pracowników SIP wzięło udział w zorganizowanym 

w Pskowie (Rosja) przez Fundację im. Stefana Batorego i rosyjską Fundację Nowa Eurazja 

spotkaniu przedstawicieli polskich i rosyjskich organizacji pozarządowych "Polska-Rosja. 

Pogłębianie współpracy organizacji pozarządowych". Spotkanie składało się z dwóch części: 
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seminarium poświeconego omówieniu rozwoju trzeciego sektora w Polsce i Rosji oraz 

warsztatów słuŜących rozwojowi współpracy i opracowaniu koncepcji wspólnych projektów 

w jednej z dwóch dziedzin – aktywizacja społeczności lokalnych oraz pomoc migrantom 

i uchodźcom. 

Dnia 23 czerwca pracownicy SIP przyjęli w swojej siedzibie przedstawicieli młodych 

organizacji pozarządowych z zachodniej Rosji, przebywających w Polsce na staŜu 

zorganizowanym przez Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne. 

Dzielili się z nimi doświadczeniem pracy w trzecim sektorze, ze szczególnym naciskiem na 

pracę z przymusowymi migrantami oraz zagadnienia związane z mediacjami. 

30 czerwca pracownica SIP spotkała się ze studentami z programu Humanity in 

Action, przygotowującymi raport o ochronie zdrowia i dostępie do opieki medycznej 

uchodźców/osób oczekujących na status uchodźcy/osób nielegalnie przebywających 

w Polsce. 

 

Media: 

Jeden z pracowników Stowarzyszenia wypowiedział się dla Radia Józef o codziennych 

problemach uchodźców w Polsce. 

Pracownicy SIP towarzyszyli przedstawicielom TV Tokio, która planuje realizację 

programu o losie dzieci-uchodźców czeczeńskich w Polsce. 

 


