Sprawozdanie
z działalności Sekcji ds.Cudzoziemców
w maju 2009

W kwietniu w ramach dyżurów prawników i doradcy międzykulturowego
udzielono porad 91 osobom, w 108 sprawach. 72 sprawy dotyczyły osób w procedurze, 23 –
osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą, 9 – status uchodźcy, 1 – przebywających na
podstawie zgody na zamieszkanie na czas oznaczony, 2 – na podstawie zgody na osiedlenie
się. Porad udzielono 29 kobietom i 62 mężczyznom. Najwięcej klientów, którym udzielono
porad pochodziło z Rosji (narodowość czeczeńska) – 47. W pozostałych sprawach pomoc
została udzielona osobom pochodzącym z: Afganistanu, Armenii, Białorusi, Dagestanu,
Etiopii, Gruzji, Gwinei, Rosji–Inguszetii, Iraku, Kenii, Konga, Libii, Pakistanu, Rosji,
Senegalu, Sierra Leone, Somalii, Sri Lanki, Sudanu, Togo, Ukrainy, Uzbekistanu oraz
Bezpaństwowcowi. 49 spraw zostało zakończonych, 13 spraw jest w toku przed Radą ds.
Uchodźców, 1 w toku przed innymi organami administracji i władzy publicznej oraz 18 spraw
jest w toku. W 26 sprawach udzielono informacji, w 21 sprawach sporządzono pismo, 23
sprawy są w toku, a 37 spraw zakończono.
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Cudzoziemców udzielono porad w sumie 302 osobom (w siedzibie SIP oraz w Punkcie
Informacyjnym SIPu w MUWie).
W ramach Centrum Wolontariatu w kwietniu odbyły się 84 wizyty lekarskie z tłumaczem.
Wolontariusze towarzyszyli także uchodźcom podczas składania zeznań na Policji oraz przed
Komisją orzekającą o niepełnosprawności.
Asystentka czeczeńska kontynuowała dyżury w SP nr 273 na warszawskich Bielanach
w ramach projektu „Szkoła wielokulturowa II”.

W ramach projektu „Sąsiedzi czy intruzi - badania dyskryminacji cudzoziemców w Polsce”
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cudzoziemców. Poza działaniami podejmowanymi na rzecz konkretnych osób (dyskryminacja
przez ośrodek adopcyjny, dyskryminacja w miejscu pracy, przestępstwo popełnione z powodu
nienawiści narodowej, dyskryminacja cudzoziemców przy przydziale mieszkań komunalnych,
i in.), Stowarzyszenie prowadzi także działania lobbingowe i orzecznicze.
Pracownicy Stowarzyszenia uczestniczyli w opracowaniu raportu Social Watch 2009,
w którym poruszone zostały m.in. zagadnienia dotyczące dyskryminacji cudzoziemców.
Spotkania/ Szkolenia
8 maja prawnik SIP wziął udział w spotkaniu w Fundacji Batorego "Wizy a wschodni
sąsiedzi. Polityka państw Grupy Wyszehradzkiej"
15 maja przedstawicielka SIP wzięła udział w spotkaniu w siedzibie Rzecznika Praw
Obywatelskich w ramach europejskiego roku walki z ubóstwem, w którym uczestniczyli
przedstawiciele instytucji państwowych i urzędów oraz organizacji pozarządowych
pracujących na rzecz imigrantów. Dyskutowano o wielu aspektach wsparcia integracji
imigrantów.
21 i 26 maja odbyły się szkolenia dla rad pedagogicznych w dwóch pierwszych szkołach
w ramach projektu „Równe szanse w polskiej szkole” finansowanego przez Urząd
Marszałkowski.

Szkolenia prowadzą pracownicy SIP, przedstawicielka społeczności

czeczeńskiej oraz nauczyciele doświadczeni w pracy z dziećmi uchodźcami.
Pracownik Stowarzyszenia uczestniczył w debacie "Prawo antydyskryminacyjne w Polsce
w świetle prawa UE", w trakcie której omówiono m.in. przebieg prac nad ustawą o równym
traktowaniu
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antydyskryminacyjnym.
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