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Podejmowane w tym półroczu inicjatywy pozwoliły nam na jeszcze lepsze poznanie sytuacji
różnych grup migrantów w Polsce oraz bieżących wyzwań, z którymi mierzą się instytucje
publiczne w zakresie planowania i realizacji działań istotnych dla procesu integracji migrantów
z polskim społeczeństwem. Służyły temu m.in. duże, czterodniowe wydarzenie, jakim było
IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych, seria spotkań grup eksperckich na temat
rekrutacji i podnoszenia kwalifikacji urzędników obsługujących imigrantów oraz spotkanie
podsumowujące projekt “Komunikacja międzykulturowa” – jak tożsamość i stereotypy
wpływają na zachowania?”.
Z drugiej strony, odpowiadając na sygnały napływające do nas ze strony instytucji i organizacji
członkowskich Platformy, zaplanowaliśmy szereg działań pozwalających na zacieśnienie
współpracy pomiędzy samymi członkami Platformy. Wszechstronna i pogłębiona współpraca
to podstawa do przygotowywania i wdrażania systemowych działań integracyjnych, zakrojonych
na większą skalę i opartych o bieżącą diagnozę sytuacji. Tutaj na szczególną uwagę zasługuje
spotkanie integracyjno-networkingowe Platformy, które zgromadziło wiele instytucji
i organizacji należących do Platformy, tworząc przestrzeń do dyskusji zarówno na temat
współpracy jak i dalszego funkcjonowania Platformy. Jedne z kluczowych wniosków z dyskusji
dotyczyły podjęcia działań, dzięki którym Platforma jako forum współpracy będzie jednocześnie
jak najlepiej pełniła rolę mechanizmu konsultacyjnego wspierającego rozwój, wdrażanie oraz
ocenę polityki integracyjnej i działań podejmowanych w tym zakresie.
Wszystkim członkom Platformy serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w realizację działań
oraz przedstawienie tak wielu ciekawych i ważnych postulatów dotyczących dalszego
funkcjonowania Platformy.

Z wyrazami szacunku,
Janina Owczarek
Koordynator Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji

Międzysektorowe spotkanie okrągłego stołu: “Komunikacja międzykulturowa
– jak tożsamość i stereotypy wpływają na zachowania?”
Styczeń 2015, Warszawa
Zorganizowane przez Fundację Afryka Connect spotkanie służyło
omówieniu wyników raportu „Analiza potrzeb migrantów – diagnoza
sytuacji Gdańsk, Poznań, Białystok 2014’’, o którym wspominaliśmy
w poprzednim numerze newslettera. Podczas spotkania podsumowano
rezultaty działań Fundacji Afryka Connect w zakresie komunikacji
międzykulturowej.
Było ono także bardzo dobrą okazją do dyskusji na temat możliwych do wdrożenia inicjatyw
i narzędzi przeciwdziałających nietolerancji i przestępstwom na tle nienawiści w Polsce.
Gorąco zachęcamy do obejrzenia filmów przygotowanych w ramach warsztatów Fundacji
Afryka Connect. Aby obejrzeć film należy kliknąć w obrazek:

Jak przeprowadzić skuteczną rekrutację i zadbać o wzrost kwalifikacji
pracowników obsługujących cudzoziemców?
Marzec / Kwiecień 2015, Warszawa
Rekrutacja oraz podnoszenie kwalifikacji urzędników to temat trzech
spotkań grup eksperckich zorganizowanych przez Fundację Inna Przestrzeń.
Spotkania skierowane były do pracowników urzędów wojewódzkich oraz urzędów miejskich
odpowiedzialnych za rekrutację oraz zarządzanie pracownikami, którzy w swojej codziennej
pracy mają bezpośredni kontakt z migrantami. Spotkania były odpowiedzią na rekomendacje
wypracowane podczas III Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych.
Spotkania były poświęcone opracowaniu wytycznych dotyczących standardów rekrutacji
w administracji publicznej oraz zidentyfikowaniu odpowiednich narzędzi podnoszenia
kompetencji urzędników obsługujących migrantów.
Jakie działania należy podjąć w celu poprawy jakości obsługi migrantów? Według
uczestników spotkań konieczne jest stworzenie odpowiedniego dla administracji publicznej
modelu rekrutacyjnego oraz zapewnienie urzędnikom
dostępu do specjalistycznych szkoleń.
Zachęcamy do zapoznania się z rekomendacjami
wypracowanymi przez grupy eksperckie: raport
podsumowujący dostępny jest tutaj. Film ze spotkań
eksperckich dostępny jest po kliknięciu w obrazek:

Spotkanie z ekspertami: „ZAPOBIEGAJ, CHROŃ, SZCZEP”
Kwiecień 2015, Warszawa
W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Światowy Tydzień
Szczepień. Z tej okazji, w ramach Platformy odbyło się spotkanie
z ekspertami ,, Zapobiegaj, Chroń, Szczep’’, dotyczące dostępu
migrantów w Polsce do szczepień ochronnych.
Celem spotkania była dyskusja i odpowiedź na pytania dotyczące
znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia dziecka, dostępu
do szczepień dla migrantów o uregulowanym i nieuregulowanym
statusie pobytu, a także skutecznego dotarcia z informacją na temat
szczepień do społeczności migranckich.
Spotkanie zostało objęte patronatem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny oraz Światowej Organizacji Zdrowia.

IV Międzysektorowe Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych
Maj 2015, Wrocław

Ponad stu przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej,
organizacji pozarządowych oraz społeczności migranckich z różnych
regionów Polski wzięło udział w czterodniowym wydarzeniu
zorganizowanym przez Fundację Inna Przestrzeń i Fundację
Nomada, w partnerstwie z Fundacją Homo Faber.
Program Forum obejmował analizę aktualnych problemów społeczności migranckich
i wynikających z nich wyzwań.
Uczestnicy Forum pracowali w 7 grupach roboczych, których tematyka obejmowała
następujące kwestie: wyzwania związane ze zwiększonym napływem migrantów z Ukrainy,
integracja zagranicznych studentów na polskich uczelniach, integracja oraz przeciwdziałanie
dyskryminacji muzułmańskich migrantów, przeciwdziałanie przemocy wobec migrantek,
wykwalifikowani migranci na polskim rynku pracy, opieka medyczna nad migrantami,
oraz współpraca na rzecz integracji z romskimi migrantami ekonomicznymi.
Wyniki tych prac – rekomendacje zmian w prawie,
rekomendacje dla instytucji państwowych i organizacji
pozarządowych oraz projekty wspólnych działań
są zawarte w raporcie dostępnym tutaj.
Film z Forum dostępny jest po kliknięciu w obrazek:

Spotkanie integracyjno-networkingowe Krajowej Platformy Współpracy
na rzecz Integracji
Lipiec 2015, Warszawa
Ponad siedemdziesiąt osób wzięło udział w spotkaniu integracyjno-networkingowym
Platformy, które odbyło się w pierwszych dniach lipca na warszawskim Żoliborzu.
Spotkanie zostało zorganizowane jako odpowiedź na chęć i potrzebę członków Platformy
lepszego poznania działań innych organizacji i instytucji członkowskich oraz planowania
wspólnych inicjatyw z zakresu integracji. Członkowie zgodnie podkreślali, jak ważna
w Platformie jest dla nich wymiana doświadczeń i informacji, znalezienie partnerów
do projektów, wsparcie inicjatyw migranckich oraz budowanie szerokich sieci współpracy.
,,Platforma jest dla mnie ważna po to, żeby budować partnerstwa.
Bardzo wierzę w szerokie sieci współpracy.’’

,,Platforma to przede wszystkim wymiana informacji – jeden
z podstawowych czynników związanych z dobrą integracją.’’

,,Kontakt, informacja, integracja – to jest kluczowe rozwiązanie
dla nas wszystkich.’’

,,Dzięki działaniom Platformy udało się nam zarejestrować,
bo dotychczas byliśmy inicjatywą. Ważne są działania Platformy
wspierające inicjatywy migranckie.’’

Oprócz nawiązania nowych kontaktów i zacieśnienia współpracy, spotkanie służyło także
wspólnemu wypracowaniu zasad funkcjonowania i zakresu przyszłych działań Platformy.
Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i współpracę!
Jednocześnie gorąco zachęcamy
do obejrzenia krótkiego filmu
ze spotkania. Film jest dostępny
po kliknięciu w obrazek:
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