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Szanowni Paostwo,
Z przyjemnością prezentujemy kolejny numer naszego newslettera,
podsumowujący działania podejmowane w minionym kwartale.
W okresie wiosennym kontynuowaliśmy projekty szkoleniowe
nakierowane na zwiększanie wiedzy i kompetencji oraz przyczyniające
się do lepszej integracji migrantów w Polsce. Bardzo gorący okres
trwa również na naszej infolinii Migrant Info, co jest związane między
innymi ze zwiększającą się liczbą cudzoziemców podejmujących w
Polsce pracę i studia.
Aby czerpad z doświadczeo międzynarodowych w zakresie integracji,
zorganizowaliśmy dwie wizyty studyjne do Szwajcarii, w których
wzięli udział polscy samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji
pozarządowych działających na rzecz migrantów.
Zapraszam do lektury!

Z wyrazami szacunku,
Anna Rostocka
Dyrektor Krajowego Biura IOM w Warszawie
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Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)
Założona w 1951 roku Międzynarodowa Organizacja
do Spraw Migracji (IOM) jest wiodącą organizacją
międzyrządową działającą w dziedzinie migracji. W
skład IOM wchodzi 165 paostw członkowskich, w
tym Polska.
IOM wspiera kraje w sprostaniu wyzwaniom
operacyjnym i społeczno-gospodarczym związanym
z migracjami, pomaga migrantom oraz chroni ich
prawa.
Konstytucja IOM wyraźnie podkreśla wzajemny
związek
między
migracją
a
rozwojem
ekonomicznym, społecznym i kulturowym oraz
uznaje prawo do swobodnego przemieszczania się
osób.
Więcej informacji o misji i działaniach IOM:
www.iom.pl oraz www.iom.int.

AKTUALNOŚCI
Rekordowa liczba beneficjentów programu pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji
Ubiegły rok okazał się rekordowy pod względem liczby migrantów, którzy skorzystali z pomocy
IOM w zakresie dobrowolnego powrotu i reintegracji – pokazuje niedawno opublikowany raport
AVVR 2015 Key Highlights.
W 2015 roku siedemdziesiąt tysięcy migrantów przebywających w 97 krajach docelowych lub
krajach tranzytu dzięki pomocy IOM w bezpieczny i humanitarny sposób powróciło do swoich
krajów. Prawie jedną trzecią beneficjentów stanowiły kobiety, a ok. jedna czwarta to dzieci.
Zdecydowana większośd (80%) to powroty z Europy, głównie Niemiec, Austrii, Belgii, Grecji i
Holandii.
W Polsce program AVVR działa od ponad dziesięciu lat. Skorzystalo z niego ponad 11 tysięcy
migrantów, którzy powrócili do ponad 55 krajów. Największa grupa powróciła na Ukrainę.

INTEGRACJA
Wizyty studyjne w Szwajcarii- wymiana doświadczeo w zakresie polityki
integracyjnej
Za nami kilka dni intensywnej wymiany wiedzy doświadczeo w zakresie polityki
integracyjnej w ramach zorganizowanych przez IOM i Urząd ds. Cudzoziemców
wizyt studyjnych w Szwajcarii. W pierwszej wizycie wzięli udział przedstawiciele
polskich samorządów z Gdaoska, Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia. W
kolejnej- przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym migranckich,
działających na rzecz migrantów.
Uczestnicy wizyt spotkali się z ekspertami ze szwajcarskiej administracji
centralnej, Federalnej Komisji ds. Migracji, urzędu miasta Zurich, a także z
osobami z różnych społeczności migranckich, poznali nowatorskie rozwiązania
dotyczące integracji na poziomie lokalnym. Gorąco dziękujemy wszystkim
uczestnikom za aktywny udział i świetną atmosferę, która z pewnością
zaowocuje dalszą współpracą i realizacją systemowych rozwiązao w zakresie
integracji w polskich miastach.
Wizyta zorganizowana została w ramach Krajowej Platformy Współpracy na
rzecz Integracji stanowiącego częśd projektu " Zwiększanie efektywności
zarządzania migracjami w Polsce" wspófinansowanego przez Szwajcarię.
Przygotowanie cudzoziemców do pracy w Polsce
Pracownicy polskiej firmy G2A zatrudniającej cudzoziemców z całego świata i
specjalizującej się w sprzedaży gier komputerowych skorzystali z prowadzonych przez
IOM szkoleo z zakresu orientacji kulturowej.
Na szkoleniu było bardzo wielokulturowo - wzięli w nim udział migranci z Francji,
Ukrainy, Chin, Włoch, Hiszpanii, Turcji i Węgier. Podczas szkolenia mieli okazję
dowiedzied się więcej na temat pracy i życia w Polsce, lepiej poznad polską kulturę i
zwyczaje. Szkolenie odbyło się w czerwcu w siedzibie firmy w Rzeszowie.

Szkolenia dla warszawskiej straży miejskiej oraz urzędów wojewódzkich
Pracownicy warszawskiej straży miejskiej oraz urzędów wojewódzkich z różnych miast
Polski wzięli udział w szkoleniach IOM z zakresu komunikacji międzykulturowej, które
odbyły się w maju i czerwcu.
Uczestnicy szkoleo mieli okazję porozmawiad z cudzoziemcami-ekspertami
kulturowymi oraz pogłębid swoją wiedzę na temat komunikacji z osobami
pochodzącymi z różnych kultur oraz lepiej zrozumied sytuację mieszkających w Polsce
cudzoziemców.

Jak wspierad integrację migrantów w społecznościach lokalnych?
Wsparcie procesu integracji migrantów w społecznościach lokalnych było tematem
warsztatów przeprowadzonych przez IOM we wrocławskim Centrum Integracji
Społecznej w marcu bieżącego roku. W warsztatach wzięły udział osoby z Zespołu ds.
Migracji powołanego w ubiegłym roku przez władze miasta Wrocławia. W skład
Zespołu wchodzą osoby reprezentujące wrocławskie instytucje oraz organizacje
pozarządowe, także migranckie.
Szkolenie było zorganizowane przez IOM oraz UdSC w ramach projektu „Zwiększenie
Działania prowadzone w ramach projektu ,,Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce’’,
efektywności zarządzania migracjami w Polsce” współfinansowanego przez Szwajcarię
współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami
w ramach szwajcarskiego
członkowskimi
Unii Europejskiej. programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Kampania informacyjna Migrant Info
Dla konsultantów Migrant Info nie tylko lato jest gorące! Gorący okres trwa również
na prowadzonej przez IOM infolinii, co pokazują najświeższe statystyki.

Odpowiedzialmy biznes a zarządzanie wielokulturowością
Odpowiednie zarządzanie wielokulturowością w miejscu pracy staje się
wymogiem coraz większej ilości firm w Polsce. Jak powinny wyglądad
dobre praktyki w zakresie zarządzania wielokulturowością w firmie?
Serdecznie zachęcamy do lektury artykułu IOM, który ukazał się w
raporcie ,,Odpowiedzialny Biznes w Polsce'', cyklicznej publikacji Forum
Odpowiedzialnego

Biznesu.

Więcej

na

ten

http://blog.iom.pl/odpowiedzialny-biznes-a-zarzadzaniewielokulturowosci...

temat:

MIGRACJE NA ŚWIECIE
Sytuacja migrantów i uchodźców w Europie. Kolejny raport Fatal Journeys.
Chod w mediach słyszymy o tym coraz mniej, tragedia migrantów ginących na Morzu
Śródziemnym wciąż trwa. Opublikowany w czerwcu raport IOM Fatal Journeys Vol.2. mówi
nie tylko o tym, ile osób zginęło w drodze do Europy, ale naświetla także problem ich
identyfikacji czy kontaktu z rodzinami, które pozostały w krajach pochodzenia i często nie
wiedzą, co się stało z ich bliskimi, którzy wyruszyli w podróż w poszukiwaniu lepszego życia.
http://www.iom.int/news/fatal-journeys-vol-2-new-global-report-iom
Jak pokazują najnowsze dane IOM, od stycznia do lipca 2016 prawie 240 tysięcy uchodźców
i migrantów dotarło do Europy drogą morską – głównie do Grecji, Włoch i Hiszpanii.
Większośd uchodźców/migrantów przybywających do Grecji to obywatele Syrii, Iraku,
Afganistanu i Pakistanu. Z kolei większośd osób przybywających do Włoch pochodzi z krajów
afrykaoskich, takich jak Nigeria, Gambia, Senegal.

Główne kierunki migracji w skali globalnej
Jak kształtowały się migracje na świecie w skali globalnej? Dowiedzą się tego z jednej z
najnowszych publikacji IOM - Global-Migration-Trends-2015-Factsheet,do której lektury
serdecznie zachęcamy.
W ubiegłym roku liczba migrantów na świecie przekroczyła 244 miliony – o ponad dziesięd
milionów więcej niż w roku 2013. W skali globalnej, prawie połowa (48%) migrantów to
kobiety – w podziale na kontynenty kobiety stanowią 42% migrantów w Azji, ponad 52% w
Europie i ponad 51% w Ameryce Północnej. Więcej na ten temat piszemy na naszym blogu:
http://blog.iom.pl/iom-global-migration-trends-factsheet-2015/.

20 czerwca: Światowy Dzieo Uchodźcy
20 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzieo Uchodżcy. Liczba uchodźców i osób
przymusowo przesiedlonych na świecie przekroczyła 65 milionów, padało Biuro
Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). Ponad połowa z nich to dzieci.
Ponad połowa uchodźców na świecie pochodzi z zaledwie trzech krajów: Syrii,
Afganistanu i Somalii. Chod wielu ludziom wydaje się, że rzesze uchodźców mieszka w
Europie, w rzeczywistości najwięcej uchodźców i osób przymusowo przesiedlonych
mieszka w krajach rozwijających się.
Kraje, w których mieszka obecnie najwięcej uchodźców to Turcja, Liban i Pakistan.

Newsletter wydawany w ramach projektu: „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w
Polsce”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z
nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej”. Projekt realizowany jest przez
Międzynarodową Organizację ds. Migracji i Urząd do Spraw Cudzoziemców.

