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Kilka słów wstępu
Zjawisko migracji jest stare jak świat, jednak nigdy wcześniej ludzie nie zmieniali krajów
zamieszkania tak szybko, tak często i na tak ogromną skalę, jak dziś. To zdanie było prawdziwe, gdy pięć lat temu publikowaliśmy pierwsze wydanie tej książeczki – i nadal jest aktualne. Świat pędzi jeszcze szybciej, a my z nim.
Nauka, działania państwowe i inicjatywy pozarządowe nie nadążają wprost za ogromem
i zróżnicowaniem konsekwencji migracji. Skutki i przyczyny migracji analizowane są pod
coraz nowym kątami, budzą też wciąż nowe pytania związane z wpływem migracji na rozwój społeczeństw, światową ekonomię, funkcjonowanie grup, rodzin czy indywidualnych
osób.
Broszurka „Migracje online” ma być dla czytelnika pomocą w szukaniu informacji na temat
migracji w Internecie. Stanowi wybór stron internetowych poświęconych migracji i międzykulturowości – zarówno polskich, jak anglojęzycznych.
Ze względu na naturę Internetu – w którym zasoby także zmieniają się dynamicznie z dnia
na dzień – broszurka nie stanowi z pewnością wyczerpującego kompendium. Podajemy strony internetowe, które z naszej perspektywy są ważne i wartościowe. Mamy jednak świadomość, że na świecie – i w świecie wirtualnym – informacji i wiedzy o migracjach jest o wiele
więcej.
Liczymy więc, że oprócz wygodnego katalogu pomocnych stron nasza publikacja będzie też
furtką do własnych poszukiwań, inspiracją do myślenia o migracjach w sposób wielowątkowy, szeroki.
Broszurka powstała w ramach projektu „Migroteka 2” – inicjatywy na rzecz szerzenia wiedzy o migracji poprzez udostępnianie literatury o migracjach i międzykulturowości w polskich bibliotekach. Projekt zawdzięcza swój rozkwit współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.
Dziękujemy przy okazji wszystkim prywatnym i instytucjonalnym darczyńcom – wiele książek w zbiorze Migroteka to prezenty od autorów i wydawców. Bardzo doceniamy Waszą
życzliwość!
Więcej na temat Migroteki i innych inicjatyw Fundacji Polskie Forum Migracyjne –
www.forummigracyjne.org. To oczywiście pierwszy adres internetowy, pod który Państwa
serdecznie zapraszamy.
Życzę miłej lektury!
Agnieszka Kosowicz
Prezes Fundacji Polskie Forum Migracyjne
Polskie Forum Migracyjne
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Instytucje państwowe związane
z obecnością cudzoziemców
w Polsce
Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”
Centrum jest finansowanym ze środków budżetu państwa systemem obsługi klientów
urzędów pracy (głównie poprzez contact center pod numerem telefonu 19524 i portal
internetowy www.zielonalinia.gov.pl). Na stronie znajdziemy dział dotyczący procedur
zatrudniania cudzoziemców w Polsce.
http://zielonalinia.gov.pl/Zatrudnianie-cudzoziemcow-32145

Komendant Główny Straży Granicznej
Oprócz kontroli ruchu osobowego na polskich granicach Straż Graniczna ma kontakt
z trzema szczególnymi grupami cudzoziemców: osobami, które ubiegają się w Polsce
o status uchodźcy, cudzoziemcami, którzy przekraczają polskie granice nielegalnie oraz
cudzoziemcami, którzy wchodzą w Polsce w konflikt z prawem, np. angażując się w handel ludźmi. Na stronie – interesujący dział statystyczny, informacje dot. zwalczania handlu ludźmi i inne.
www.strazgraniczna.pl

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla polskich i cudzoziemskich ofiar
handlu ludźmi
Jego działanie zainicjowano w związku ze stale rosnącą liczbą ofiar handlu ludźmi, które obawiały się kontaktu z instytucjami państwowymi lub nie chciały skorzystać ze wsparcia oferowanego przez instytucje pomocy społecznej. Centrum
prowadzą organizacje pozarządowe: Fundacja La Strada i Stowarzyszenie PO-MOC.
http://www.handelludzmi.eu/

Międzyresortowy Zespół ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi
Zespołowi przewodniczy Sekretarz Stanu w MSW, zespół skupia przedstawicieli wielu
ministerstw, a także Straży Granicznej i Policji. Zespół funkcjonuje od 2004 roku, do
jego zadań należy proponowanie i opiniowanie podejmowanych działań zmierzających
do skutecznego zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi Na stronie – raporty i dane
dotyczące zjawiska handlu ludźmi w Polsce.
https://www.msw.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/przeciwdzialaniehandl/11668,Przeciwdzialanie-handlowi-ludzmi.html
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Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
MPiPS koordynuje zadania z zakresu polityki integracyjnej wobec cudzoziemców w Polsce. Działający w strukturze Ministerstwa Departament Pomocy i Integracji Społecznej
odpowiada za integrację cudzoziemców w Polsce, nadzorując działania związane z udzielaniem przez administrację publiczną pomocy integracyjnej i społecznej cudzoziemcom,
którzy otrzymują w Polsce ochronę międzynarodową lub krajową.
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/integracja-cudzoziemcow/
W ramach MPiPS funkcjonuje również Departament Rynku Pracy odpowiedzialny
za tworzenie prawa w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce, jak również rozpatrywanie odwołań od decyzji wojewodów w sprawie wydawania zezwoleń na pracę
cudzoziemców w Polsce.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Obywatelstwa
Departament prowadzi m.in. postępowania o nadanie i wyrażenie zgody na zrzeczenie
się obywatelstwa polskiego. Jest pomocny m.in. w ustalaniu interpretacji przepisów związanych z przyznawaniem polskiego obywatelstwa. Przedkłada wnioski o obywatelstwo
składane przez cudzoziemców Prezydentowi RP. Prowadzi również postępowania z zakresu repatriacji. Na stronie – informacje na temat sposobów uzyskiwania polskiego obywatelstwa.
https://msw.gov.pl/pl/ministerstwo/struktura/departamenty/4845,Dep
artamentObywatelstwaiRepatriacji.html

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Polityki Migracyjnej
Departament, utworzony w 2006 roku, ma za zadanie m.in. współdziałanie w tworzeniu
i realizacji polityki migracyjnej i integracyjnej wobec imigrantów, gromadzenie i prowadzenie analiz dotyczących zjawisk migracyjnych w Polsce, tworzenie i opiniowanie aktów
prawnych dotyczących polityki migracyjnej państwa.
https://msw.gov.pl/pl/ministerstwo/struktura/departamenty/4066,DepartamentPolitykiMigracyjnej.html

Policja
W Komendzie Głównej Policji działa Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds.
ochrony praw człowieka. Współpracuje on z siecią wojewódzkich Pełnomocników i Pełnomocników komendantów szkół policji, w których gestii leży m.in. ochrona praw cudzoziemców w Polsce. Na stronie dział „Prawa człowieka” oraz kontakt do Pełnomocników.
http://www.policja.pl/pol/prawa-czlowieka/aktualnosci
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Rada do Spraw Uchodźców
Rada jest niezależnym organem państwowym rozpatrującym w II instancji odwołania
od decyzji i zażalenia na postanowienia wydane przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców
w sprawach o nadanie lub pozbawienie statusu uchodźcy lub udzielenie ochrony uzupełniającej w Polsce. Na stronie m.in. linki odsyłające do strony UDSC oraz teksty aktów
prawnych dot. cudzoziemców, raporty z działalności, dane statystyczne dotyczące decyzji
Rady.
http://rada-ds-uchodzcow.gov.pl/

Rzecznik Praw Obywatelskich
Od 2011 r. w strukturze biura RPO działa Komisja Ekspertów ds. Migrantów, która
wspiera Rzecznika w realizacji jego ustawowych zadań w zakresie monitoringu ochrony
wolności i praw człowieka i obywatela w procesie stosowania prawa, przygotowuje analizy dotyczące dyskryminacji ze względu na narodowość, pochodzenie etniczne i wyznanie, propozycje zmian systemowych.
http://www.rpo.gov.pl/pl/content/migranci

Urząd do Spraw Cudzoziemców
UDSC to urząd państwowy odpowiedzialny za prowadzenie m.in. spraw dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie RP, rozpatrywania wniosków o status uchodźcy
i nadawania tego statusu oraz innych form ochrony cudzoziemców. Urząd prowadzi ośrodki dla osób ubiegających się o status uchodźcy, rozpatruje w II instancji wnioski o prawo
pobytu w Polsce. Na stronie znajdziemy m.in. dział statystyczny, przegląd przepisów
prawnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców i ochrony uchodźców w Polsce
i na świecie, informacje dla cudzoziemców. W dziale „Pomoc dla cudzoziemców” znajdują
się podstawowe informacje dot. zasad udzielania pomocy socjalnej cudzoziemcom.
www.udsc.gov.pl

Zielona Linia – Powroty
Dawny serwis powroty.gov.pl zmienił lokalizację – bogaty zbiór porad i informacji dla
polskich migrantów, planujących powrót do Polski po okresie migracji, jest teraz dostępny na Zielonej Linii. Zielona Linia to Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia – ale
informacje dla polskich migrantów dotyczą nie tylko rynku pracy – ale różnych aspektów
dotyczących powrotnej przeprowadzki do Polski.
www.powroty.zielonalinia.gov.pl
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Ośrodki badawcze i naukowe w Polsce
Centrum Badań Migracyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (CeBaM)
Utworzone w 2009 r. Centrum prowadzi bazę projektów badawczych dot. migracji realizowanych w zachodniej Polsce i w Europie, prowadzi projekty m.in. na temat migracji
zarobkowych oraz interdyscyplinarne studia podyplomowe dot. zjawiska migracji. Na
stronie informacje na temat wydanych publikacji, prowadzonych projektów badawczych.
http://www.cebam.amu.edu.pl/

Instytut Polityki Społecznej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet
Warszawski
W ramach Instytutu funkcjonuje Zakład Migracji i Stosunków Etnicznych, którego
przedmiotem zainteresowań są m.in.: uwarunkowania i skutki migracji zarobkowych Polaków, obecność imigrantów i uchodźców w Polsce, wielokulturowość, mniejszości narodowe i etniczne. Na stronie informacja o publikacjach Zakładu, projektach badawczych,
konferencjach i inne.
http://www.ips.uw.edu.pl/o-ips/zmise.html

Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
W strukturze Instytutu działa Zakład Badań Problemów Ludnościowych, w którego obszarach badawczych znajdują się m.in.: migracje międzynarodowe, handel ludźmi. Na
stronie informacja nt. zakończonych i realizowanych projektów
http://www.socjologia.uj.edu.pl/instytut/zaklady/zbpl

Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
Instytut jest interdyscyplinarną jednostką uniwersytecką zajmującą się badaniem krajów
rozwijających się. W obszarze migracji bada to zjawisko w kontekście rozwoju lokalnego
i regionalnego, jak również społeczno-gospodarcze skutki migracji zarobkowych w krajach rozwijających się. Na stronie spis prowadzonych badań.
www.wgsr.uw.edu.pl

Komitet Badań nad Migracjami, Polska Akademia Nauk
Interdyscyplinarna jednostka badawcza przy PAN zajmująca się problematyką migracji
międzynarodowych, w tym również zjawiska imigracji do i emigracji z Polski. Na stronie
linki do wydawnictw związanych z migracjami, skład Komitetu.
www.kbnm.pan.pl
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Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Zakład działa w strukturze Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW,
prowadzi interdyscyplinarną działalność badawczą dot. imigracji, emigracji i integracji w społeczeństwie przyjmującym, publikuje artykuły i monografie nt.
polityki migracyjnej. Na stronie informacja o realizowanych projektach i instytucjach współpracujących.
http://www.migracje.uksw.edu.pl/

Ośrodek Badań nad Migracjami (Center of Migration Research), Uniwersytet
Warszawski, Warszawa
Ośrodek Badań nad Migracjami jest międzywydziałową jednostką Uniwersytetu Warszawskiego. Bierze udział w międzynarodowych projektach badawczych dotyczących migracji w Europie Środkowej i Wschodniej, prowadzi własne badania na temat polskich
trendów migracyjnych a także systematycznie przygotowuje ekspertyzy polskiej polityki
migracyjnej, skutków rozszerzenia Unii Europejskiej oraz innych tematów związanych
z migracjami dla agencji rządowych, międzynarodowych organizacji i innych podmiotów.
http://www.migracje.uw.edu.pl/

OBM wydaje również online Biuletyn Migracyjny:
Biuletyn Migracyjny
Rzetelne źródło informacji w obszarze migracji, integracji imigrantów, prawa dotyczącego
cudzoziemców i polityki migracyjnej. W Biuletynie m.in. informacje o aktualnych wydarzeniach (konferencjach, seminariach, inicjatywach, etc.) w obszarze migracji.
http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/

Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych
Forum tworzą: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Szkoła
Główna Handlowa i IOM. Celem forum jest badanie migracji międzynarodowych i wewnętrznych. ŚFBMiL prowadzi Centrum Dokumentacji, którego zadaniem jest gromadzenie publikacji polskich i zagranicznych dot. problematyki migracyjnej. Na stronie znajdziemy informacje o prowadzonych projektach, linki do publikacji w języku angielskim.
http://www.cefmr.pan.pl/index_pl.html
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Organizacje międzynarodowe
zaangażowane w pracę na rzecz
migrantów w Polsce
Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM)
Polski oddział międzynarodowej organizacji zajmującej się problemami migrantów oraz
pomocą uchodźcom i migrantom w Europie. Na stronie w zakładce „Publikacje” i „Szkolenia” znajduje się wiele materiałów w języku polskim i angielskim, m.in. dotyczących
międzykulturowości, integracji, zapobiegania handlowi ludźmi, itp. IOM prowadzi programy dotyczące wspierania legalnej migracji, ale też pomaga w powrotach cudzoziemcom zawracanym do swoich krajów, działa przeciw handlowi ludźmi.
www.iom.pl/

IOM prowadzi również portal informacyjny dla migrantów:
www.migrant.info.pl
Witryna zawiera wiele praktycznych informacji dla migrantów przebywających
w Polsce: od legalizacji pobytu, po edukację dzieci, opiekę zdrowotną, prawo pracy, działalność gospodarczą i inne. Na portalu również odnośnik do numeru infolinii udzielającej
informacji w sprawach dotyczących cudzoziemców spoza UE. Strona dostępna w językach polskim, angielskim, rosyjskim, wietnamskim, ukraińskim, francuskim, ormiańskim i chińskim.

Stowarzyszenie Amnesty International Polska (AI)
Organizacja pozarządowa jest ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na rzecz praw
człowieka. Podstawową formą działalności jest prowadzenie kampanii. Na stronie w zakładce EDUKACJA jest szeroki wybór artykułów, oraz gotowych do wykorzystania materiałów edukacyjnych i scenariuszy zajęć.
www.amnesty.org.pl

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR)
Przedstawicielstwo w Polsce Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców w Polsce podlega regionalnemu biuru UNHCR na Europę Środkową w Budapeszcie, które monitoruje sytuację uchodźców w następujących krajach: Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii,
Słowenii, na Słowacji i na Węgrzech. Na stronie m.in. bogate informacje statystyczne,
dokumenty prawne, publikacje, jak również analizy, raporty i opracowania akademickie.
http://www.unhcr-centraleurope.org/pl/index.html
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Organizacje pozarządowe
Arabia.pl
Portal poświęcony tematyce arabskiej. Na stronie – informacje dotyczące kultury krajów
arabskich, materiały edukacyjne na temat islamu, a także – moduł o Polsce dla migrantów z krajów arabskich po arabsku.
www.arabia.pl

Caritas
Caritas działa poprzez tzw. Centra pomocy na rzecz migrantów i uchodźców w Białymstoku,
Białej Podlaskiej, Lublinie, Słubicach i Zgorzelcu. Udziela pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, prowadzi też poradnictwo zawodowe i działania na rzecz dzieci. Na stronie
głównej Caritas Polska znajduje się dział „Caritas dla uchodźców”, skąd prowadzą odnośniki
do stron projektów realizowanych na rzecz integracji uchodźców i migrantów spoza UE:
http://www.pomagajmyrazem.com.pl/,
http://laboratoria.caritas.pl/?redirect=1,
http://www.praktyki-integracji.pl/
http://www.caritas.pl/dzialania-caritas/7512-caritas-dla-uchodzcow

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
Organizacja specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej dla cudzoziemców osadzonych
w aresztach deportacyjnych. Centrum zajmuje się monitoringiem i wsparciem dostępu
do procedury uchodźczej. Prowadzi też poradnictwo prawne dla innych grup cudzoziemców, podejmuje działania szkoleniowe, prowadzi również działalność rzeczniczą.
www.pomocprawna.org

Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom Polskiej Akcji Humanitarnej
Centrum prowadzi poradnictwo socjalne i zawodowe dla cudzoziemców, program nauki języka polskiego. Angażuje się też w działania informacyjne i lobbyingowe na rzecz
uchodźców. Oprócz swojej strony www.pah.org.pl prowadzi dwa portale internetowe
związane z obecnością cudzoziemców w Polsce:
www.refugee.pl
Portal na temat uchodźców i migrantów w Polsce. Aktualności z Polski i ze świata
o uchodźcach i dla uchodźców, informacje o międzykulturowych wydarzeniach kulturalnych, teksty pisane przez uchodźców, mini-ogłoszenia, informacje o krajach pochodzenia
i inne. Portal dostępny w języku polskim, angielskim i rosyjskim.
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www.uchodzcydoszkoly.pl
Portal skierowany do szkół, w których uczą się dzieci cudzoziemskie. Zawiera
prawne i praktyczne porady dla nauczycieli, forum dla wymiany doświadczeń, informacje o źródłach pomocy międzykulturowej dla szkół, możliwościach pozyskiwania dotacji
na cele edukacyjne.
www.pah.org.pl

Cudzoziemcy.pl
Portal dla cudzoziemców i Polaków za granicą. Zawiera przede wszystkim newsy z Polski
i ze świata oraz link do strony MSZ zawierającej dane kontaktowe do polskich placówek,
jak również link do bezpłatnej aplikacji iPolak przydatnej w czasie zagranicznych podróży.
http://www.cudzoziemcy.pl/

Fundacja Autokreacja
Organizacja prowadzi projekty społeczno-kulturalne, w tym m.in. praktyczne kursy języka polskiego dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej.
http://www.autokreacja.org.pl

Fundacja A’venir
Fundacja A’venir prowadzi działalność edukacyjną i publicystyczną w zakresie problematyki migracyjnej i międzykulturowej, jak również szkolenia i doradztwo w tym zakresie, głównie na terenie województwa lubelskiego. Na stronie oferta szkoleniowa i informacja o zrealizowanych projektach.
http://www.avenir.org.pl/

Fundacja dla Somalii
Organizacja prowadzi różne projekty integracyjne i rozwojowe zarówno w Polsce, jak
w Somalii. Podejmuje działania dotyczące integracji na rynku pracy, kursy języka polskiego dla cudzoziemców, działania lobbyingowe, wspiera kobiety migranckie, udziela
porad prawnych.
http://www.fundacjadlasomalii.org.pl

Fundacja dla Ziemi
Jednym z celów Fundacji jest wsparcie ochrony praw człowieka – Fundacja podejmuje
różne inicjatywy, aby pomóc cudzoziemcom ubiegającym się w Polsce o status uchodźcy.
W tej dziedzinie działa głównie na Lubelszczyźnie.
http://www.dlaziemi.org
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Fundacja Dzieci Niczyje
Fundacja m.in. oferuje krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom pomoc psychologiczną
i prawną, prowadzi m.in. program wsparcia dla dzieci cudzoziemskich bez opieki w Polsce, a także program przeciwdziałania handlowi dziećmi.
www.fdn.pl

Fundacja Edukacji i Twórczości
W ramach Centrum Integracji Uchodźców, Fundacja prowadzi następujące działania dla uchodźców i cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy w Białymstoku:
wsparcie asystentów uchodźców w zakresie integracji społecznej oraz poradnictwo prawne. Asystenci pomagają cudzoziemcom w szukaniu mieszkań , pośredniczą w kontaktach
z instytucjami i szkołami, wspierają w funkcjonowaniu w codziennym życiu.
http://www.mentoring.pl/

Fundacja Edukacji Międzykulturowej
Fundacja nie wspiera uchodźców i migrantów bezpośrednio - wpływa za to na kształtowanie się postaw zrozumienia i życzliwości dla ludzi różnych kultur. Prowadzi zajęcia
edukacyjne na temat międzykulturowości dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat, na swojej
stronie prezentuje też zbiór scenariuszy lekcji i zajęć na ten temat, z których mogą skorzystać nauczyciele i rodzice.
www.miedzykulturowa.org.pl

Fundacja Instytut Innowacji
Fundacja zajmuje się rozwojem innowacji i upowszechnianiem nowoczesnych technologii
w Polsce. Ma też doświadczenie w realizacji projektów dla cudzoziemców, np. prowadzi
projekt dot. podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez cudzoziemców spoza EOG. Zespół Fundacji prowadził też portal www.kultilink.pl – wyspecjalizowany serwis dla cudzoziemców, który pomaga znaleźć pracę w Polsce (a pracodawcom – znaleźć pracownika).
www.ii.org.pl
www.kultilink.pl

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa
Organizacja prowadzi program bezpłatnej pomocy prawnej (w języku rosyjskim,
angielskim i polskim) dla uchodźców i cudzoziemców na terenie województwa lubelskiego. Fundacja rowadzi też od 2009 r. Bibliotekę Migracyjną jako jeden z elementów
Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów. Instytut realizuje projekty związane
z migracjami w czterech głównych obszarach: Program poradnictwa prawnego, Program
migracyjny, Program Uchodźczy, Think Tank.
http://panstwoprawa.org/
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Fundacja Instytut Studiów Migracyjnych
Fundacja ma na celu wymianę doświadczeń i opinii nt. polityki migracyjnej oraz współpracę w zakresie polityki integracyjnej. Na portalu m.in. informacje o aktualnie prowadzonym projekcie.
www.fism.pl

Fundacja Obywatelska Perspektywa
Organizacja prowadzi różne działania w celu budowania postaw tolerancji wobec cudzoziemców w Polsce. Pracuje z dziećmi migrantów, wspiera edukację migrantów i edukację
międzykulturową.
www.obywatelska.org.pl

Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej
Fundacja prowadzi działania badawcze i edukacyjne m.in. w zakresie komunikacji międzykulturowej, dyskryminacji i migracji, w tym szkolenia dla szkół i pracowników administracji publicznej. Od 2010 r. Fundacja realizuje cykl filmów dokumentalnych nt. migracji i integracji pt. „Narracje Migrantów”. Na stronie w dziale „Biblioteka” publikacje
i opracowania nt. wielokulturowości, migracji, etc.
http://ffrs.org.pl/

Fundacja na Rzecz Zbliżania Kultur „Open Art”
Fundacja realizuje działania na rzecz wielokulturowości i integracji społecznej poprzez
realizację przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i społecznych. Na stronie m.in. informacje nt. wydarzeń, których organizatorem/współorganizatorem jest Fundacja.
http://www.openart.org.pl/

Fundacja Ocalenie
Fundacja Ocalenie oferuje różnorodne wsparcie integracyjne dla uchodźców, migrantów
i repatriantów: wsparcie mentorów (przedstawicieli migrantów, którzy pomagają pobratymcom odnaleźć się w polskiej rzeczywistości), pomoc psychologiczną i doradztwo
zawodowe. Zatrudnia mediatorów, którzy pomagają rozwiązywać konflikty na tle kulturowym. Fundacja prowadzi punkty konsultacyjne dla cudzoziemców (w Warszawie)
i uchodźców (w Łomży).
http://fundacjaocalenie.org.pl/

Fundacja Multi-ocalenie
Organizacja prowadzi różne programy integracyjne dla cudzoziemców w Polsce. Podejmuje też działania na rzecz Polaków na Wschodzie. Prowadzi warsztaty i inne działania
skierowane do migrantów, szkoli też strażników granicznych z zagadnień międzykulturowych.
http://www.multiocalenie.org.pl/
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Fundacja Polskie Forum Migracyjne
Organizacja działa na rzecz poszanowania praw cudzoziemców w Polsce, głównie poprzez
działania informacyjne i edukacyjne, a także budowanie dobrych relacji sąsiedzkich między Polakami a cudzoziemcami. PFM wspiera też Polaków, którzy są migrantami.
Strona PFM to kompendium wiedzy dla cudzoziemców i na temat cudzoziemców. Na
stronie:
Infolinia Migracyjna – poradnictwo internetowe dla cudzoziemców online (w bazie ponad
4200 pytań i odpowiedzi)
Publikacje dla cudzoziemców - ponad 40 różnych publikacji, większość dostępnych po
polsku, angielsku, rosyjsku, arabsku i wietnamsku
Migroteka – informacja o publikacjach migracyjnych dostępnych w wybranych polskich
bibliotekach
Na stronie także publikacje na temat migrantów w wersjach elektronicznych, dział dla
Polaków za granicą, infolinia dla nieudokumentowanych migrantów, do pobrania m.in.
materiały edukacyjne, scenariusze zajęć, filmy dot. edukacji międzykulturowej oraz dobre praktyki w zakresie psychologii międzykulturowej.
http://www.forummigracyjne.org

Fundacja Rozwoju Oprócz Granic
Fundacja realizuje projekty na rzecz integracji cudzoziemców przebywających w Polsce,
w tym m.in. prowadzi kursy języka polskiego i punkt doradczy dla imigrantów. Organizacja angażuje się również w działania rzecznicze zmierzające do poprawy sytuacji migrantów w Polsce.
www.frog.org.pl

Fundacja StrefaWolnosłowa
Strona Fundacji organizującej działania kulturalne, artystyczne i edukacyjne (również
międzynarodowe) nastawione na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy. Na stronie m.in. informacje o aktualnie realizowanych projektach, również tych realizowanych
z udziałem uchodźców imigrantów.
www.strefawolnoslowa.pl

Fundacja Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego – Klinika Prawa UW
Klinika z jednej strony przygotowuje studentów prawa do pracy na rzecz cudzoziemców,
z drugiej – oferuje cudzoziemcom bezpłatną pomoc prawną. Aktualnie Klinika realizuje
w partnerstwie z innymi organizacjami projekt „Prawnicy na rzecz uchodźców V”.
http://www2.wpia.uw.edu.pl/582,Misja.html
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Fundacja Sztuki ARTERIA
Organizacja podejmuje różne inicjatywy kulturalne związane z różnorodnością świata.
Na swoim koncie ma działania teatralne i artystyczne z udziałem dzieci ubiegających
się o status uchodźcy w Polsce. Rokrocznie Fundacja organizuje festiwal filmowy „Pięć
smaków”, podczas którego prezentowane są filmy azjatyckie.
http://www.arteria.art.pl

Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki
Organizacja powstała w 2009 r., jej działalność skupia się na realizowaniu inicjatyw edukacyjnych, szkoleniowych, badawczych i kulturalnych na rzecz dialogu międzykulturowego. Na stronie informacje o prowadzonych i dotychczas zrealizowanych projektach,
scenariusze zajęć dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
link do bloga Fundacji.
www.swiaty.org.pl

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Organizacja prowadzi program bezpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców, niezależnie od ich statusu prawnego. Angażuje się też w działania szkoleniowe i lobbingowe na
rzecz cudzoziemców w Polsce. Organizuje też coroczny festiwal „Watch-docs – prawa
człowieka w filmie”, który promuje kwestie poszanowania praw migrantów. Na stronie
m.in. kwartalnik o prawach człowieka.
http://www.hfhr.pl/

Instytut Spraw Publicznych
Pozarządowy ośrodek analityczno-badawczy, prowadzi m.in. program dotyczący migracji. Oprócz badań i analiz prowadzi też działania lobbingowe na rzecz poszanowania praw
migrantów w Polsce, a także inicjatywy skierowane bezpośrednio do cudzoziemców. Na
stronie dział „Migracje zarobkowe” i „Polityka migracyjna”, a w nich interesujące publikacje m.in. z zakresu integracji cudzoziemców, psychoedukacji, dyskryminacji, demografii, czy ewaluacji programów integracyjnych dla uchodźców.
www.isp.org.pl

Kontynent Warszawa
Portal pod patronatem Fundacji Inna Przestrzeń. Ukazuje Warszawę niejednorodną kulturowo i etnicznie zróżnicowaną. Znajdują się tam informacje na temat wydarzeń kulturalnych, instytucji, organizacji i miejsc, w których kwitnie różnorodność kulturowa.
Redagowany przez osoby oraz organizacje wywodzące się ze społeczności cudzoziemskich
oraz mniejszości etnicznych i narodowych. Strona w języku polskim, angielskim, francuski, rosyjskim, wietnamskim, hiszpańskim i arabskim.
http://kontynent-warszawa.pl/
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Linguae Mundi
Fundacja nauczania języków obcych – prowadzi też rozbudowany program nauki języka
polskiego jako drugiego dla różnych grup cudzoziemców. Oferta szkoły obejmuje zajęcia
łączące naukę języka z wiedzą o polskiej kulturze.
http://www.linguaemundi.pl

Ośrodek Migranta Fu Shenfu
“Centrum Migranta” prowadzone przez księży Werbistów oferuje usługi w zakresie poradnictwa prawnego, procedur administracyjnych oraz różnorodną pomoc integracyjną
dla cudzoziemców, m.in. kursy języka polskiego, czy wydarzenia kulturalne. W Ośrodku
można bezpłatnie skorzystać z komputera i Internetu. Od niedawna Ośrodek prowadzi
również pomoc medyczną dla nieudokumentowanych migrantów. Strona zawiera aktualne informacje dotyczące działań Kościoła na rzecz migrantów.
http://www.migrant.pl/

Polski Czerwony Krzyż
Organizacja pozarządowa. Członek Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej, pomocą socjalną i wspieraniem pokoju. Angażuje się również w działania na rzecz migrantów. Na
stronie informacja o zaangażowaniu PCK na rzecz cudzoziemców: poprzez pośredniczenie w kontaktach z rodziną czy urzędami państwowymi. PCK pomaga też migrantom
w poszukiwaniu zagubionych krewnych.
www.pck.pl

Regionalne Centrum Wolontariatu w Lublinie
Centrum Wolontariatu w Lublinie organizuje różnego rodzaju działania integracyjne i socjalne dla cudzoziemców czekających na decyzję w sprawie nadania statusu uchodźcy
w ośrodkach w Lublinie.
www.wolontariat.org.pl/lublin/

Sieć Równość
Portal dofinansowany ze środków EFS, jest miejscem, gdzie zgromadzono publikacje,
dobre praktyki, regulacje prawne i filmy dotyczące działań antydyskryminacyjnych oraz
tematyki równościowej. Witryna zawiera również bazę organizacji pozarządowych działających na rzecz równości i przeciwdziałania dyskryminacji oraz kalendarium wydarzeń.
www.rownosc.info

Stowarzyszenie Emigrant
Organizacja pozarządowa z siedzibą w Częstochowie. Zajmuje się pomocą w legalizacji
pobytu i pracy cudzoziemców. Na stronie znajdują się ustawy i dokumenty prawne do-
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tyczące obecności cudzoziemców w Polsce. Strona w języku polskim, angielskim i rosyjskim.
www.emigrant.net.pl

Stowarzyszenie Homo Faber
Lubelska organizacja działająca na rzecz praw człowieka, w tym podejmująca się rzecznictwa na rzecz grup mniejszościowych i wykluczonych. Prowadzi m.in. projekty na rzecz
międzykulturowości.
www.hf.org.pl

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL
Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz zmian systemu prawnego, edukacji międzykulturowej i działania (w tym poprzez szeroką ofertę szkoleń) na rzecz integracji imigrantów. W ramach jednego z realizowanych projektów, organizacja tworzy sieć wolontariuszy pełniących rolę asystentów społeczno-kulturowych dla przybywających do Krakowa
cudzoziemców.
www.interkulturalni.pl

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie prowadzi program porad prawnych i integracyjnych dla cudzoziemców,
a także angażuje się w działania informacyjne na temat uchodźców, skierowane przede
wszystkim do szkół i służb socjalnych. Świadczy usługi szkoleniowe, tłumaczeniowe, zatrudnia też doradców integracyjnych. Publikuje analizy dotyczące sytuacji cudzoziemców
w Polsce. Na stronie również dział nt. usług Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców
prowadzonego przez SIP.
http://interwencjaprawna.pl

Stowarzyszenie Jeden Świat
Stowarzyszenie jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji Service Civil International. Organizacja prowadzi program edukacji na temat uchodźców i międzykulturowości, latem organizuje też czas dzieciom w ośrodkach dla uchodźców dzięki zaangażowaniu międzynarodowej grupy wolontariuszy (w ramach tzw. workcamp’ów).
http://www.jedenswiat.org.pl

Stowarzyszenie Nigdy Więcej
Stowarzyszenie skupia się na walce z rasizmem, ksenofobią i nietolerancją. Prowadzi
monitoring przejawów rasizmu, wydaje magazyn „Nigdy więcej”, opracowuje „Brunatną
Księgę” będącą corocznym zestawieniem incydentów o charakterze rasistowskim w Polsce. Prowadzi akcje zwalczania rasizmu w sporcie.
http://www.nigdywiecej.org/
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Stowarzyszenie Praktyków Kultury
Organizacja podejmuje działania artystyczne, także związane z wielokulturowością, integracją ludzi o odmiennym pochodzeniu, tworzy spektakle z udziałem cudzoziemców
w Polsce. Na stronie m.in. scenariusze zajęć warsztatowych dla szkół, które mają na celu
integrację uczniów o różnym pochodzeniu.
http://www.praktycy.org

Stowarzyszenie SIETAR Polska
Polski odłam stowarzyszenia SIETAR (Society for Intercultural Education Training and
Research), które skupia trenerów międzykulturowych, naukowców, pasjonatów zagadnień związanych z międzykulturowością. Na stronie m.in. informacje nt. działalności
grup lokalnych Stowarzyszenia oraz sprawozdania.
www.sietar.pl

Stowarzyszenie Sinicum
Stowarzyszenie angażuje się na rzecz wsparcia Kościoła katolickiego w Chinach, jak również promowanie kontaktów między narodami Chin a Polakami, kultury chińskiej w Polsce, etc. Na stronie aktualności, informacje nt. Kościoła w Chinach, możemy również
pobrać biuletyn „Chiny dzisiaj”.
www.sinicum.pl

Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagiellońskiego
W ramach Poradni działa Sekcja Praw Człowieka, w której studenci, pod opieką swoich
nauczycieli akademickich, prowadzą w charakterze pełnomocników postępowania, m.in.
z zakresu praw cudzoziemców, w tym w sprawach o nadanie statusu uchodźcy czy legalizacji pobytu na terytorium RP.
http://www.law.uj.edu.pl/poradnia/site/main.php

Tolerancja.pl
Witryna zawiera informacje związane z prawami człowieka, wielokulturowością, islamem, mniejszościami narodowymi. Na stronie informacja o projektach edukacyjnych
dot. wielokulturowości, uchodźstwa, i innych. portal prowadzi Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak.
http://www.tolerancja.pl

Towarzystwo Przyjaciół I SLO “Bednarska”
Unikalna organizacja pozarządowa - stowarzyszenie, które prowadzi zespół szkół “Bednarska”. Jako jedyna polska szkoła niepubliczna w programowy, systematyczny sposób
kształci cudzoziemców w trudnych sytuacjach prawnych i życiowych. Podejmuje różne
inicjatywy związane z szukaniem możliwości rozwoju dla uczniów cudzoziemskich.
http://stronarasz.idu.edu.pl/index.php/towarzystwo-przyjaciol-i-slo
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Warszawskie Centrum Wielokulturowe
Idea Centrum to wspólny pomysł Miasta Stołecznego Warszawa oraz kilku organizacji
pozarządowych, którego wspólnym mianownikiem jest budowanie wizerunku wielokulturowej Warszawy oraz integracja społeczności lokalnej miasta z imigrantami, którzy
zdecydowali się osiąść w stolicy na dłużej lub krócej. Na stronie m.in. informator dla cudzoziemców, informacje o szkoleniach skierowanych do imigrantów. Strona w językach:
polskim, angielskim, francuskim, rosyjskim.
http://www.cw.org.pl

Willa Decjusza
Stowarzyszenie Villa Decjusza prowadzi m.in. zróżnicowane inicjatywy na rzecz promowania wielokulturowości, propagowania praw człowieka. Organizuje międzynarodowe
konferencje związane z tą tematyką. Stowarzyszenie od 2003 roku przyznaje Nagrodę
im. Sérgio Vieira de Mello (Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw
Człowieka w latach 2002-2003). Jest ona przyznawana osobom i organizacjom pozarządowym za ich działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur.
www.villa.org.pl

Vox Humana
Portal prowadzony przez Stowarzyszenie Vox Humana działające na rzecz przeciwdziałania marginalizacji społecznej i dyskryminacji, w tym również imigrantów. Na stronie
opisy dotychczas realizowanych projektów – głównie edukacyjnych na rzecz uchodźców.
www.voxhumana.pl

22

Organizacje cudzoziemców w Polsce
W Polsce działa coraz więcej organizacji cudzoziemców – nie wszystkie mają jednak strony internetowe, nie są też obecne w Internecie w inny sposób. Zachęcamy czytelników
do własnych poszukiwań internetowych w tej dziedzinie, a jednocześnie prosimy o kontakt organizacje, które chciałyby dołączyć do poniższej listy.

Centrum Kultury Afrykańskiej Motema Africa
Ośrodek skupiający Afrykańczyków i przyjaciół Afryki w Polsce. Angażuje się głównie
w działania artystyczne promujące muzykę afrykańską.
http://www.myspace.com/ckama

Dialog Międzykulturowy
Internetowa publikacja kwartalnika „Dialog Międzykulturowy” wydawanego przez
Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Międzykulturowych. Celem inicjatywy jest zaznajomienie odbiorców z odmiennością różnych kręgów kulturowych, zjawiskiem migracji
międzynarodowych i praw człowieka. Na m.in. stronie wybrane artykuły, również filmy.
www.dialogmiedzykulturowy.org.pl

Fundacja Afryka Inaczej
Portal o Afryce i jej mieszkańcach, założony i prowadzony zarówno przez osoby pochodzące z Afryki, jak i przez Polaków.
www.fundacja.afryka.org

Fundacja dla Somalii
Działania Fundacji skupiają się na następujących obszarach: dialog międzykulturowy,
projekty integracyjne dla migrantów i uchodźców, zwłaszcza z Afryki, pomoc dla par
mieszanych (polsko-afrykańskich), działania informacyjne dot. sytuacji w Somalii. Fundacja prowadzi Centrum Spotkań „Chmielna 26” wspierające imigrantów w integracji
ze społeczeństwem polskim.
www.fundacjadlasomalii.org.pl

Fundacja kaukaz.net
To strona dla miłośników Kaukazu tworzona przez miłośników Kaukazu – prezentuje
informacje na temat poszczególnych krajów, kulturę regionu i aktualne wydarzenia. Strona podróżnicza, nie o charakterze pomocowym – ale cenna dla każdego, kto chce więcej
dowiedzieć się o Kaukazie.
www.kaukaz.net
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Fundacja Nasz Wybór
Organizacja wspiera rozwój kontaktów kulturalnych, oświatowych, ekonomicznych i politycznych między Polską a Ukrainą, promuje wartości demokratyczne, działa na rzecz
zbliżenia Polski i Ukrainy. Fundacja angażuje się również w projekty kulturalne. Na stronie poradnik jak szukać pracy w Polsce oraz dział „Ogłoszenia” dla Ukraińców. Strona
w języku polskim i ukraińskim.
www.naszwybor.org.pl

Fundacja Ormiańska KZKO
Działa od 2007 r., wspiera środowisko Ormian w Polsce – zarówno z mniejszości narodowej, jak imigrantów i uchodźców przybyłych do Polski w ostatnich latach, zwłaszcza
z Kaukazu i Zakaukazia.
www.fundacjaormianska.pl

Fundacja Strefy Rytmu
Promuje tradycyjne kultury świata i wiedzę na ich temat, podejmuje inicjatywy na rzecz
tolerancji i wielokulturowości. Organizacja wspiera rozwój dzieci i młodzieży uzdolnionej
muzycznie. Głównym projektem Fundacji jest Centrum Kultur Świata w Warszawie.
http://centrumkulturswiata.pl

Fundacja Transkultura
Polsko-ukraińska organizacja pozarządowa z siedzibą w Lublinie realizuje projekty kulturalne na rzecz Europy Wschodniej. Na stronie m.in. opisy realizowanych projektów
oraz galeria zdjęć.
www.transkultura.org

Kurdyjskie Centrum Informacji i Dokumentacji
Głównym celem Centrum jest promocja kultury kurdyjskiej w Polsce, propagowanie wiedzy o narodzie kurdyjskim, jego historii i języku wśród Polaków oraz integracja środowiska Kurdów mieszkających w Polsce.
www.kurd.pl

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne
Organizacja działa na rzecz integracji środowiska Ormian w Polsce i zachowania dziedzictwa kulturowego Ormian, wspiera też niedawną imigrację ormiańską do Polski.
www.otk.armenia.pl
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Stowarzyszenie Dom Kaukaski w Polsce
Organizacja promuje wiedzę o Kaukazie w Polsce, stara się też skupiać środowisko migrantów z Kaukazu i promować dialog między narodami Kaukazu.
http://domkaukaski.org

Stowarzyszenie Somalijskie w RP
Celem organizacji jest integracja Somalijczyków w Polsce, podtrzymanie ich kultury
i tradycji, jak również działania na rzecz zbliżenia Polaków i Somalijczyków. Stowarzyszenie udziela Somalijczykom przybyłym do RP pomocy w tłumaczeniu dokumentów,
pomocy prawnej itp. Organizacja angażuje się w inicjatywy kulturalne.
http://ssrp.org.pl/
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Instytucje w ramach Unii Europejskiej
oraz inicjatywy Komisji Europejskiej
Eastern Partnership Panel on Migration and Asylum
Inicjatywa w ramach Unii Europejskiej, której celem jest zacieśnienie relacji między UE
a sąsiadującymi z nią krajami na Wschodzie. Na stronie m.in. dane statystyczne, informacje dotyczące aktów legislacyjnych, spotkań w ramach Partnerstwa, etc. Witryna
w języku angielskim i rosyjskim.
http://www.eapmigrationpanel.org/

EU Immigration Portal
Portal Komisji Europejskiej poświęcony zagadnieniom dotyczącym migracji do krajów
członkowskich Unii Europejskiej. Na stronie poradniki „krok po kroku” dla cudzoziemców, którzy chcą wjechać do UE jako: pracownik, student, naukowiec, członek rodziny.
Strona zawiera również linki do innych witryn europejskich oraz stron organizacji/instytucji zajmujących się kwestiami migracyjnymi.
http://ec.europa.eu/immigration/

EU Integration Portal – European Website on Integration
Strona prowadzona z inicjatywy Komisji Europejskiej poświęcona integracji cudzoziemców w UE. Zawiera regulacje prawne, dokumenty, dobre praktyki, linki – związane z integracją. EWSI korzysta z sieci tzw. krajowych koordynatorów dostarczających wiedzy
eksperckiej w dziedzinie migracji na poziomie kraju członkowskiego: w Polsce jej źródłem
jest Ośrodek Badań nad Migracjami UW.
http://ec.europa.eu/ewsi/en

Inne strony w ramach Komisji Europejskiej pośrednio związane z migracjami:
European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion:
http://ec.europa.eu/social/home.jsp

European Commission DG Home Affairs
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

European Migration Network
Europejska Sieć Migracyjna działa poprzez tzw. punkty kontaktowe umiejscowione
w ministerstwach zaangażowanych w sprawy migracyjne w każdym z państwa członkowskich UE. Jej głównym celem jest gromadzenie i analizowanie danych o migracji; dane
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te są następnie wykorzystywane przez decydentów i ekspertów. Na stronie m.in. dane
statystyczne, raporty, tzw. Ad-Hoc Query (tematyczne pytania i odpowiedzi na dany
temat związany z migracją i integracją w państwach UE).
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_
migration_network/index_en.htm

Europejskie fundusze na rzecz integracji cudzoziemców
Element strony European Website on Integration poświęcony funduszom dostępnym
na działania na rzecz integracji cudzoziemców.
http://ec.europa.eu/ewsi/en/funding/publprogtenders.cfm

Migration Policy Center, Florence, Italy
Centrum prowadzone w ramach European University Institute we Florencji prowadzi
badania nt. globalnych migracji na potrzeby rządów i instytucji UE. Na stronie interesujące publikacje i raporty dot. migracji, informacje nt. prowadzonych i zakończonych
projektów, link do bloga nt. migracji. Na stronie również link do bloga Centrum dot.
problematyki migracyjnej.
http://www.migrationpolicycentre.eu/
http://blogs.eui.eu/migrationpolicycentre/
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Instytucje rządowe odpowiedzialne za
politykę migracyjną oraz wiodące organizacje
pozarządowe działające na rzecz migrantów
w poszczególnych krajach Unii Europejskiej
Austria
Główna strona rządowa na temat migracji
Portal z informacjami przeznaczonymi dla imigrantów w Austrii.
Korzystając z portalu można dowiedzieć się jakie są różne formy legalizacji pobytu w Austrii, jak wygląda system ochrony zdrowia i system edukacji w tym kraju, jak szukać pracy w Austrii. Na stronie znajdują się też linki do instytucji publicznych, odpowiedzialnych
za politykę państwa w różnych obszarach dotyczących migrantów.
http://www.migration.gv.at/en

Instytucja odpowiedzialna za migrację
Austriackie Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Bundesministerium für
Inneres)
Oprócz wielu innych zadań w zakresie imigracji Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych szczególnie służy jako organ zajmujący się kwestią osiedlanie się i legalizacji
pobytu cudzoziemców na terenie Austrii. Ministerstwo odpowiada za krajową bazę danych SIS (Schengen Information System).
http://www.bmi.gv.at

główne organizacje pozarządowe:
Asylkoordination Österreich
Organizacja świadcząca usługi na rzecz osób szukających ochrony międzynarodowej
w Austrii oraz tych, którzy ta ochronę uzyskali. Prowadzi specjalny projekt dedykowany
małoletnim imgrantom bez opieki.
http://www.asyl.at

Danaida - Education and Social Center for Foreign Women
Centrum wspiera cudzoziemskie kobiety poprzez oferowanie im kursów m.in. z języka
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niemieckiego, komputerowych i in.
http://www.danaida.at

The Diakonie Flüchtlingsdienst (Diakonie Refugee Service)
Organizacja działa na rzecz uchodźców, osób poszukujących azylu oraz imigrantów. Na
terenie Austrii prowadzi 25 centrów pomocy. Udziela wsparcia w zakresie: doradztwa
prawnego, pomocy w znalezieniu zamieszkania, problemów zdrowotnych, psychoterapii
oraz szeroko pojętej integracji.
http://www.diakonie.at/

Zebra - Zentrum zur socialmedizinischen, rechtlichen und kulturellen Betreuung
von Ausländern und Ausländerinnen in Österreich
Organizacja pozarządowa pracująca na rzecz imigrantów i uchodźców. Oferuje informacje
i porady prawne, pomoc w poszukiwaniu pracy, tłumaczenia, pomoc w kontakt z władzami, informacje o szkołach i nauce, pomoc w znalezieniu zakwaterowania i pomoc dla osób,
które są w areszcie deportacyjnym. Zespół ZEBRA Zdrowie oferuje pomoc dla rodziny
w zakresie problemów zdrowotnych, poradnictwo planowania rodziny i porady na temat
leczenia. Organizacja oferuje także terapię dla ofiar tortur oraz osób po traumatycznych
przeżyciach podczas wojny.
http://www.zebra.or.at

VeBBAS
Organizacja świadcząca pomoc imigrantom w kwestiach związanych poszukiwaniem
pracy, nostryfikacją dyplomów czy też możliwości dalszego kształcenia się.
www.vebbas.at

inne ważne strony
OGB - Österreichischer Gewerkschaftsbund
Związek zawodowy, który skupia się na obronie praw migrantów na rynku pracy.
Jego głównym celem jest przeciwdziałanie procederowi zatrudniania migrantów „na
czarno”. Wspiera także ściganie pracodawców, którzy dopuszczają się nadużyć w stosunku do pracowników cudzoziemskich.
http://www.oegb.or.at
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Belgia
główne strony rządowe na temat migracji
Portal belgium.be
Na stronie znajduje się, dostępne w kilku językach, kompendium wiedzy na temat różnych aspektów życia w Belgii. Informacje zgromadzono w 11 działach tematycznych:
Rodzina, Sprawiedliwość, Przemieszczanie się, Zdrowie, Środowisko, Warunki mieszkaniowe, Ekonomia, Podatki, Edukacja, Praca, O Belgii.
http://www.belgium.be/en/

Coming2Belgium
Specjalny serwis informacyjny dedykowany Belgom powracającym z migracji oraz cudzoziemcom planującym osiedlić się (na stałe lub czasowo) w Belgii. Na stronie można
korzystać z wewnętrznej wyszukiwarki ułatwiającej znalezienie istotnych informacji. Serwis dostępny w kilku językach.
http://www.coming2belgium.be/

instytucja odpowiedzialna za migrację
Urząd Imigracyjny Federalnej Służby Publicznej dla Spraw Wewnętrznych
Federalny Departament Imigracji (Department of Federal Immigration tzw. DOFI) jest
jednostką rządową odpowiadającą za realizację polityki imigracyjnej. Na stronie internetowej tej instytucji można znaleźć informacje m.in. na temat przepisów wizowych, czy
łączenia rodzin. Serwis dostępny w kilku językach.
https://dofi.ibz.be

The Federal Agency for the reception of asylum seekers (Fedasil)
Agencja rządowa podlegająca Belgijskiemu Sekretarzowi ds. Azylu i Migracji. Organizacja ma za zadanie implementację polityki państwa w zakresie udzielania azylu i ochrony
osobom ubiegającym się o status uchodźcy. Na stronie Agencji dostępne m.in. informacje
o przepisach regulujących nadawanie statusu uchodźcy i innych form ochrony, spis ośrodków dla uchodźców. Strona dostępna w kilku językach.
http://fedasil.be/
Za prowadzenie bazy SIS (Schengen Information System) odpowiada Policja Federalna:
Bureau NS-SIS II Police fédérale – Direction de la télématique (DST)
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główne organizacje pozarządowe
ADDE
Celem tej organizacji jest promowanie praw cudzoziemców do równego traktowania,
działanie na rzecz ochrony praw człowieka oraz przeciwdziałanie dyskryminacji. Strona
dostępna w języku francuskim.
www.adde.be

Caritas International
Belgijskie Caritas świadczy rozbudowana pomoc na rzecz imigrantów o różnym statucie
prawnym, w tym także małoletnich bez opieki. Udzielają porad w zakresie znalezienia
pracy, zakwaterowania, pomagają także w organizowaniu powrotów do kraju pochodzenia.
http://www.caritas-int.be/en

Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers (CIRÉ)
Organizacja działająca na rzecz imigrantów oraz osób poszukujących ochrony międzynarodowej. Wsparcie prowadzi poprzez działania informacyjne wydając publikację i tworząc analizy. Ma także ofertę bezpośrednio skierowaną do imigrantów w ramach której
oferuje na przykład kursy języka francuskiego. Strona organizacji dostępna tylko w języku francuskim.
http://www.cire.be/

Pax Christi International
Katolicka organizacja non-profit działająca na skalę globalną na rzecz ochrony praw człowieka. W tym przeciwdziałając konfliktom, wspierając demilitaryzację oraz wspierając
ochronę praw imigrantów.
http://www.paxchristi.net

inne ważne strony
Exil: Centre Médico-Psychosocial pour personnes exilées et pour victimes de torture
Centrum wsparcia medyczno - psychologicznego dla uchodźców i ofiar tortur. Centrum
zlokalizowane jest w Brukseli. Strona internetowa w języku francuskim.
http://www.exil.be

32

Bułgaria
główna strona rządowa na temat migracji
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Strona na której można znaleźć m.in. informacje wizowe, zasady na jakich można podejmować studia i pracę w Bułgarii, informacje na temat sposobów uzyskiwania bułgarskiego obywatelstwa.
http://www.mfa.bg/en/pages/109/index.html

instytucja odpowiedzialna za migrację
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Ministerstwo odpowiada za ochronę granic oraz politykę migracyjną państwa. Odpowiedzialne za krajową bazę danych SIS (Schengen Information System).
http://www.mvr.bg/en/Shengen/sis.htm

Rządowa Agencja na rzecz Uchodźców
Instytucja, która jest odpowiedzialna za proces rozpatrywania wniosków o nadanie statusu uchodźcy w Bułgarii. Na portalu Agencji można znaleźć dział statystyczny, przegląd
przepisów prawnych dotyczących ochrony uchodźców, informacje o rządowych programach integracyjnych dedykowanych osobom poszukujących ochrony międzynarodowej.
http://www.aref.government.bg/?cat=2

główne organizacje pozarządowe
Bulgarian Helsinki Commitee
Niezależna organizacja pozarządowa, która działa na rzecz ochrony praw człowieka. Na
stronie wiele ciekawych materiałów na temat sytuacji różnych grup mniejszościowych
(w tym migrantów) w Bułgarii i innych krajach. Strona w języku angielskim.
http://www.bghelsinki.org/en/

Bułgarski Czerwony Krzyż
Prowadzi różne programy pomocowe, w tym skierowane m.in. do uchodźców.
http://www.redcross.bg/
angielskojęzyczna wersja strony:
http://en.redcross.bg/
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inne ważne strony
Partners Bulgaria Foundation
Organizacja pozarządowa działająca na rzecz rozwoju szeroko pojętej demokracji w Bułgarii. Swoje cele realizuje poprzez wspieranie różnych instytucji i specjalistów działających w takich dziedzinach jak prawo, pomoc społeczna, ochrona dzieci (w tym dzieci
migrantów bułgarskich), edukacja.
http://partnersbg.org/about-us/our-mission/?lang=en

Rządowa Agencja Działająca na rzecz Bułgarów za Granicą
Strona dostępna tylko w języku bułgarskim.
http://www.aba.government.bg/

Chorwacja
główna strona rządowa na temat migracji do tego kraju
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Strona na której można znaleźć m.in. opis różnych formy prawnych legalizacji pobytu
w Chorwacji, informacje wizowe, informacje na temat sposobów uzyskiwania obywatelstwa chorwackiego.
http://www.mvep.hr/en/consular-information/travel-information/

instytucja odpowiedzialna za migrację
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Odpowiada za politykę m.in. w zakresie ochrony granic Państwa oraz przemieszczania
się i pobytu cudzoziemców na terenie Chorwacji. Strona dostępna w języku angielskim.
www.mup.hr
http://www.mup.hr/1266.aspx
- pod tym linkiem można znaleźć przepisy dotyczące pobytu cudzoziemców na terytorium Chorwacji, w tym nadawania statusu uchodźcy i innych form ochrony międzynarodowej.

główne organizacje pozarządowe
Croatian Law Centre (HPC)
Działa w zakresie ochrony praw człowieka, wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej oraz edukacji. Organizacja pracuje z grupami zagrożonymi wykluczeniem spo-
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łecznym: ubiegającymi się o azyl, ofiarami handlu ludźmi, Romami, uchodźcami, psychicznie i fizycznie niepełnosprawnymi.
http://www.hpc.hr/

Chorwacki Czerwony Krzyż
Organizacja we współpracy z instytucji państwowych, oferuje pomoc uchodźcom, osobom
ubiegającym się o azyl i innym imigrantom w potrzebie m.in. ofiarom handlu żywym
towarem.
http://www.hck.hr/en/category/-asylum-and-migration-65

Cypr
główna strona rządowa na temat migracji do tego kraju
Web Portal of the Republic of Cyprus
Rozbudowana strona opisującą różne aspekty życia na Cyprze. Znajdziemy tu także dział
dedykowany cudzoziemcom, którzy planują zamieszkać lub odwiedzić Cypr.
www.cyprus.gov.cy

instytucja odpowiedzialna za migrację
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Odpowiada za politykę m.in. w zakresie ochrony granic Państwa oraz regulacji pobytu
cudzoziemców na terenie Republiki Cypru. Ministerstwu podlegają Służby Azylowe odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o nadanie statusu uchodźcy.
www.moi.gov.cy

główne organizacje pozarządowe
Migrant and Refugee Center (KISA)
KISA dąży do tworzenia międzykulturowego społeczeństwa, gdzie priorytet jest równość
wszystkich bez względu na narodowość, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznanie, płeć,
czy orientację seksualną. KISA wspiera przed wszystkim na przeciwdziałaniu rasizmowi,
dyskryminacji i handlowi ludźmi. Swoje działania kieruje m.in. do imigrantów.
http://kisa.org.cy/

Future World Center
Centrum jest inicjatywą non-profit. Celem działań organizacji jest wpieranie dialogu demokratycznego i przyspieszenie pozytywnych zmiany społecznych w kraju. Cudzoziemcy
mogą tu skorzystać z konsultacji m.in. z pomocy prawnej.
http://www.futureworldscenter.org/
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Association of Recognized Refugees – ARRCY
Stowarzyszenie świadczy pomoc prawną osobom ze statusem uchodźcy. Działa także
na rzecz poszanowania praw imigrantów – nie zależnie od statusu prawnego jaki mają.
Wspiera promocję postawy akceptacji i tolerancji w cypryjskim społeczeństwie oraz podejmuje działania antydyskryminacyjne.
http://www.arrcyprus.org/index.html

Czechy
główna strona rządowa na temat migracji do tego kraju
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Na stronie internetowej Ministerstwa znajduje się dział „Information for Foreigners”,
gdzie przedstawione są przepisy wizowe, zasady na jakich można podejmować studia
i pracę w Czechach.
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/immigration.aspx

instytucja odpowiedzialna za migrację
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Obok wielu innych zadań ministerstwo odpowiada za kwestie osiedlania się i legalizacji
pobytu cudzoziemców w kraju.
www.mvcr.cz
Za prowadzenie bazy SIS (Schengen Information System) odpowiada Prezydium Policji,
Departament Informatyki i Obsługi Informatycznej (Policejní presidium Odbor informatiky a provozu informačních technologii).

główne organizacje pozarządowe
Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU)
Organizacja zapewnia wsparcie cudzoziemcom o różnym statusie prawnym, w tym obywatelom państw trzecich i imigrantom w niebezpieczeństwie. Skupia się głównie na
świadczeniu bezpłatnej pomocy prawnej i doradczej. Pomaga małoletnim cudzoziemcom
bez opieki, pomaga w osiedleniu się. Realizuje też projekty edukacyjne i rozwojowej.
http://www.opu.cz/

Poradna pro integracji (PPI)
Centrum doradztwa dla integracji jest organizacją, której celem jest wsparcie cudzoziemców we włączenia ich do życia w czeskim społeczeństwie. Oferuje doradztwo w sprawach
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prawnych, poradnictwo rodzinne, wsparcie w edukacji - korepetycje dla dzieci, kursy
języka czeskiego i kultury czeskiej. Pomaga w znalezieniu zakwaterowania, pracy lub
szkoły. Organizacja zajmuje się również opracowywaniem analiz i raportów.
http://p-p-i.cz/en/

Poradna pro občantví, občanská a lidská práva
Centrum Doradztwa Obywatelskiego i Praw Człowieka jest organizacją non-profit założoną przez grupę prawników i pracowników socjalnych. Skupia się na kwestiach praw
obywatelskich i prawa cudzoziemców, zwalczaniu dyskryminacji i pomocy dla rodzin
w potrzebie. Działa w 6 regionach Republiki Czeskiej.
http://www.poradna-prava.cz/en

Sdružení pro integraci a migraci
Organizacja działająca w obronie praw człowieka i praw cudzoziemców w Republice Czeskiej. Zapewnia bezpłatną pomoc prawną, społeczną i psychospołeczną oraz świadczy
szeroko rozumiane doradztwo na rzecz cudzoziemców mieszkających w Czechach.
www.migrace.com

inne ważne strony:
www.migrationonline.cz – portal informacyjny Praskiego Centrum Międzykulturowego, który jest miejscem dyskusji i informacji na temat migracji w Centralnej i Wschodniej Europie.

Dania
główna strona rządowa na temat migracji do tego kraju
Newtodenmark.dk
Newtodenmark.dk jest obsługiwany wspólnie przez duńskie służby imigracyjne i duńską
Agencję Rynku Pracy i Rekrutacji. Serwis jest bardzo bogaty w różne treści. Na portalu
przedstawione są zasady wjazdu i osiedlania się w Danii, podejmowania studiów i pracy,
procedury azylowej, czy też zasad na jakich można zostać au pair.
http://www.nyidanmark.dk/en-us/

instytucja odpowiedzialna za migrację
Danish Immigration Service
DIS jest agencją rządową podlegającą pod Ministerstwo Sprawiedliwości. Prowadzi internetowy serwis informacyjny dla cudzoziemców. Jest odpowiedzialna za prowadzenie
procedur i postępowań, które dotycząc cudzoziemców w Danii.
www.newtodenmark.dk
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Za prowadzenie bazy SIS (Schengen Information System) odpowiada Duńska Policja
Krajowa, Departament Informatyki (Rigspolitiet Koncern IT).

główne organizacje pozarządowe:
Indvandrerrådgivningen / The Danish Immigrant Counselling
Organizacja, która wspiera imigrantów, w szczególności tych nowo przybyłych do Danii.
Świadczy miedzy innymi poradnictwo mailowe i telefoniczne.
http://www.indvandrerraadgivningen.dk/

Initiativet „Flygtninge I Fare”
Oferuje doradztwo prawne osobom, które nie uzyskały ochrony międzynarodowej. Pomaga również w organizowaniu powrotów do kraju pochodzenia.
www.flygtninge-i-fare.dk

The Trampoline House
Organizacja non-profit działająca na rzecz cudzoziemców o różnym strusie prawnym –
imigrantów i uchodźców. Jest to miejsce spotkań cudzoziemców i obywateli duńskich.
Sami imigranci mogą tu również skorzystać z szerokiej oferty doradczej oraz różnych
kursów m.in. podnoszących kwalifikacje zawodowe.
www.trampolinehouse.dk

inne ważne strony
LO - Danish Confederation of Trade Unions
Największy związek zawodowy w Danii, reprezentujący pracowników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych, w sektorze publicznym i prywatnym. Wspiera również
migrantów.
www.lo.dk

Save the Children Denmark (Red Barnet)
Organizacja jest częścią programu europejskiego dedykowanego dzieciom bez opieki.
W ramach programu wpierane są również nieletni cudzoziemcy bez opieki.
www.redbarnet.dk
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Estonia
główna strona rządowa na temat migracji do tego kraju
Police and Border Guard Board
Na stronie internetowej znajdują się m.in. informacje o przepisach wizowych, zasadach
na jakich można uzyskać obywatelstwo estońskie oraz na jakich zasadach można w Estonii podejmować pracę.
https://www.politsei.ee/en/teenused/international-protection/applying-for-asylum/

instytucja odpowiedzialna za migrację
Police and Border Guard Board
Główne zadania Policji i Zarządu Straży Granicznej to zabezpieczenia granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, zajmuje się również prowadzeniem procedur i postępowań, które
dotyczą cudzoziemców w Estonii.
https://www.politsei.ee/en/
Za prowadzenie bazy SIS (Schengen Information System) odpowiada Centralna Policja
Kryminalna, Biuro Policji i Straży Granicznej (Politsei- ja Piirivalveamet Keskkriminaalpolitsei).

główne organizacje pozarządowe
The Estonian Human Rights Centre (EHRC)
Zapewnia bezpłatną pomoc prawną dla osób o nieuregulowanym statusie prawnym oraz
tym poszukującym ochrony międzynarodowej, angażuje się w działania podnoszące
świadomość społeczną na temat przymusowych migracji.
http://humanrights.ee/en/

The Integration and Migration Foundation Our People (MISA)
Fundacja działa na rzecz wspierania imigrantów w procesie adaptacji do życia w społeczeństwie estońskim. Prowadzi szereg programów pomocowych m.in. wspierający w zdobywaniu edukacji i podnoszeniu kompetencji językowych, legalizacji pobytu.
http://www.meis.ee
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Finlandia
główna strona rządowa na temat migracji do tego kraju:
Fiński Serwis Migracyjny (Migri)
Instytucja prowadzi rozbudowany portal z informacjami dla cudzoziemców przyjeżdzających do Finlandii.
http://www.migri.fi

instytucja odpowiedzialna za migrację
Fiński Serwis Migracyjny (Migri)
Podlega Ministerstwu Wpraw Wewnętrznych, jest Agencją, która decyduje w sprawach
dotyczących imigrantów m.in. legalizacji pobytu oraz uzyskania obywatelstwa fińskiego.
www.migri.fi
Za prowadzenie bazy SIS (Schengen Information System) odpowiada Krajowa Rada Policyjna (Poliisihallitus).

główne organizacje pozarządowe
Monika – Multicultural Women’s Association
Organizacja parasolowa dla innych organizacji działających na rzecz kobiet imigrantek
i przedstawicielek mniejszości etnicznych. Oferuje wsparcie i doradztwo m.in. skierowane
do kobiet doświadczających przemocy. Organizacja pracuje także z dziećmi.
http://www.monikanaiset.fi

Vapaa liikkuvuus (The Freedom of Movement) network
Wspiera imigrantów w walce o ich prawa. Organizacja udziela porad w swoim biurze
w Helsinkach.
http://www.vapaaliikkuvuus.net/category/english/

Väestöliitto (The Family Federation of Finland)
Wspiera rodziny oferując jej członkom różnego rodzaju usługi i doradztwo a także szereg
aktywności służących wspieraniu imigrantów od strony ich psychospołecznego funkcjonowania. Swoje działania kieruje zarówno do imigrantów jak i do rodowitych Finów.
http://www.vaestoliitto.fi

40

Francja
główna strona rządowa na temat migracji do tego kraju
France Diplomatie
Na stronie można znaleźć ogólne informacje o Francji, informacje wizowe, dowiedzieć się
na jakich zasadach podejmuje się pracę lub studia w tym kraju. Są tu też linki do stron
różnych instytucji publicznych. Portal prowadzony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego.
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/

instytucja odpowiedzialna za migrację
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Odpowiada za ogólną politykę migracyjną, w tym za rozpatrywanie spraw dotyczących
pobytu imigrantów na terenie Francji.
http://www.interieur.gouv.fr/
Za prowadzenie bazy SIS (Schengen Information System) odpowiada Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych, Dyrekcja ds. Systemów Informacyjnych i Komunikacyjnych,
Poddyrekcja ds. Badań i Projektów (Ministère de l’Intérieur, Direction des Systèmes
d’Information et de la Communication, Sous-Direction des Études et Projets).

główne organizacje pozarządowe
Cimade DER
Wspiera osoby szukające międzynarodowej ochrony oraz nieudokumentowanych migrantów. Świadczy głównie pomoc prawną. Pomaga również osobom w ośrodkach detencyjnych.
www.lacimade.org

Droit au Logement
Organizacja działa na polu wspierana grup i jednostek w walce o godne warunki mieszkaniowe. Pracuje m.in. z imigrantami.
http://www.globenet.org/dal

ECF - European Civic Forum
Organizacja aktywnie wspierająca imigrantów (o różnym statusie prawnym) i poszanowanie ich praw. Działa nie tylko na terenie Francji ale także w innych krajach Europejski
gdzie znajdują się obozy i skupiska grup imigrantów potrzebujących pomocy. Wpiera
przestrzeganie praw imigrantów na rynku pracy oraz monitoruje zjawiska przemocy n
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tle rasowym.
http://www.forumcivique.org

Médecins Sans Frontières (MSF) – Lekarze bez Granic
Międzynarodowa organizacja wspierająca ludzi tam gdzie potrzebują pomocy medycznej
i psychologicznej. MSF dostarcza opieki medycznej zarówno w przypadkach nagłych
(działania zbrojne, epidemie) a także wspiera w wielu krajach imigrantów którzy nie maja
możliwości korzystać z powszechnej służby zdrowia.
http://www.msf.org/

MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples)
Organizacja która aktywnie przeciwdziała dyskryminacji i aktom rasizmu. Wspiera imigrantów, w tym również tych nie posiadających we Francji prawa pobytu.
http://www.mrap.asso.fr

inne ważne strony
CGT (Confédération Générale du Travail)
Jeden z najstarszych związków zawodowych we Francji. Działa mocno na polu przeciwdziałania nielegalnemu zatrudnianiu cudzoziemców.
http://www.cgt.fr

Grecja
główna strona rządowa na temat migracji do tego kraju
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Dział z informacjami skierowanymi do cudzoziemców m.in. informacje wizowe.
http://www.mfa.gr/en/

instytucja odpowiedzialna za migrację
Ministerstwo Spaw Wewnętrznych, Administracji i Decentralizacji
Odpowiada za politykę m.in. w zakresie ochrony granic Państwa oraz regulacji pobytu
cudzoziemców na terenie Grecji.
www.ypes.gr
Za prowadzenie bazy SIS (Schengen Information System) odpowiada Ministerstwo Ochrony Porządku Publicznego i Obywateli, Grecka Komenda Główna Policji, Oddział Techniczny, Finansowy i Informatyczny Division N. SIS II office (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας Κλάδος Οικονομικοτεχνικών
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και Πληροφορικής, Διεύθυνση Πληροφορικής Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης N.SIS II ).
główne organizacje pozarządowe

Aitima
Organizacja oferuje wsparcie socjalne oraz pomoc społeczną osobom w potrzebie, w tym
również imigrantom o różnym statusie prawnym oraz osobom poszukującym ochrony
międzynarodowej. Przeciwdziała dyskryminacji w społeczeństwie greckim.
http://www.aitima.gr/

Klimaka
Specjalizuje się w pracy i wspieraniu osób chorych psychicznie lub doświadczających
poważnych psychicznych problemów. Prowadzi centra pomocy psychologicznej, w tym
jeden specjalnie dedykowany cudzoziemcom, którzy ze względu na swoją chorobę nie są
w stanie normalne funkcjonować i integrować się ze społeczeństwem.
http://www.klimaka.org.gr

Hiszpania
główna strona rządowa na temat migracji do tego kraju
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Na stronie ministerstwa w zakładce „Citizen services” à „Information for foreigners”
znajdziemy wiele informacji przydatnych dla osób, które planują zamieszkać w Hiszpanii.
http://www.exteriores.gob.es

instytucja odpowiedzialna za migrację
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Odpowiada za kwestie związane z osiedlaniem się i legalizacją pobytu cudzoziemców
w Hiszpanii.
http://www.interior.gob.es/
Za prowadzenie bazy SIS (Schengen Information System) odpowiada Poddyrekcja Generalna ds. Systemów Informatycznych i Bezpieczeństwa Komunikacji (Subdirección
General de Sistemas de Información y Communications para la Seguridad)

główne organizacje pozarządowe
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
Organizacja działa w kilku miastach Andaluzji na rzecz praw człowieka i wspiera osoby
z grup zagrożonych marginalizacją w tym ofiary handlu ludźmi oraz imigrantów. Prowa-
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dzi także kampanie informacyjne i edukacyjne mające na celu przeciwdziałanie ksenofobii i dyskryminacji.
http://www.apdha.org

Accem
Organizacja działająca na rzecz migrantów i uchodźców. Pomaga w społecznej i zawodowej integracji, skupia się także na kształtowaniu w swoich klientach aktywnego obywatelstwa.
www.accem.es

Andalucía Acoge
Pracuje na rzecz wyrównywania szans migrantów w społeczeństwie. Swoje działania kieruje bezpośrednio do imigrantów, ale nie tylko m.in. prowadzi kampanie informacyjne,
w tym kursy dla dziennikarzy.
http://www.acoge.org

Càritas Diocesana de Barcelona
Odziała Caritas zlokalizowany w Barcelonie obok wielu innych obszarów działania prężnie wspiera społeczności imigranckie. Świadczy porady prawne oraz pomaga samym
imigrantom w tworzeniu i prowadzeniu projektów skierowanych do przedstawicieli grup
narodowych i etnicznych z których się wywodzą. Swoje programy kieruje do imigrantów
mieszkających na terenie całej Katalonii.
http://www.caritasbcn.org

CEAR
Działa na rzecz różnych grup imigrantów. Wspiera swoich klientów przede wszystkim
poprzez pomoc prawną oraz działania służące integracji zawodowej. Siedziba organizacji
znajduje się w Madrycie, CEAR ma 10 biur lokalnych zlokalizowanych w innych miastach Hiszpanii.
www.cear.es

ONG RESCATE Internacional
Organizacja działa na rzecz uchodźców w Hiszpanii, ale również na arenie międzynarodowej. Prowadzi kampanie informacyjne i edukacyjne.
www.ongrescate.org

SSIM (Servei Solidari I Missioner Caputxins de Catalunya I Baleares)
Organizacja niesie bezpośrednią pomoc w zakresie dostarczania jedzenia, ubrań czy pomocy medycznej nieudokumentowanym imigrantom. Pracuje również na szczeblu mię-

44

dzynarodowym dostarczając pomoc rozwojową krajom Południa.
http://www.ssim.org

Centro Pueblos Unidos

Holandia
główna strona rządowa na temat migracji do tego kraju
Immigration and Naturalisation Service
Na portalu znajdziemy kompendium wiedzy na tematy związanie z migracją i życiem
imigrantów w Holandii. Znajdują się tu informacje zarówno dla osób chcących prowadzić
biznes, osiedlić się lub szukających ochrony w Holandii.
https://ind.nl/en

instytucja odpowiedzialna za migrację
Immigration and Naturalisation Service
Instytucja ta podlega Ministerstwu Sprawiedliwości. Odpowiada za prowadzenie polityki
migracyjnej w państwie.
https://ind.nl/en
Za prowadzenie bazy SIS (Schengen Information System) odpowiada Niderlandzka Policja
Krajowa Organizacja ds. Zarządzania Informacjami |Usługi w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych | Jednostka PPM (Politie IV | organisatie Dienst | ICT | Unit PPM)

główne organizacje pozarządowe
INLIA
Organizacja prowadzi uliczne poradnictwo. Pracuje z imigrantami o różnym statusie
prawnym w Holandii.
http://www.inlia.nl/

Pharos
Jest to krajowe centrum wiedzy i informacji na temat aspektów zdrowia imigrantów
w Holandii. Organizacja zarządza również centrum opieki zdrowotnej dla imigrantów.
Prowadzi badania i tworzy raporty, szkoli przedstawicieli służ medycznych.
www.pharos.nl
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Johannes Wier Stichting
Celem organizacji jest wpieranie przestrzegania praw człowieka w sektorze służby zdrowia. Swoje działania kieruje do pracowników służby zdrowia uczulając ich na praw imigrantów.
http://www.johannes-wier.nl

Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning (SVZV)
Wspiera imigrantki z nieuregulowanym statusem prawnym na terenie Holandii. Organizacja prowadzi konsultacje dla kobiet imigrantek oraz organizuje akcje informacyjne na
temat sytuacji nieudokumentowany immigrantek.
http://svzv.nl

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt: National Support Point
for Undocumented Migrants)
Organizacja działająca na rzecz nieudokumentowanych migrantów głównie w obszarze
podnoszenia ich warunków życia. Prowadzi punk doradczo - konsultacyjny.
http://www.stichtinglos.nl

The Foundation for Refugee Students University Assistance Fund (UAF)
Celem fundacji jest wspieranie osób z ochroną międzynarodową. Pomaga osobom, które
pragną podjąć studia w Holandii. W fundacji można skorzystać z pomocy doradców, ale
również otrzymać wsparcie finansowe.
http://www.uaf.nl/

Irlandia
główna strona rządowa na temat migracji do tego kraju
The Irish Naturalisation & Immigration Service (INIS)
Na portal znajdują się informacje na temat różnych aspektów życia w Irlandii. Z portalu
można dowiedzieć się jakie ma propozycje dla cudzoziemskich inwestorów państwo oraz
na jakich zasadach można (będąc cudzoziemcem) przebywać i mieszkać w Irlandii.
http://www.inis.gov.ie/

instytucja odpowiedzialna za migrację
The Irish Naturalisation & Immigration Service (INIS)
Jest to jednostka administracyjną podległa Ministerstwu Sprawiedliwości i Równości.
Jest odpowiedzialna za zarządzanie sprawami związanymi z migracją: politykę azylową
i wizową, imigrację i repatriację.
http://www.inis.gov.ie/
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główne organizacje pozarządowe
Crosscare Migrant Project
Crosscare jest agenda wsparcia społecznego dla migrantów. Stanowi część Dublin Archdiocese. Wspiera Irlandczyków, którzy wyemigrowali za granicę a także tych którzy decydują wrócić się do kraju. Prowadzi także serwis internetowy skierowany do imigrantów
w Irlandii:
http://www.livinginireland.ie/
http://www.migrantproject.ie

Immigrant Council of Ireland
Walczy o prawa imigrantów, działa na rzecz wprowadzania zmian w prawie które sprzyjają integracji i równemu traktowaniu imigrantów. Prowadzi także poradnictwo i organizuje kursy dla imigrantów.
http://www.immigrantcouncil.ie/

Integration Center
Organizacja wspiera integrację imigrantów z irlandzkim społeczeństwem. Działa na rzecz
wprowadzania zmian legislacyjnych w prawie tak, by służyły one integracji imigrantów.
Pracuje także z samymi imigrantami np. prowadząc kursy i treningi.
http://www.integrationcentre.ie/

Nasc
Organizacja działa na rzecz imigrantów, uchodźców i osób szukających ochrony międzynarodowej. Prowadzi poradnictwo prawne oraz kampanie informacyjne.
http://www.nascireland.org/

The Irish Refugee Council (IRC)
Organizacja specjalizuje się w pracy z i na rzecz uchodźców w Irlandii. Świadczy pomoc
prawną, szczególnie wspiera młodzież oraz dzieci. Prowadzi także działania informacyjne
i edukacyjne skierowane do irlandzkiego społeczeństwa.
http://www.irishrefugeecouncil.ie/
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Litwa
główna strona rządowa na temat migracji do tego kraju
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Migracji
Rozbudowana strona z informacjami dla cudzoziemców przyjeżdzających lub przebywających na terenie Litwy. Na stronie można również online wypełnić różne formularze
i dokumenty.
http://www.migracija.lt

instytucja odpowiedzialna za migrację
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Migracji
Odpowiada za prowadzenie polityki migracyjnej w państwie.
http://www.migracija.lt
Za prowadzenie bazy SIS (Schengen Information System) odpowiada Departament
Technologii Informatycznych i Komunikacji w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej (Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)

główne organizacje pozarządowe
Lithuanian Caritas
Pomaga imigrantom, w tym uchodźcom i osobom o nieuregulowanym statusie prawnym
na terenie Litwy. Świadczy pomoc prawną oraz psychologiczną.
www.caritas.lt

The Lithuanian Red Cross Society (LRKD)
Wspiera osoby doświadczające trudnej sytuacji życiowej, w tym imigrantów o nie uregulowanym statusie prawnym oraz uchodźców. Świadczy szeroki zakres usług m.in. pomoc
prawną, wsparcie psychologiczne, doradztwo w poszukiwaniu pracy.
www.redcross.lt
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Luksemburg
główna strona rządowa na temat migracji do tego kraju
Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Spraw Europejskich
Na stronie ministerstwa można znaleźć informacje skierowane do cudzoziemców planujących pobyt w Luksemburgu, jest tu również opisana polityka migracyjna państwa i procedury postepowania w przypadku osób proszących o azyl. Niestety większość informacji
jest dostępna jedynie w języku francuskim.
www.mae.lu

instytucja odpowiedzialna za migrację
Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Spraw Europejskich
Odpowiada za kwestie osiedlania się i legalizacji pobytu cudzoziemców
www.mae.lu
Za prowadzenie bazy SIS (Schengen Information System) odpowiada Policja Wielkiego Księstwa Luksemburga, Dział Stosunków Międzynarodowych (SIS II Cité Policière
Grand-Duc Henri).

główne organizacje pozarządowe
Caritas Luxembourg
Wspiera imigrantów na terenie Luksemburga, realizuje także działania pomocowe w krajach pochodzenia imigrantów.
www.caritas.lu
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Łotwa
główna strona rządowa na temat migracji do tego kraju
The Office of Citizenship and Migration Affairs
Na stronie urzędu można znaleźć informacje na temat migracji do Łotwy, m.in. informacje wizowe, informacje na temat sposobów uzyskiwania obywatelstwa. Strona dostępna
w trzech językach.
http://www.pmlp.gov.lv

instytucja odpowiedzialna za migrację
The Office of Citizenship and Migration Affairs
Urząd ten podlega Ministerstwu do spraw Wewnętrznych i jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrażanie polityki państwa w zakresie migracji i udzielania azylu, weryfikacji
tożsamości osób przebywających w państwie oraz ustalanie ich statusu prawnego.
http://www.pmlp.gov.lv
Za prowadzenie bazy SIS (Schengen Information System) odpowiada Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych Republiki Łotewskiej, Centrum Informacji, Krajowy Dział ds. Systemu Informacyjnego Schengen.( Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas
centra Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas nodaļa).

główne organizacje pozarządowe
Latvian Centre for Human Rights
Organizacja pozarządowa działająca na rzecz imigrantów i uchodźców. Świadczy poradnictwo prawne. Przeciwdziała również dyskryminacji i rasizmowi, ściga przestępstwa nienawiści.
http://cilvektiesibas.org.lv

Latvian Red Cross
Organizacja działa na terenie całego kraju. Świadczy pomoc osobom w kryzysie, w tym
uchodźcom i imigrantom nie posiadającym uregulowanego statusy pranego na terenie
Łotwy. Oferuje pomoc psychologiczną.
www.redcross.lv
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Malta
główna strona rządowa na temat migracji do tego kraju
Portal gov.mt
Na stronie rządu maltańskiego znajdziemy wiele informacji przydatnych nie tylko obywatelom tego kraju, ale również cudzoziemcom, którzy planują zamieszkać na Malcie.
http://www.gov.mt

instytucja odpowiedzialna za migrację
Malta Police Special Branch
Specjalny odział policji odpowiada za ochronę granic państwa, decyduje w sprawach dotyczących imigrantów m.in. w kwestiach udzielania azylu, wydaleń z kraju. Jednostka ta
podlega Ministerstwu do spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa Narodowego.
http://www.police.gov.mt/en-us/sections.aspx
Za prowadzenie bazy SIS (Schengen Information System) odpowiada Komenda Główna
Policji (Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija).

główne organizacje pozarządowe
Aditus
Organizacja wspierają osoby i grupy szczególne narażone na marginalizację i wykluczenie, w tym imigrantów. Aditus podejmuje różnych działań, m.in. świadczy pomoc prawną, tworzy i realizuje kampanie społeczne, prowadzi szkolenia.
http://www.aditus.org.mt

The Jesuit Refugee Service (JRS)
Organizacja skupia się na pomocy uchodźcom i imigrantom, którzy szukają ochrony międzynarodowej. Działa poprzez świadczenie pomocy prawnej, szukając sprzymierzeńców
dla swoich działań wśród przedstawicieli władz, prowadzi kampanie uświadamiające,
a także świadczy opiekę zdrowotną, pomoc psychologiczną i wsparcie duchowe.
http://www.jrsmalta.org/
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Niemcy
główna strona rządowa na temat migracji do tego kraju
Federal Office for Migration and Refugees
Na stronie znajduje się, dostępne w kilku językach, kompendium wiedzy na temat różnych aspektów życia w Niemczech. Z serwisu dowiemy się nie tylko jakiego rodzaju dokumenty potrzebne są by móc zamieszkać, czy podjąć studia lub pracę w Niemczech.
Jest tu również informacja o tym, czym są kursy integracyjne oraz gdzie można znaleźć
kursy języka niemieckiego.
http://www.bamf.de

instytucja odpowiedzialna za migrację
Federal Office for Migration and Refugees
Urząd odpowiada z politykę migracyjna państwa. Prowadzi również badania naukowe
związane z zagadnieniami migracji.
http://www.bamf.de
Za prowadzenie bazy SIS (Schengen Information System) odpowiada Biuro Federalnej
Policji Kryminalnej (Bundeskriminalamt).

główne organizacje pozarządowe
Arbeiterwohlfahrt
Organizacja wspiera imigrantów poprzez szereg działań, m.in. kursy językowe, szkolenia
zawodowe, doradztwo i asystowanie. Arbeiterwohlfahrt kładzie nacisk na pracę z dziećmi
i rozwój ich potencjału w nowym kraju.
http://www.awo.org/

Asyl in der Kirche Berlin e.V. (Azyl w Kościele – oddział berliński)
Odział berliński jest częścią ogólnoniemieckiej sieci, którą tworzą wszystkie parafie gotowe przyjąć imigrantów o nieuregulowanym statusie prawnym na terenie Niemiec. Tego
typu działania odbywają się w ramach tak zwanego „azylu w Kościele”, aby uchronić ich
przed deportacją w sytuacji, gdy w kraju docelowym istnieje zagrożenie dla ich życia lub
zdrowia. Odział berliński od kilku lat współpracuje z polskimi instytucjami pozarządowymi.
Organizacja na szczeblu federalnym (ogólnoniemieckim) działa na rzecz cudzoziemców
(o różnym statusie prawnym) i osób, które ich wspierają za pomocą: public relations, prób
wpływania na proces legislacyjny, publikacji, konferencji oraz doradztwa dla poszczególnych parafii.
http://www.kirchenasyl-berlin.de/
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Borderline-europe e.V.
Organizacja koncentruje się na dokumentowaniu sytuacji na zewnętrznych granicach
Unii Europejskiej i rzetelnym informowaniu opinii publicznej o położeniu imigrantów
oraz azylantów próbujących przedostać się do Europy. Organizacja stawia sobie za cel
obiektywne przedstawienie konsekwencji europejskiej polityki azylowej i migracyjnej.
Ma biura regionalne we Włoszech oraz Austrii.
www.borderline-europe.de

Caritas Germany
Prowadzi szereg projektów na rzecz imigrantów i uchodźców w Niemczech. Świadczy
pomoc integracyjną, lobbuje na rzecz równego traktowania wszystkich w społeczeństwie,
promuje różnorodność i przeciwdziała dyskryminacji.
http://www.caritas.de/

Zentrum für Flüchtlingshilfen und Migrationsdienste – Center for Refugee and Migration Services
Centrum od wielu lat oferuje imigrantom i uchodźcom pomoc psychologiczną. Prowadzi również doradztwo zawodowe, pomaga w podnoszeniu kompetencji zawodowych oraz
znalezieniu pracy.
http://www.migrationsdienste.org/

Portugalia
główna strona rządowa na temat migracji do tego kraju
The Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)
Na stronie można znaleźć szereg informacji przydatnych migrantom w Portugalii. Za pośrednictwem portalu można również umówić się na spotkanie w biurze urzędu (SEF),
gdzie można załatwić formalności związane z pobytem w Portugalii.
http://www.sef.pt

instytucja odpowiedzialna za migrację
Ministry of Internal Administration
Ministerstwo jest odpowiedzialne m.in. za kwestie osiedlania się i legalizacji pobytu cudzoziemców.
http://www.portugal.gov.pt/en/the-ministries/ministry-of-internal-administration.aspx
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The Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)
W praktyce wdraża politykę migracyjną w państwie. Odpowiada również za prowadzenie bazy SIS (Schengen Information System).
http://www.sef.pt/

główne organizacje pozarządowe
Associaçãos dos Imigrantes nos Açores
Stowarzyszenie imigrantów, które pomaga w różnych obszarach m.in. w znalezieniu pracy. Dostarcza informacji na tematy mogące mieć wpływ na życie imigrantów. Realizuje
także szereg projektów edukacyjnych i artystycznych skierowanych do środowisk imigranckich.
http://www.aipa-azores.com/

Instituto Padre António Vieira (IPAV)
Działa na rzecz poszanowania praw człowieka, wzmacniania dialogu międzykulturowego. Realizuje projekty skierowane do imigrantów.
http://www.ipav.pt/

Solidariedade Imigrante - Associação para a Defesa dos Direitos dos Imigrantes
Organizacja zabiegająca o przestrzeganie praw migrantów i równe ich traktowanie
w wszystkich obszarach życia społecznego.
http://www.solimigrante.org

The Jesuit Refugee Service Portugal
Odział międzynarodowej organizacji działającej w kilku krajach Europy. W Portugalii
udziela pomocy prawnej uchodźcom i imigrantom o różnym statusie prawnym. Świadczy
także opiekę zdrowotną, pomoc psychologiczną i wsparcie duchowe.
http://www.jrsportugal.pt/

The Portuguese Refugee Council (CPR)
Organizacja świadczy pomoc prawną, monitoruje procedury udzielania uchodźcom
ochrony. Imigrantom, uchodźcom i osobom w procedurze azylowej oferuje zakwaterowanie i społeczne wsparcie. Prowadzi projekty i działania edukacyjne skierowane do
społeczeństwa portugalskiego.
http://www.cpr.pt/
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Rumunia
główna strona rządowa na temat migracji do tego kraju
General Inspectorate for Migration
Na stronie Generalnego Inspektoratu ds. Migracji znajduje się wiele przydatnych informacji na temat migracji do Rumunii m.in. informacje wizowe, informacje na temat
sposobów uzyskiwania obywatelstwa.
http://ori.mai.gov.ro/

instytucja odpowiedzialna za migrację
General Inspectorate for Migration
Generalny Inspektorat ds. Migracji jest agencją rządowa odpowiedzialną za prowadzenie
polityki migracyjnej w Rumunii.
http://ori.mai.gov.ro/
Za prowadzenie bazy SIS (Schengen Information System) odpowiada Krajowe Centrum
SIS, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Centrul Național SIS).

główne organizacje pozarządowe
Sanse Egale pentru Fiecare
Organizacja przeciwdziała wykluczeni społecznemu – osób doświadczonych przemocą
domową, samotnych rodziców, imigrantów, uchodźców oraz bezpaństwowców. Oferuje
różnego rodzaju doradztwo, wsparcie we wchodzeniu i funkcjonowaniu na rynku pracy.
Realizuje także kampanie mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji.

http://www.asociatiasef.ro
Serviciul Civil International Romania
Międzynarodowa organizacja z oddziałem w Rumunii. Skupia się na wsparciu dzieci
oraz przedstawicieli grup zagrożonych wkluczeniem – imigrantów, osób bez obywatelstwa
i uchodźców oraz przedstawicieli mniejszości etnicznych.
http://sci.ro/

The Jesuit Refugee Service Romania
Organizacja od 2000 r. działa w Rumunii wspierając uchodźców i imigrantów o nie uregulowanym statusie prawnym. Przede wszystkim świadczy pomoc prawną, wspiera
w poszukiwaniu miejsca zamieszkania, prowadzi różnego rodzaju kursy, m.in. językowe,
podnoszące kwalifikacje zawodowe.
https://pl-pl.facebook.com/jrsromania
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inne ważne strony:
Alternative Sociale
To stowarzyszenie, które zajmuje się ochroną i promocją praw dzieci. Od lat zajmuje się
wsparciem dzieci pozostawionych w Rumunii przez migrujących rodziców, prowadzi badania nad efektami jakie migracja rodziców ma dla dzieci, prowadzi również poradnictwo
dla dzieci i rodziców oraz kampanie informacyjne.
http://www.alternativesociale.ro/

Słowacja
główna strona rządowa na temat migracji do tego kraju
http://www.slovak-republic.org/
Kompendium wiedzy o kraju. Znajdziemy tu między innymi informacje turystyczne,
wiadomości na temat kultury i historii Słowacji, a także informacji wizowe oraz te dotyczące podejmowania nauki i pracy na Słowacji.
http://www.slovak-republic.org/

instytucja odpowiedzialna za migrację
Ministry of Interior of the Slovak Republic
Odpowiada za politykę m.in. w zakresie regulacji pobytu cudzoziemców na terenie Słowacji. Podlagający mu Urząd Migracyjny (Migration Office of the Ministry of Interior)
odpowiada za prowadzenie postępowań azylowych oraz zarządzanie ośrodkami dla osób
proszących o azyl na terenie Słowacji.
www.minv.sk
Za prowadzenie bazy SIS (Schengen Information System) odpowiada Departament Zarządzania Informacjami NSIS, Obsługa Aplikacji w zakresie Telekomunikacji i Bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej (Oddelenie NSIS,
OA SITB, Ministerstvo vnútra)

główne organizacje pozarządowe
Human Rights League
To organizacja pozarządowa założona przez prawników. Działa na rzecz imigrantów z nie
uregulowanym statusem prawnym oraz wspiera uchodźców. Świadczy poradnictwo, jak
również reprezentuje swoich cudzoziemskich klientów w sądzie. Ma oddziały w dwóch
słowackich miastach.
http://www.hrl.sk
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The Slovak Humanitarian Council (SHC)
To stowarzyszenie, które działa na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa oraz pomocy prawnej imigrantom, w tym osobom szukającym ochrony międzynarodowej. Monitoruje także
przebieg procedur o nadanie statusu uchodźcy.
www.shr.sk

Słowenia
główna strona rządowa na temat migracji do tego kraju
Strona „Information for Foreigners”
Uruchomiona przez Ministerstwo do spraw Wewnętrznych. Zawiera szeroką gamę informacji ważną dla cudzoziemców, którzy planują odwiedzić, osiedlić się, pracować, czy
studiować w Słowenii.
http://www.infotujci.si/

instytucja odpowiedzialna za migrację
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Odpowiada za politykę państwa i kwestie związane z osiedlaniem się i legalizacją pobytu
cudzoziemców w kraju, w tym także osób szukających ochrony międzynarodowej na terenie Słowenii.
http://www.mnz.gov.si
Za prowadzenie bazy SIS (Schengen Information System) odpowiada Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych, Naczelna Dyrekcja Policji, Biuro Informacji i Telekomunikacji
(Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna policijska uprava, Urad za informatiko in
telekomunikacije).

główne organizacje pozarządowe
Peace Institute
Organizacja działająca w wielu obszarach. Między innymi wpiera przestrzegania praw
człowieka i przeciwdziałaniu dyskryminacji cudzoziemców. Swoje projekty kieruje do
społeczeństwa słoweńskiego jak również samych immigrantów.
http://www.mirovni-institut.si/

Pravno - informacijski center nevladnih organizacij (PIC)
Organizacja świadczy pomoc prawną na rzecz imigrantów i uchodźców, wypiera też grupy
inne i jednostki zagrożone wykluczeniem oraz pomaga innym organizacjom pozarządowym.
http://www.pic.si/
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Szwecja
główna strona rządowa na temat migracji do tego kraju
Portal Migrationsverket
Portal prowadzony przez Urząd Migracyjny skierowany do cudzoziemców, którzy chcą
odwiedzić Szwecję lub planują osiedlić się w tym kraju. Za pośrednictwem portalu można
również umówić się na spotkanie w urzędzie. Strona dostępna w kilku językach.
http://www.migrationsverket.se

instytucja odpowiedzialna za migrację
Migrationsverket - The Migration Board, Urząd Migracyjny
Urząd odpowiada za implementacje polityki migracyjnej w państwie.
http://www.migrationsverket.se
Za prowadzenie bazy SIS (Schengen Information System) odpowiada Krajowa Rada Policji - SIRENE, Szwecja (Rikspolisstyrelsen - SIRENE Sverige).

główne organizacje pozarządowe
Caritas Sverige
Świadczy pomoc na rzecz nieudokumentowanych imigrantów, którzy mogą skorzystać
tu z porad prawnych, dowiedzieć się jak zorganizować sobie powrót do kraju pochodzenia,
lub też otrzymać niezbędne wsparcie materialne.
http://www.caritas.se

Rosegrenska
To sieć wolontariuszy - personelu medycznego i innych specjalistów z dziedziny medycyny. Wolontariusze nieodpłatnie świadczą pomoc medyczną imigrantom, którzy nie mają
prawa do korzystania z publicznej służby zdrowia.
http://www.rosengrenska.org

Sociala Missionen
Pomaga imigrantom i osobom szukającym ochrony międzynarodowej. Zapewnia konsultacje prawne, społeczne i psychologiczne. Wspiera w łączeniu rodzin, integracji nowo
przybyłych imigrantów, organizacji dobrowolnych powrotów imigrantów do kraju pochodzenia.
http://www.socialamissionen.a.se
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Terrafem
Tu kobiety, które są ofiarami nadużyć i przemocy, mogą otrzymać pomoc socjalną, prawną oraz psychologiczną. Organizacja prowadzi też telefon zaufania dla kobiet. Serwis dostępny jest w 27 różnych językach.
http://www.terrafem.org

inne ważne strony
SAC - Sveriges Arbetares Centralorganisation (Central Organization of Workers in
Sweden)
Związek zawodowy skupiający pracowników różnych profesji. Od lat działa też na rzecz
przestrzegania praw imigrantów, w tym tych nieudokumentowanych.
http://www.sac.se/utanpapper

Węgry
główna strona rządowa na temat migracji do tego kraju
Strona Urzędu Migracji i Obywatelstwa
Na stronie z informacjami dla cudzoziemców, którzy planują osiedlić się na Węgrzech. Ze
strony można pobrać również różnego rodzaju formularze oraz za pomocą wbudowanej
w portal aplikacji umówić się na spotkanie w urzędzie.
http://www.bmbah.hu

instytucja odpowiedzialna za migrację
The Office of Immigration and Nationality (Urząd Migracji i Obywatelstwa)
Urząd podlega pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrażanie polityki państwa w zakresie migracji i udzielania azylu.
http://www.bmbah.hu
Za prowadzenie bazy SIS (Schengen Information System) odpowiada Centralne Biuro
Administracji i Elektronicznych Usług Publicznych (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala).

główne organizacje pozarządowe
Hungarian Helsinki Committee (Magyar Helsinki Bizottság)
Świadczy pomoc prawną imigrantom oraz osobom starającym się o uzyskanie ochrony międzynarodowej. Organizacja udziela konsultacji w budapesztańskim biurze oraz
w dwóch ośrodkach dla uchodźców, ośrodku dla dzieci bez opieki oraz w więzieniu dla
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nielegalnych imigrantów zlokalizowanym na budapesztańskim lotnisku.
www.helsinki.hu

Menedek Association (Menedék Egyesület)
Świadczy pomoc na rzecz uchodźców oraz osób w procedurze o nadanie statusu uchodźcy. Pomaga w zakresie poszukiwania pracy, pomocy socjalnej.
www.menedek.hu

Migszol - Migrant Solidarity Group of Hungary
To organizacja skupiająca imigrantów, uchodźców oraz Węgrów, którzy działają na rzecz
uwidaczniania zagadnień i problemów związanych z imigracją i uchodźstwem. Prowadzą
kampanie i protesty przeciwko detencji cudzoziemców.
http://www.migszol.com

The Mahamata Gandhi Human Rights Organization
Organizacja która działa na rzecz poszanowania praw imigrantów i uchodźców. Przeciwdziała dyskryminacji i aktom rasizmu. Prowadzi wiele programów skierowanych do
samych cudzoziemców jak i do rodowitych Węgrów.
http://www.gandhi.hu
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Zjednoczone Królestwo Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej
główna strona rządowa na temat migracji do tego kraju
Portal Foreigners in the UK
Portal dla imigrantów w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Znajdziemy tu kompendium wiedzy na temat różnych aspektów życia na Wyspach.
Znajdują się tu informacje na temat różnych form legalizacji pobytu w kraju, dowiemy
się jak wygląda rynek pracy, jak zrobić prawo jazdy. Na stronie znajdują się też linki do
instytucji publicznych, oraz różnych organizacji wspierających imigrantów.
http://www.foreignersinuk.co.uk/

instytucja odpowiedzialna za migrację
Home Office
Agencja rządowa odpowiadająca za politykę migracyjną ,w tym za rozpatrywanie spraw
dotyczących pobytu imigrantów na terenie Zjednoczonego Królestwa.
https://www.gov.uk/government/organisations/home-office

główne organizacje pozarządowe
Bail for Immigration Detainees
Głównym celem organizacji jest minimalizowanie deportacji cudzoziemców, którzy przebywają w ośrodka detencyjnych. Pracuje zarówno na rzecz osób starających się uzyskanie azylu jak i z imigrantami.
http://www.biduk.org/

Barka UK
Organizacja będąca częścią polskiej organizacji Barka. Świadczy pomoc na rzecz osób
w trudnej sytuacji społecznej. Pomaga polskim imigrantom, którzy zagrożeni są lub dotknął ich problem bezdomności. Prowadzi darmową infolinię w języku polskim, pomaga
w powrotach do kraju.
http://www.barkauk.org/

Citizens Advice
Jest to sieć organizacji charytatywnych. Biura Citizens Advice znajdują się praktyczne na
terenie w całym kraju. Za darmo można skorzystać w nich z porad na wszelkiego rodzaju
tematy. Lokalne biura wspierają również imigrantów poszukujących informacji i pomocy.
http://www.citizensadvice.co.uk/
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Embrace UK Community Support Centre
Działa na rzecz migrantów o różnym statusie prawnym. Świadczy pomoc w poszukiwaniu zamieszkania, wspiera i dostarcza informacji w obszarach edukacji, pomocy i zasiłków społecznych, problemów zdrowia psychicznego i fizycznego.
http://www.embraceuk.org/

Fundacja Pomocy Polakom w Wielkiej Brytanii
Organizacja działająca na rzecz wsparcia imigrantów z Polski mieszkających na Wypach.
Pomaga przede wszystkim w prawach pilnych, to jest tam, gdzie zagrożone jest życie
i zdrowie ludzkie W przypadkach przemocy domowej, bezdomności, handlu ludźmi, pracy niewolnicza, odmowy pomocy przez urzędy.
http://www.helpforpoles.org/

Joint Council for the Welfare of Immigrants (JCWI)
Organizacja dobroczynna działająca na rzecz imigrantów o uregulowanym oraz nieuregulowanym statusie prawnym. Prowadzi kampanie informacyjne i lobbuje na rzecz poszanowania praw imigrantów na Wyspach. Oferuje parady prawne, wydaje publikacje
i książki poświęcone zagadnieniom migracji.
http://www.jcwi.org.uk/

Kalayaan

Organizacja pracująca przede wszystkim z imigrantkami zatrudnionymi w charakterze
pomocy domowych. Świadczy poradnictwo na ich rzecz, przede wszystkim w zakresie
praw, jakie im przysługują.
http://www.kalayaan.org.uk/

Medical Foundation for the Care of Victims of Torture
Świadczy pomoc zarówno tym którzy byli ofiarami tortur jak i rodzinom tych osób.
Wspiera także ludzi, którzy doświadczyli innych form przemocy.
http://www.torturecare.org.uk

Migrant Help
Organizacja charytatywna działająca od 1963r. Wspiera imigrantów o różnym statusie
prawnym na terenie Zjednoczonego Królestwa. Pomaga ofiarom handlu ludźmi, cudzoziemskim więźniom a także imigrantom z krajów Unii Europejskiej jak i osobom szukających ochrony międzynarodowej.
http://www.migranthelp.org/
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Migrants’ Rights Network
Organizacja pozarządowa działająca na rzecz poszanowania praw migrantów mieszkających na Wyspach. Wpiera lobbuje na rzecz równego traktowania wszystkich w społeczeństwie, promuje różnorodność i przeciwdziała dyskryminacji, wspiera przepływ informacji między organizacjami imigranckimi.
http://www.migrantsrights.org.uk/

Migrant Workers North West
Organizacja działająca na rzecz poszanowania praw migrantów na rynku pracy. Dostarcza informacje na temat praw pracowniczych, warunków mieszkaniowych, kursów językowych. Promuje także dobre praktyki dotyczące zatrudniania migrantów.
http://www.migrantworkersnorthwest.org/

The Immigration Law Practitioners’ Association (ILPA)
Stowarzyszenie działa od 1984r. Skupia organizacje świadczące pomoc prawną na rzecz
imigrantów. Jego celem jest promowanie i wspieranie jakości poradnictwa prawnego
świadczonego n rzecz imigrantów.
http://www.ilpa.org.uk/

inne ważne strony:
Institute of Race Relations – Refugees and Asylum-Seekers
Strona opisująca problemy jakich doświadczają uchodźcy. Znajdziemy tu wiele artykułów, raportów oraz linków.
http://www.homebeats.co.uk/resources/refugee.htm

Włochy
główna strona rządowa na temat migracji do tego kraju
Strona Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Na angielskojęzyczne wersji strony w zakładce „ Services” > „Foreign Nationals” znajdziemy informacje m.in. o tym gdzie i o jak wizę musimy się ubiegać, na jakich zasadach
można podjąć pracę lub studia we Włoszech.
http://www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/

instytucja odpowiedzialna za migrację
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Wolności Obywatelskich i Imigracji
Odpowiedzialne za kwestie osiedlanie się i legalizacji pobytu cudzoziemców.
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www.interno.gov.it
Za prowadzenie bazy SIS (Schengen Information System) odpowiada Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych, Departament Bezpieczeństwa Publicznego, Włoskie Biuro Koordynacji Policyjnej, Dział N.SIS (Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, Ufficio Coordinamento FF PP — Divisione N.SIS).

główne organizacje pozarządowe
ASGI - Associazione Studi Giuridici Sull’Immigrazione
Organizacja skupiająca prawników, sędziów i profesorów uniwersyteckich. Świadczy pomoc prawną na rzecz osób poszukujących ochrony międzynarodowej. Prowadzi kampanie uwrażliwiające skierowane do społeczeństwa włoskiego oraz monitoruje warunki
panujące w ośrodkach dla uchodźców.
www.asgi.it

Associazione Centro Astalli
Organizacja wspierająca uchodźców, osoby ubiegające się o azyl oraz nieudokumentowanych migrantów.
http://www.centroastalli.it

Crocce Rossa

Świadczy pomoc psychologiczną na rzecz ofiar handlu ludźmi.
http://www.cri.it

“Welcome” Centro Sociale per Familgie Immigrate
Organizacja wspierające kobiety imigrantki i ich dzieci. Oferuje pomoc prawną, kursy
językowe oraz szkolenia zawodowe. Pomaga w łączeniu rodzin.
http://www.romamultietnica.it

inne ważne strony
CESIL Associazione CISL
Związek zawodowy otwarty na pracowników z różnych branż. Świadczy poradnictwo
prawne na rzecz nieudokumentowanych migrantów.
http://www.cislmilano.it
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Kraje nie należące do UE, ale będące
stroną układów i porozumień z UE
Islandia
główna strona rządowa na temat migracji do tego kraju
Serwis Utlendingastofnun
Na stronie znajdziemy kompendium wiedzy na temat różnych aspektów życia na Islandii.
Informacje zgromadzone są w 9 działach tematycznych: Praca, Studia, Rodzina, Z wizytą, Status rezydenta, Międzynarodowa ochrona, Islandzkie obywatelstwo, Obywatel UE.
http://www.utl.is

instytucja odpowiedzialna za migrację
Ministerstwo do spraw Wewnętrznych
Obok wielu innych zadań ministerstwo odpowiada za kwestie osiedlanie się i legalizacji
pobytu cudzoziemców.
http://www.innanrikisraduneyti.is/
Za prowadzenie bazy SIS (Schengen Information System) odpowiada Krajowy Komisarz
Policji Islandzkiej (Ríkislögreglustjórinn).

główne organizacje pozarządowe
Icelandic Red Cross
Organizacja świadcz cudzoziemcom (o różnym statusie prawnym) pomoc psychologiczną
oraz wspiera w poszukiwaniu zaginionych członków rodziny. Pomaga także uchodźcom –
w znalezieniu zakwaterowania, mebli, itp.
http://www.raudikrossinn.is/

The Icelandic Human Rights Center
Organizacja stawia sobie za cel promowanie praw człowieka. Prowadzi badania, otworzyła bibliotekę która specjalizuje się w tematyce praw człowieka. Centrum prowadzi
również punkt doradczy dla imigrantów.
http://www.humanrights.is
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inne ważne strony
Centrum Kultury i Informacji
Na stronie można znaleźć wiele ciekawych i praktycznych informacji o organizacji życia
na Islandii np. o systemie podatkowym, czy służbie zdrowia. Są tu też kontakty do organizacji imigranckich działających w kraju. Strona dostępna też w języku polskim.
http://www.mcc.is/

Norwegia
główna strona rządowa na temat migracji do tego kraju
New in Norway
Portal skierowany do cudzoziemców planujących zamieszkać w Norwegii. Ze strony można dowiedzieć się jak wygląda system ochrony zdrowia, system edukacji oraz w jaki sposób i gdzie szukać pracy w Norwegii.
http://www.nyinorge.no

instytucja odpowiedzialna za migrację
The Norwegian Directorate of Immigration (UDI)
Norweski Dyrektoriat Migracyjny podlega Ministerstwu Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego. Odpowiada za rozpatrywanie wniosków od cudzoziemców, którzy chcą
odwiedzić Norwegię lub planują się w niej osiedlić. Rozpatruje także wnioski o udzielenie
azylu, prowadzi ośrodki dla osób poszukujących ochrony międzynarodowej oraz ośrodki
detencyjne. Na stronie internetowej UDI można znaleźć m.in. informacje wizowe.
http://www.udi.no
Za prowadzenie bazy SIS (Schengen Information System) odpowiada PDMT (N.SIS)
– Dział Informatyki i Wyposażenia Policji Krajowej (PDMT (Politiets data- og materielltjeneste).

główne organizacje pozarządowe
MiRA Centre
To organizacja wspierająca imigrantki. Kobiety mogą uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach grupowych, a także skorzystać z porady prawnej, czy wsparcia psychologicznego.
Strona internetowa dostępna w wielu wersjach językowych.
http://mirasenteret.no
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Rainbow Foundation
Organizacja dobroczynna działająca na rzecz wsparcia i rozwoju społeczeństwa norweskiego w wielu obszarach. Między innymi realizuje programy służące integracji imigrantów z rodowitymi Norwegami.
http://rainbowfoundation.wordpress.com/

The Antiracist Center Norway
Pozarządowa organizacja działająca na rzecz przestrzegania praw człowieka oraz równego traktowania wszystkich w społeczeństwie – bez względu na pochodzenie rasowe,
etniczne, czy narodowe. Podejmuje działania na rzecz wspierania porozumienie między
imigrantami oraz społeczeństwem norweskim. Prowadzi również poradnictwo dla cudzoziemców, który w jakiś sposób dotknęli dyskryminacji na tle rasowym.

Szwajcaria
główna strona rządowa na temat migracji do tego kraju
Living in Switzerland as a foreign national
Na stronie wiele przydatnych informacji dla osób planujących dłuższy pobyt w Szwajcarii.
Informacje o wizach i innych wymaganych dokumentach, zasadach zakupu ziemi, podatkach, systemie opieki zdrowotnej. Przedstawiona jest tu także oferta specjalnych kursy
dla dzieci cudzoziemskich.
https://www.ch.ch

instytucja odpowiedzialna za migrację
Federal Office for Migration (FOM)
Federalny Urząd Migracji reguluje warunki, na jakich cudzoziemcy mogą wjeżdżać
do Szwajcarii, na jakich mogą osiedlać się i na jakich podejmować pracę.
www.bfm.admin.ch
Za prowadzenie bazy SIS (Schengen Information System) odpowiada Federalny Urząd
Policji (fedpol), Dział N-SIS i Zgłoszeń Międzynarodowych (Office fédéral de la police
(fedpol), Section N-SIS et applications internationales).

główne organizacje pozarządowe
APT – Association for the prevention of torture
Organizacja działa na arenie międzynarodowej. Jej celem jest zapobieganie torturom. Współpracuje z przedstawicielami rządów, politykami, obrońcami praw człowieka.
http://www.apt.ch
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CFD - Christlicher Friedensdienst
Niezależna organizacja kobieca działająca na polu międzynarodowym. Za cel stawia sobie spieranie praw kobiet i migrantów. Podejmuje działania nakierowane na promowanie
pokoju oraz wpływanie na politykę migracyjną państw. Organizuje także różne rodzaju
zajęcia i spotkania dla kobiet.
http://www.cfd-ch.org

Swiss Red Cross
Pierwsza z organizacja humanitarnych działających na terenie Szwajcarii. Obecnie działa w wielu krajach świata niosąc pomoc potrzebującym oraz działając na rzecz rozwoju
społeczeństw. Czerwony Krzyż duża część swoich działań pomocowych kieruje do migrantów oraz uchodźców.
http://www.ifrc.org/Świat
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ŚWIAT
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Instytucje międzynarodowe
UNHCR
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców – agenda ONZ zajmująca się
ochroną uchodźców. Na stronie – aktualności, dane statystyczne, informacje o działaniach UNHCR i sytuacji różnych grup uchodźców na świecie. Obszerne zbiory publikacji
dotyczące migracji, raporty, dział dla nauczycieli.
www.unhcr.org

IOM
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji – informacje dotyczące różnego rodzaju migracji i działań IOM na rzecz migrantów na świecie. Dane statystyczne, informacje o poszczególnych krajach, księgarnia internetowa poświęcona migracji, publikacje IOM online.
www.iom.int

ILO
International Labour Organization – Międzynarodowa Organizacja Pracy to agenda
ONZ, której zadaniem jest zabieganie o dobre warunki pracy. Zajmuje się m.in. promowaniem godnych warunków pracy migrantów i zjawiskiem migracji zarobkowych. Na
stronie – dane, dobre praktyki, dokumenty dotyczące migracji zarobkowych.
http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/index.htm

UNRWA
United Nations Relief and Works Agency – to agenda ONZ, która wspiera uchodźców
palestyńskich na Bliskim Wschodzie.
http://www.un.org/unrwa/english.html

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division
Fragment witryny Organizacji Narodów Zjednoczonych dot. migracji międzynarodowych. Na stronie linki do publikacji nt. globalnych migracji, raportów, etc.
http://www.un.org/en/development/desa/population/theme/international-migration/index.shtml

International Center for Migration Policy Development (ICMPD), Vienna, Austria
Międzynarodowa organizacja ekspercka, która zajmuje się kwestiami migracyjnymi, w tym
uchodźczymi. Jej działalność opiera się na trzech filarach: działalność badawcza, zwiększanie
kompetencji oraz dialog w dziedzinie migracji. Na stronie ciekawe raporty, publikacje, aktualności.
http://www.icmpd.org/
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World Bank
Podstrona Banku Światowego poświęcona migracjom i rozwojowi. Zawiera m.in. dane
statystyczne dot. migracji na świecie, publikacje, informacje o prowadzonych projektach
Banku Światowego.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/tTOPICS/0,,contentMDK:21924020~pagePK:5105988~piPK:360975~theSitePK:214971,00.html

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
Strona Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w orbicie zainteresowania której
znajduje się również problematyka migracji międzynarodowych. Na portalu znajdziemy
statystyki, publikacje, aktualności.
http://www.oecd.org/

Inicjatywy pozarządowe
W Europie i na świecie działa niezliczona liczba organizacji pozarządowych działających
na rzecz migrantów. Przytoczenie ich wszystkich wydaje się niemożliwe – dlatego podajemy tylko kilka przykładowych inicjatyw, które pokazują wspólne inicjatywy wielu organizacji na rzecz migrantów. Na każdej ze stron można znaleźć kontakty do organizacji
członkowskich danej inicjatywy.

European Policy Center
Europejski ‘think-tank’, prowadzi analizy i angażuje się w dyskusję dot. istotnych kwestii
poruszanych w krajach UE. Jednym z obszarów działania Centrum są kwestie związane
z migracjami i różnorodnością społeczną. Na stronie znajdziemy m.in. publikacje EPC,
informacje o prowadzonych programach, kalendarium wydarzeń.
http://www.epc.eu/

International Association for Intercultural Education
Międzynarodowa organizacja skupiająca nauczycieli i trenerów zaangażowanych w edukację międzykulturową. Oferuje bogate zbiory materiałów dostępnych niestety tylko
dla prenumeratorów (odpłatnie).
http://www.iaie.org/

PICUM
Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants – platforma skupiająca organizacje pozarządowe działające na rzecz cudzoziemców przebywających w Europie bez dokumentów. Prowadzi działania lobbingowe na rzecz podstawowych praw
migrantów, którzy nie mają prawa pobytu w krajach Europy.
www.picum.org
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Separated Children in Europe Programme (SCEP)
Program “Dzieci bez opieki w Europie” jest wspólną inicjatywą Save the Children
i UNHCR. Promuje dobre praktyki w traktowaniu dzieci-migrantów, które przybywają
do Europy bez rodziców i opiekunów.
http://www.separated-children-europe-programme.org

ECRE
European Council on Refugees and Exiles – Europejska Rada na rzecz Uchodźców
i Migrantów to sieć organizacji pozarządowych działających na rzecz cudzoziemców
w Europie. Znakomite źródło informacji na temat organizacji wspierających migrantów
w poszczególnych krajach europejskich – warto jednak pamiętać, że strona przytacza
informacje tylko o organizacjach członkowskich.
www.ecre.org

MIGHEALTHNET
Sieć portali poświęconych tematyce zdrowia migrantów i mniejszości narodowych w Europie, prezentuje dobre praktyki w tym zakresie.
http://mighealth.net/index.php?title=Main_Page

The Society for Intercultural Education, Training and Research (SIETAR)
Międzynarodowa sieć trenerów, studentów i wszystkich zainteresowanych edukacją międzykulturową.
http://www.sietareu.org/

Platform for Intercultural Europe
Sieć europejskich organizacji, instytucji i osób zaangażowanych w budowanie dialogu
międzykulturowego.
http://www.intercultural-europe.org/

Refugee Action
Brytyjska organizacja charytatywna z ponad 30-letnim doświadczeniem, której celem jest
niesienie pomocy uchodźcom i cudzoziemcom starającym się o azyl. Wspiera imigrantów
w procesie integracji, prowadzi doradztwo i poradnictwo prawne, angażuje się w działania
rzecznicze w zakresie zmiany prawa azylowego w Wielkiej Brytanii. Na stronie m.in. raporty
z działalności organizacji, centrum medialne, historie uchodźców oraz blog.
http://www.refugee-action.org.uk/
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Międzynarodowe ośrodki badawcze i sieci migracyjne
Academy for Migration Studies in Denmark (AMID), University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark
Na stronie informacja o zakończonym w 2013 r. projekcie polegającym na stworzeniu sieci
badawczej (instytucja akademicka i jednostki badawcze z Danii) badaniu zjawiska migracji
w celu powiązania tego procesu z lepszym zrozumieniem problematyki integracji imigrantów
i jej aspektów społecznych, kulturowych i politycznych.
www.amid.dk

Kontynuatorem badań w ramach AMID jest:
Center for the Study of Migration and Diversity (COMID), Aalborg Univeristy, Aalborg, Denmark
Strona poświęcona sieci działającej w ramach Uniwersytetu w Aalborg (Dania), w ramach której prowadzone są badania dotyczące różnych aspektów migracji. Na stronie
publikacje, serie wydawnicze, informacje o prowadzonych projektach. Strona w języku
angielskim.
http://www.comid.cgs.aau.dk/

Center for Economic and Social Studies (CESS), Tirana, Albania
Portal niezależnego „think-tanka”, który zajmuje się m.in. badaniem i analizowaniem procesów migracyjnych (w tym migracji Romów i Egipcjan), marginalizacji, rozwoju społecznego
i ekonomicznego, integracją europejską. Na stronie m.in. publikacje, informacja o prowadzonych projektach i badaniach.
http://www.cessalbania.com/

Research Programme Consortium Migrating out of Poverty, London, UK
Witryna programu badawczego finansowanego przez Departament Rozwoju Międzynarodowego rządu brytyjskiego. Celem programu jest badanie zależności pomiędzy migracjami
a ubóstwem w celu zminimalizowania ubóstwa oraz kosztów i ryzyka migrujących osób. Badania na terenie Azji, Afryki i Europy koordynuje Uniwersytet Sussex. Na stronie m.in. do
pobrania publikacje z przeprowadzonych badań.
http://migratingoutofpoverty.dfid.gov.uk/index

Center for European Policy Studies (CEPS), Brussels, Belgium
Instytucja naukowo-badawcza, w której spektrum zainteresowań są również kwestie migracyjne. Na stronie w zakładce „CEPS Research areas” znajdziemy w dziale „Justice and Home
Affairs” m.in. publikacje dot. migracji w i do Europy, dot. polityki wizowej UE, ekspertyzy
i informacje o prowadzonych projektach. Strona w języku angielskim.
http://www.ceps.be/research-areas/justice-and-home-affairs
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Center for Migration and Refugee Studies, The American University in Cairo, Cairo, Egypt
Strona inerdyscyplinarnego ośrodka badań nad migracjami i uchodźstwem na Uniwersytecie Amerykańskim w Kairze. W jego centrum zainteresowań są migracje w regionie
Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, jak również w kontekście migracji międzynarodowych. Na stronie znajdziemy dział publikacji, informacje o studiach, kalendarium wydarzeń i inne.
http://www.aucegypt.edu/GAPP/cmrs/Pages/default.aspx

Center for Migration and Intercultural Studies (CEMIS), University of Antwerp, Belgium
Strona internetowa jednostki badawczej Uniwersytetu w Antwerpii, która bada migracje
międzynarodowe, również w kontekście integracji społecznej i rozwoju. Strona w języku
niderlandzkim i angielskim.
https://www.uantwerp.be/en/rg/cemis/

Center for Research on Ethnic Relashions and Nationalism, (CEREN) University
of Helsinki, Finland
Jednostka uniwersytecka zajmująca się badaniem kwestii związanych z migracjami i relacjami etnicznymi zarówno w ujęciu międzynarodowym, jak i europejskim i krajów
nordyckich. Na stronie znajdziemy informację o projektach badawczych, prowadzonych
studiach magisterskich, sieciach, z którymi współpracuje CEREN.
http://sockom.helsinki.fi/ceren/english/index.html

Centro de Estudos Geogràficos, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal
W ramach Centrum Studiów Geograficznych Uniwersytetu w Lizbonie działa grupa
badawcza zajmująca się migracjami. Na stronie informacje o prowadzonych projektach,
zespole badawczym.
http://www.ceg.ul.pt/nucleos.asp?id=1&lang=en

Migration Policy Institute (MPI), Washington, USA
‘Think-tank’ i instytut badawczy zajmujący się problematyką migracji z siedzibą w Waszyngtonie, USA. Bardzo dobre źródło informacji o aktualnościach z obszaru migracji
na świecie. MPI skupia się na następujących obszarach: zarządzanie migracjami, ochrona uchodźców i ochrona humanitarna, migracje w Ameryce Północnej, przesiedlenia i integracja imigrantów. Bogata biblioteka internetowych publikacji, analizy i trendy migracyjne, newsletter, dane statystyczne, dane o sytuacji w poszczególnych krajach. Strona
w języku angielskim.
http://www.migrationpolicy.org/
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Center for Immigration Studies (CIS), Washington, USA
Center for Immigration Studies jest niezależną organizacją non-profit. Według własnych
słów, są jedynym w USA zespołem doradców zajmującym się wyłącznie badaniami ekonomicznego, demograficznego, społecznego i fiskalnego wpływu imigracji na kraj oraz
analizą polityki związanej z poszczególnymi aspektami migracji. Jako swoją misję centrum określa poszerzanie wiedzy społeczeństwa na tematy związane z imigracją oraz
upowszechnianie rozumienia potrzeby prowadzenia odpowiedniej polityki migracyjnej.
Wizja, którą proponuje opiera się na zmniejszaniu liczebności przyjmowanych migrantów, ale bardziej przyjaznym stosunku wobec przyjmowanych.
http://www.cis.org/

Center for Migration Studies (CMS), New York, USA
Center for Migration Studies jest amerykańskąinstytucją edukacyjną i “think-tankiem”.
Jej podstawowym celem jest wspieranie i prowadzenie badań naukowych oraz tworzenie
forum debaty na temat międzynarodowych migracji oraz promowanie porozumienia między imigrantami a społeczeństwem przyjmującym. Centrum realizuje swoje cele między
innymi poprzez wydawanie czasopisma International Migration Review, publikowanie
książek i monografii oraz organizowanie konferencji i forów. Na stronie organizacji znajdziemy informacje o publikacjach i możliwościach ich zakupu, spis treści International
Migration Review oraz zestawienie linków do innych organizacji zajmujących się migracjami.
http://cmsny.org/

Centre for Refugee Studies (CRS), Toronto, Canada
Centre for Refugee Studies (CRS) to jednostka badawcza kanadyjskiego York University.
Prowadzi rozległe interdyscyplinarne badania naukowe, a jej członkowie pełnią funkcje
doradcze wobec agencji rządowych i innych instytucji. Centrum wydaje Refugee – czasopismo naukowe poświęcone badaniom uchodźców.
http://www.yorku.ca/crs/

Center for Research in International Migration and Ethnic Relations (CEIFO), University of Stockholm, Sweden
Jeden z pierwszych tego typu instytutów badawczych w Europie zajmujący się interdyscyplinarnym badaniem migracji relacji etnicznych. Na portalu publikacje, wybrane
prace doktorskie, coroczne raporty, informacje o seminariach.
http://www.socant.su.se/english/research/research-program-ceifo/ceifo-history

Centre for Trauma, Asylum and Refugees (CTAR), University of Essex, Colchester, UK
Centre for Trauma, Asylum and Refugees (CTAR) powstało na Unversity of Essex.
Jego głównym celem jest badanie z różnych perspektyw spraw związanych z doświad-

75

czeniem bycia uchodźcą. Nacisk kładzie się tutaj na psychologiczne aspekty tych doświadczeń. Centrum ma także tworzyć forum wymiany wiedzy i doświadczeń między
jednostkami i organizacjami. Jest ono częścią Centre for Psychoanalytic Studies, a także
współtworzy program studiów magisterskich i doktoranckich z opieki nad uchodźcami,
oferowany wspólnie przez University of Essex i Tavistock Clinic.
https://www.essex.ac.uk/cps/research/ctar.aspx

Centre d’Etudes de l’Ethnicité et des Migrations (Center for Ethnic and Migration
Studies - CEDEM), University of Liège, Belgium,
Międzywydziałowe centrum działające przy Uniwersytecie w Liège (Belgia), którego celem jest prowadzenie badań z zakresu migracji, relacji etnicznych i rasizmu. Na stronie
znajdziemy publikacje, cykliczne raporty, informacje o prowadzonych badaniach i projektach. Strona w języku francuskim i angielskim.
http://www.cedem.ulg.ac.be/

The Research Center Immigration and Asylum Law (FZAA), University of Konstanz,
Germany
Działalność Centrum koncentruje się na badaniu migracji na poziomie europejskim i globalnym w ścisłym powiązaniu z decyzjami politycznymi i prawnymi w tym zakresie,
w tym dotyczącymi integracji, polityki wizowej i ochrony granic. Na stronie informacje
o prowadzonych projektach badawczych oraz publikacje. Strona w języku niemieckim
i angielskim.
http://migration.uni-konstanz.de/en/home/

Center for Migration Law (CMR), Radbound University Nijmegen, Nijmegen, Netherlands
Centrum Prawa Migracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Nijmegen zajmuje się
problematyką migracji i ochrony mniejszości, jego kadra naukowa jest bardzo interdyscyplinarna, bowiem tworzą ją specjaliści w dziedzinie prawa, antropologii, nauk politycznych, socjologii, filozofii, praw człowieka, itd. Na stronie linki do publikacji Centrum,
prowadzonych projektów, wirtualnej biblioteki i inne. Strona w języku niderlandzkim
i angielskim
http://www.ru.nl/law/cmr/

Center on Migration, Policy and Society (COMPAS), University of Oxford, UK
Jednostka badawcza Uniwersytetu w Oxfordzie zajmuje się przede wszystkim badaniem
relacji pomiędzy imigrantami a społeczeństwem przyjmującym. Na stronie publikacje,
raporty, informacja o projektach i wydarzeniach, informacja o studiach (również krótkich
kursach z dziedziny migracji), link do bloga.
http://www.compas.ox.ac.uk/
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COMPAS prowadzi Obserwatorium Migracyjne – Migration Observatory
Celem powstałego w 2011 r. Obserwatorium jest badanie, analiza i udział w debacie publicznej nt. procesów migracyjnych zachodzących w Wielkiej Brytanii. Na stronie interesujące raporty, dane statystyczne, komentarze, etc. nt. brytyjskiej polityki migracyjnej
i obecności imigrantów na Wyspach.
http://migrationobservatory.ox.ac.uk/

Committee on Ethnicity, Migration, Rights, Harvard University, Cambridge, USA
Funkcjonuje w ramach Uniwersytetu w Harvardzie, m.in. oferuje studentom szkoły letnie, granty badawcze dot. tematyki migracji, etniczności, praw człowieka.
http://emr.fas.harvard.edu/

Eurasylum
Eurasylum to europejska firma zajmująca się badaniami i doradztwem w zakresie polityki migracyjnej i uchodźczej. W swoich działaniach skupia się na tematach związanych
z prawnymi decyzjami odnośnie do imigracji i kontroli granic, migracją zarobkową, orzekaniem statusu, handlem ludźmi, uchodźctwem wewnętrznym oraz programami integracji migrantów. Głównymi odbiorcami usług Eurasylum są agencje rządowe poszczególnych krajów, Komisja Europejska i organizacje międzynarodowe.
http://www.eurasylum.org/

European forum for migration studies (efms), University of Bamberg, Germany
Działający od 1993 r. instytut naukowy, w którego spectrum zainteresowań są migracje
i integracja imigrantów w Europie. Na stronie znajdują się opisy i streszczenia publikacji
instytutu, informacje o prowadzonych projektach i badaniach, kalendarium wydarzeń.
Strona w wersji niemieckiej i angielskiej.
http://www.efms.uni-bamberg.de/main_e.htm

European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER), Universiteit Utrecht, Netherlands
ERCOMER funkcjonuje w ramach Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu w Utrechcie. Centrum za główne cele stawia sobie wspieranie i promowanie badań porównawczych
nad międzynarodową migracją i relacjami etnicznymi w europejskim kontekście. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół czterech ogólnie zakreślonych obszarów:
migracje i migranci, imigranci i mniejszości a społeczeństwa przyjmujące, różnice kulturowe i reakcje społeczeństwa: solidarność i wykluczenie, nacjonalizm i konflikty etniczne.
http://www.ercomer.eu/

77

Geographic Migration Center, Charles University, Prague, Czech Republic (GEOMIGRACE)
GEOMIGRACE jest instytutem badawczym zlokalizowanym na Wydziale Geografii
Społecznej i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Karola w Pradze. Obszar zainteresowań badawczych Centrum to międzynarodowe migracje oraz integracja cudzoziemców
w społeczeństwie czeskim, ze szczególnym uwzględnieniem imigrantów z krajów post-sowieckich i Wietnamu. Na portalu znajdziemy m.in. informacje o projektach i publikacjach GEOMIGRACE oraz możliwościach podjęcia studiów doktoranckich w Instytucie,
czy kalendarium wydarzeń.
http://www.geomigrace.cz/?q=en

Group for Research for Ethnic Relations, Migration and Equality (GERME) ,Université
Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium
GERME to grupa badaczy społecznych, w których spektrum zainteresowania są m.in.:
wielokulturowość, polityka integracyjna wobec migrantów, ksenofobia, wykluczenie społeczne. Na stronie informacje o prowadzonych projektach badawczych, linki do publikacji.
http://germe.ulb.ac.be/

Het Nederlands Interdisciplinarin Demografisch Instituut (NIDI), Den Haag, The Netherlands
NIDI jest holenderskim narodowym instytutem demograficznym, który prowadzi również badania i analizy z zakresu migracji, jako jednego z czynników kształtujących demografię i zmiany społeczne. Instytut prowadzi obecnie trzy główne projekty w zakresie
migracji: rodzin migranckich, sytuacji migracyjnej w rejonie Morza Śródziemnego, modelu migracji w Europie.
http://www.nidi.nl/en

Høgskolen I Oslo Og Akershus (NOVA), Oslo, Norway
W strukturze Uniwersytetu działa tzw. grupa robocza ds. migracji i transnarodowości,
która bada zależności między migracjami a ich wpływem na społeczeństwa przyjmujące
i krajów pochodzenia migrantów. Strona w języku norweskim i angielskim.
http://www.hioa.no/eng/About-HiOA/Centre-for-Welfare-and-Labour-Research/NOVA/Migration-minorities

Institute for Labour and Social Research (FAFO), Oslo, Norway
FAFO jest niezależną i interdyscyplinarną fundacją skupiającą się na obszarach badawczych takich, jak: sprawy społeczne, rozwój, zatrudnienie oraz migracje i integracja. Na stronie m.in. publikacje, projekty badawcze. Strona w języku norweskim
i angielskim.
http://www.fafo.no/indexenglish.htm
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Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society FAS Center of Excellence
(REMESO), Linköping University, Sweden
REMESO jest jednostką akademicką działającą w ramach Uniwersytetu w Linköping
badającą migracje międzynarodowe, różnorodność etniczną w kontekście zmian zachodzących na rynku pracy. Na stronie informacje o studiach w ramach Instytutu, publikacje, kalendarium konferencji i warsztatów i inne. Strona w języku szwedzkim i angielskim.
http://www.isv.liu.se/remeso?l=en&sc=true

Interdisciplinary Research Group on Immigration (GRITIM), Barcelona, Spain
Międzywydziałowy zespół działający na Uniwersytecie Pompeu Fabra (Barcelona, Hiszpania) skupiający naukowców różnych dyscyplin w celu prowadzenia badań nad kwestiami zarządzania mobilnością oraz migracjami. Na stronie m.in. informacje o prowadzonych seminariach i ofercie studiów.
http://www.upf.edu/gritim/

International Migration Sociology Team(ESOMI), University of A Coruña, Spain
ESOMI działa przy Wydziale Socjologii w A Coruña i skupia się na badaniu międzynarodowych migracji (przede wszystkim do i z Hiszpanii) w kontekście socjologicznym,
by rezultaty tych badań mogły zostać wykorzystane przez decydentów. Główne obszary
badań ESOMI to: polityki i ustawodawstwo migracyjne, przepływy migracyjne, gender
i rynek pracy, tożsamość i obywatelstwo, dobrobyt i zdrowie, migracje i rozwój, migracje
przygraniczne. Na stronie m.in. publikacje, prowadzone i zakończone projekty, kalendarium wydarzeń.
http://www.esomi.es/index.php/en/

Institute for Migration and Ethnic Studies (IMES), University of Amsterdam, Netherlands
The Institute for Migration and Ethnic Studies (IMES) jest interdyscyplinarnym instytutem badawczym zlokalizowanym na Uniwersytecie w Amsterdamie. W swoich badaniach skupia się na tematach związanych z migracją i integracją, opisując je z międzynarodowej, porównawczej perspektywy. Program badawczy Instytutu obejmuje dwa
szerokie obszary: międzynarodowe migracje pojmowane jako proces, badane wraz ze
swoimi przyczynami i konsekwencjami oraz proces osiedlania się i integracji migrantów
oraz ich potomków w społeczeństwach przyjmujących.
http://www.imes.uva.nl/

Institute for Migration Research and Intercultural Studies (IMIS), Osnabrück, Austria
Institute for Migration Research and Intercultural Studies (Institut für Migrationsforschung
und Interkulturelle Studien - IMIS) jest założoną w 1991 rokuinterdyscyplinarną i międzywydziałową jednostką Uniwersytetu w Osnabrück. Instytut bada ruchy ludności zarówno ze
współczesnych jak i historycznych perspektyw. Jednostka prowadzi badania naukowe, orga-
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nizuje dyskusje i konferencje, oferuje doradztwo naukowe, a poprzez wypowiedzi w mediach
komentuje bieżącą politykę migracyjną.
http://www.imis.uni-osnabrueck.de

Institute for the Study of International Migration, Washington, USA
Institute for the Study of International Migration działa przy Georgetown University
w Waszyngtonie. Skupia się na wszechstronnym badaniu międzynarodowych migracji, w tym przyczyn i potencjalnych skutków ruchów ludności, politycznych i prawnych
aspektów migracji, integracji migrantów w społeczeństwach goszczących, skutków migracji międzynarodowych dla polityki i spraw bezpieczeństwa narodowego. Instytut prowadzi także badania nad zjawiskiem uchodźstwa wewnętrznego. Instytut wydaje International Migration Journal.
http://isim.georgetown.edu/

Institute für Stadt- und Regional Forschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften (ISR), Vienna, Austria
Instytut bada społeczne zróżnicowanie na obszarach miejskich i w ujęciu regionalnym,
w tym również w kontekście ruchów migracyjnych. Witryna zawiera informacje o prowadzonych projektach badawczych, opisy publikacji i ich streszczenia i inne. Strona w języku niemieckim i angielskim.
http://www.oeaw.ac.at/isr/en/home/

Institute National d’Études Démograhiques, Paris, France
Instytut analizuje i prowadzi szeroko rozumiane badania demograficzne, w jego orbicie
zainteresowań są również kwestie migracyjne. Na stronie interesujące dane i raporty demograficzne, informacje o projektach i prowadzonych badaniach. Strona dostępna w języku francuskim i angielskim.
http://www.ined.fr/en/

Institute of Migration, Turku, Finland
Institute of Migration jest fińską organizacją non-profit, która za główne cele stawia sobie promowanie i prowadzenie badań nad migracjami, publikowanie książek, raportów
i artykułów na ten temat oraz rozwijanie współpracy między uniwersytetami, organami
państwa oraz organizacjami zajmującymi się sprawami związanymi z migracją zarówno w kraju, jak i za granicą. Organizacja posiada bogate archiwum, dotyczące przede
wszystkim migracji do i z Finlandii.
http://www.migrationinstitute.fi/

International Association for the Study of Forced Migration (IASFM), Georgetown
University, Washington, USA
Skupia akademików, praktyków i decydentów zajmujących się kwestiami migracji przy-
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musowych. W witrynie znajdziemy raporty, informacje o międzynarodowych konferencjach, wynikach prac grup roboczych Stowarzyszenia.
http://iasfm.org/

International Migration Institute, University of Oxford, Oxford, UK
Instytut bada międzynarodowe migracje jako część procesu globalizacji. Obszary zainteresowań badawczych to m.in.: migracje i rozwój, migracje i środowisko, migracje afrykańskie, polityki migracyjne, diaspora i transnacjonalizm. Na stronie znajdziemy informacje
o prowadzonych projektach badawczych, publikacje, informacje o studiach, etc.
http://www.imi.ox.ac.uk/

Irish Centre for Migration Studies, University College Cork, Ireland
Irish Centre for Migration Studies funkcjonuje w ramach Wydziału Geografii National
University of Ireland w Cork, współpracuje także ściśle z Wydziałem Prawa w ramach tej
samej uczelni. Za główny cel stawia sobie promowanie badań nad historycznymi i współczesnymi migracjami z i do Irlandii, uwzględniając szeroki kontekst międzynarodowy
i stosując nowoczesne technologie przekazywania informacji i komunikacji. Centrum
prowadzi badania naukowe, współpracuje z innymi jednostkami oraz rozbudowuje bazy
danych dotyczące migracji.
http://migration.ucc.ie/

Central and Eastern European Migration Review (CEEMR)
Internetowy periodyk wydawany przez Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Polską Akademię Nauk, którego tematyka dotyczy badań i studiów
nad migracjami w Europie Środkowej i Wschodniej. Ukazuje się w języku angielskim,
w wersji wyłącznie internetowej, dwa razy do roku.
http://www.ceemr.uw.edu.pl/

International Migration, Integration and Social Cohension (IMISCOE) Research Network, Amsterdam, Netherlands
Sieć skupia 32 instytucje badawcze i 500 naukowców akademickich, których obszary zainteresowania dotyczą migracji, integracji i różnorodności kulturowej. Obszary działalności IMISCOE to: działalność badawcza, wydawnicza, szkoleniowa. Na stronie publikacje,
informacje o prowadzonych projektach, lista członków Sieci.
http://www.imiscoe.org/

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, Malmö University,
Sweden
Powołana w 2007 r. jednostka badawcza Uniwersytetu w Malmö, która bada zjawiska
migracyjne i zróżnicowanie społeczne. Na stronie linki do publikacji, opisy prowadzonych
projektów badawczych i inne.
http://www.mah.se/mim

81

Migration Recht Net
Niemiecka strona nt. prawa imigracyjnego, na której znajdziemy m.in. wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, polityki wizowej, etc. Strona w języku niemieckim.
http://www.migrationsrecht.net/

Migration Research Center (MiReKoc), Koç University, Istanbul, Turkey
MiReKoc jest jednostką badawczą specjalizującą się w badaniu migracji. Prowadzi własne projekty badawcze, ogłasza granty badawcze skierowane do absolwentów uczelni
wyższych, organizuje szkoły letnie.
http://mirekoc.ku.edu.tr/

Migrations Internationales, Espaces et Sociétés (MIGRINTER), Université de Poitiers,
France
MIGRINTER specjalizuje się w badaniach nad migracjami międzynarodowymi oraz relacjami międzykulturowymi. Na stronie m.in. publikacje, informacje o wydarzeniach dot.
migracji. Strona w języku francuskim.
http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/

Odysseus Network
Akademicka sieć studiów prawniczych w zakresie prawa imigracyjnego i azylowego
w Europie, finansowana przez Komisję Europejską w ramach Programu Odyseusz. Jej
celem jest analiza prawa imigracyjnego i azylowego w poszczególnych krajach członkowskich UE. Na stronie m.in. dział publikacje, badania naukowe, lista członków Sieci.
http://www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/index2.html

Refugee Studies Centre, Oxford University, UK
Refugee Studies Centre na Uniwersytecie w Oksfordzie jest wiodącym ośrodkiem w zakresie badań i edukacji na temat przyczyn i skutków migracji przymusowej. W swoich
założeniach chce łączyć światowej klasy badania naukowe z zaangażowaniem w poprawę losu jednych z najbardziej pokrzywdzonych części ludzkości. Na stronie - informacje
o oferowanych studiach i kursach, linki do publikacji (np. Forced Migration Review),
linki do ciekawych źródeł internetowych dotyczących migracji.
http://www.rsc.ox.ac.uk/

Scalabrini Migration Center (SMC)
Scalabrini Migration Center jest instytutem badawczym założonym w 1987 roku w Manili na Filipinach. Za cel stawia sobie wspieranie badań nad socjo-demograficznymi,
ekonomicznymi, psychologicznymi, politycznymi, historycznymi, prawnymi i religijnymi
aspektami migracji i ruchów uchodźczych z Azji i wewnątrz niej.
http://www.smc.org.ph/
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Sussex Centre for Migration Research, University of Sussex, UK
Sussex Centre for Migration Research na Sussex University prowadzi badania nad migracjami oraz sposobami, na jakie polityka wpływa na życie migrantów. Centrum oferuje
studia na temat migracji na poziomie magisterskim i doktoranckim oraz wydaje Journal
of Ethnic and Migration Studies. Na stronie - informacje dotyczące projektów badawczych, publikacji oraz studiów w ramach jednostki.
http://www.sussex.ac.uk/migration/

Swiss Forum for Migration and Population Studies (SFM), Université de Neuchâtel,
Switzerland
SFM jest uniwersytecką jednostką badawczo-szkoleniową, która specjalizuje się w następujących obszarach tematycznych: ruchy migracyjne, uchodźcy i osoby ubiegające
się o azyl, integracja, rasizm i dyskryminacja, demografia, obywatelstwo. Na stronie informacje o publikacjach i projektach badawczych SFM, oferta studiów, tzw. centrum
dokumentacyjne oraz filmiki – wywiady z imigrantami, którzy zintegrowali się ze społeczeństwem szwajcarskim i zostali naturalizowani.
http://www.migration-population.ch/

Kościoły i migranci
Australian Churches Refugee Taskforce
Organizacja powołana w celu niesienia pomocy uchodźcom i ubiegającym się o azyl
w Australii, prowadzi również działalność rzeczniczą na rzecz tej grupy cudzoziemców.
Prowadzi m.in. kampanie na rzecz poprawy sytuacji uchodźców.
http://www.australianchurchesrefugeetaskforce.com.au/

Churches’ Commission for Migrants in Europe
Wspólna ekumeniczna inicjatywa wielu kościołów europejskich (protestanckich, ewangelickich) na rzecz imigrantów w Europie.
http://www.ccme.be/

Churches Together in Britain and Ireland
Organizacja skupiająca Kościoły Wielkiej Brytanii i Irlandii w celu wspólnego działania na rzecz potrzebujących. Organizacja angażuje się również w pomoc uchodźcom
i imigrantom starającym się o azyl w Wielkiej Brytanii i Irlandii, przeciwdziałając się
przetrzymywaniu cudzoziemców w ośrodkach detencyjnych. Na stronie m.in. raporty,
historie uchodźców, kalendarium wydarzeń i konferencji.
http://www.ctbi.org.uk/
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Church World Service
Organizacja założona w Stanach Zjednoczonych w 1946 r. w celu niesienia pomocy ofiarom II wojny światowej. Obecnie niesie pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, dostarcza
żywność i wodę pitną w wielu rejonach Afryki, jak również wspiera uchodźców i osoby
starające się o azyl na terytorium USA.
http://www.cwsglobal.org/

Jesuit Refugee Service
JRS jest katolicką międzynarodową organizacją, której celem jest pomoc uchodźcom oraz
rzecznictwo na ich rzecz. Programy JRS są realizowane w 50 krajach świata i skierowane są do uchodźców (również tych przebywających w obozach dla uchodźców), przesiedlonych, starających się o azyl, przebywających w ośrodkach detencyjnych. Na stronie
znajdziemy informacje o działaniach JRS w zakresie: edukacji, ochrony zdrowia, praw
człowieka, integracji, posługi religijnej i inne.
http://www.jrs.net/
Ostatnio nasiliło się zainteresowanie tematyką migracji wśród Jezuitów w Polsce. Powstało Jezuickie Stowarzyszenie „W akcji”. Informacje na ten temat: www.jezuici.pl.

Papieska Rada Opieki nad Migrantami i Podróżnymi
Strona zawiera dokumenty dotyczące nauki Kościoła katolickiego na temat migrantów,
orędzia papieskie dotyczące migrantów i uchodźców, stanowiska Kościoła w sprawie potrzeb i sytuacji różnych grup migrantów.
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants

Scalabrini International Migration Network
Strona poświęcona migracji na świecie prowadzona przez zgromadzenie Skalabrinianów,
zgromadzenia, którego powołaniem jest służba migrantom i uchodźcom. Zawiera aktualności z całego świata, podaje też informacje dotyczące migrantów w kontekście działań
Kościoła w różnych regionach świata.
http://www.scalabrinimigration.org/

World Council of Churches
Światowa Rada Kościołów, która skupia ponad 340 kościołów na świecie, wspólnie wypowiada się w obronie praw migrantów, m.in. w ramach inicjatywy Global Ecumenical
Network on Migration.
http://www.oikoumene.org/
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Wydanie II poprawione
Opracowanie wydania II:
Anna Maciejko (PFM)
Zuzanna Rejmer (PFM)
Współpraca:
Agnieszka Kosowicz (PFM)
Anna Chlebicka (SWPS)

Polskie Forum Migracyjne, 2014
www.forummigracyjne.org
Publikacja przygotowana w ramach projektu „Migroteka 2”.
Projekt polega na wyposażeniu sieci bibliotek partnerskich
w Polsce (13 księgozbiorów) w literaturę dotyczącą migracji
i międzykulturowości. Baza bibliotek oraz informacje o zbiorach:
http://www.forummigracyjne.org/pl/migroteka.php

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz
budżetu państwa (edycja 2013).
Opracowanie graficzne i druk: Arianpol Sp z o. o.

