
DZIAŁANIA 

Z MIGRANTAMI / MIGRANTKAMI 

I UCHODŹCAMI / UCHODŹCZYNIAMI

PREZENTUJE:

AGNIESZKA MIKULSKA-JOLLES

PROWADZI:

BOGNA MROZOWSKA (FRSI)



Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny 

jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein 

i Norwegię w ramach Funduszy EOG.



Konsorcjum realizujące Program



1. konkurs grantowy 

w ramach Programu:

https://aktywniobywatele-

regionalny.org.pl/konkurs-1/

Termin składania wniosków: 

do 17 maja, do godz. 12:00.



Agnieszka 
Mikulska-Jolles

• etnolożka i antropolożka kulturowa, 

• zajmuje się kwestiami „wokół-

etnicznymi” – migracją, integracją 

różnorodnością i dyskryminacją,

• tworzy i koordynuje projekty, prowadzi 

badania, pisze i szkoli,

• na co dzień pracuje w Helsińskiej 

Fundacji Praw Człowieka, 

• współpracuje z wieloma polskimi 

i zagranicznymi organizacjami. 
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Główne założenia

Przykłady
działań i projektów

O czym warto pamiętać?



Zachęcamy do 
zadawania pytań 
i komentowania 
na czacie



Część 1.

Główne

założenia 



Uchodźcy, 
uchodźczynie, 
migranci, 
migrantki –

dlaczego są 
grupą 
priorytetową?



Prawa człowieka 
w kontekście migracji

Prawo do życia

Prawo do azylu

Wolność od tortur                                 

Zakaz dyskryminacji 

Prawo do życia rodzinnego

Wolność myśli, sumienia i wyznania 

Wolność osobista

Zakaz niewolnictwa

Prawo do nauki

Prawo do sądu / środka odwoławczego

Nieprzestrzeganie

praw człowieka 

to powód migracji 

Narażenie 

na nieprzestrzeganie 

praw człowieka 

w kraju przyjmującym 



Osoby w sytuacji migracyjnej, 
czyli:

• osoby starające się o status uchodźcy, 

• osoby, które otrzymały jedną z form 
ochrony międzynarodowej lub krajowej,

• posiadacze lub posiadaczki czasowych lub 
stałych kart pobytu 

• posiadacze lub posiadaczki wiz, 

• osoby w innych sytuacjach niż wymienione 
wyżej.



Działania 
z migrantami / migrantkami 
i uchodźcami / uchodźczyniami,

ale także

PRZEZ…  i NA RZECZ…



Czy Twoja 

organizacja 

współpracuje już

z migrant(k)ami?

ANKIETA



Rekomendujemy, 
aby projekty były 
konsultowane 

na etapie projektowania 
lub wdrażania

z przedstawiciel(k)ami
społeczności migranckich.



1. OBSZAR 
WSPARCIA:

OCHRONA 
PRAW 
CZŁOWIEKA



Prawa człowieka 
w klasycznym ujęciu

– relacje wertykalne.



Równe traktowanie

• Równe traktowanie = zakaz dyskryminacji.

• Zakaz różnego (gorszego) traktowania 

bez uzasadnionej, racjonalnej przyczyny.

• Relacja władzy:

‒ jednostka – władza,

‒ jednostka (np. pracodawca, usługodawca, 
najemca) – inne osoby w relacji 
nadrzędnej.



Część 2.

Przykłady

działań i projektów



Jakie działania 
można podejmować?



Działania pomagające 
cudzoziemcom 
samodzielnie poruszać 
się w nowym kraju

• Informatory, poradniki. 

• Aplikacje, infolinie.

Uwaga:

• Aspekt praw obywatelskich.

• Kwestie antydyskryminacyjne.



Pomoc osobom
indywidualnym

• Sprawy legalizacyjne. 

• Sprawy dyskryminacyjne.

• Ochrona praw człowieka
(np. detencja dzieci, ofiar tortur).

• Pozbawienie wolności.



Kontakty ze 
społeczeństwem
przyjmującym

• Szkolenia, warsztaty. 

• Mediacje. 

• Monitoringi i badania.

Ważne tematy – przestępstwa 
z nienawiści i problem dezinformacji.  



I WIELE 

INNYCH!

I WIELE 

INNYCH!



Zastanów się, do którego 
obszaru najlepiej pasuje 
Twój projekt!



Gdzie jest „ciężar” projektu?

Przestrzeganie praw czy integracja?

Uzasadnij swój wybór.



Przykłady działań

TAK:

Pomoc osobom doznającym 
dyskryminacji w pracy.

NIE:

Pomoc w szukaniu pracy.



Przykłady działań

TAK:

Pomoc prawna w staraniach 
o legalizację pobytu.

NIE:

Pomoc prawna w sprawie spadkowej.



Przykłady działań

TAK:

Zajęcia na temat procesów migracyjnych 
i dezinformacji dla urzędniczek i urzędników 
publicznych.

NIE:

Zajęcia na temat procesów migracyjnych 
i dezinformacji dla dziennikarek 
i dziennikarzy.



Przykład projektu

„Dać radę w Polsce”

(2013-2017)

Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka



PORADY
PRAWNE



BROSZURY
I PORADNIKI



SZKOLENIA



NEWSLETTER



Część 3.

O czym warto 

pamiętać?



Lesson learned,
czyli czego się nauczyliśmy?



Osoby 
w sytuacji 
migracyjnej



1. „Nie robimy 
cudów”



2. Beneficjenci 
projektu – ile osób 
faktycznie może 
skorzystać? 
Sprawdź 
statystyki.

3. Kwestia 
wskaźników 
(osoby czy 
porady).



4. Kwestie językowe 
(koszty i czas).

5. Czas 
i dostępność.



6. Różnice kulturowe 
(kwestie 
genderowe, 
prawne, w tym 
rozpoznanie 
dyskryminacji).



Inni aktorzy



1. Szkolenia, 
warsztaty, 
mediacje –
czy będą 
na nie chętni?
Rozpoznanie 
potrzeb 
i możliwości.



2. Produkcja / 
dystrybucja 
materiałów –
kto chce je 
dostać i jak je 
dostarczyć?



3. Elastyczność 
(nowe formy 
kontaktu) 
i synergia.



Gdzie szukać danych 
i inspiracji?



• Statystyki – www.migracje.gov.pl
lub Urząd ds. Cudzoziemców.

• Badania naukowe, np. Ośrodek Badań 
nad Migracjami UW, UNHCR, FRA.

• Wyroki Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka.

• Przykładowe projekty – European 
Website on Integration: 
https://ec.europa.eu/migrant-
integration/integration-practices

http://www.migracje.gov.pl/
https://ec.europa.eu/migrant-integration/integration-practices


ZAPRASZAM 

DO KONTAKTU!

Konsultacje:

• 22 kwietnia, godz. 14.30-18.30  



Dziękuję!

Agnieszka Mikulska-Jolles
agnieszka.mikulska@hfhr.pl



Pytania 
i komentarze


