
Podsumowanie działań 



Projekt "Witamy w Lublinie 2" był działaniem 
skierowanym głównie do tych migrantów i migrantek, 
które w Lublinie są od niedawna i stawiają tu 
pierwsze kroki. Za cel postawiliśmy sobie pomóc tym 
osobom szybko i bezboleśnie odnaleźć się w 
mieście.  

Zachęcaliśmy do nauki Polski(ego), pokazywaliśmy i 
tłumaczyliśmy miasto, odpowiadaliśmy na pytania... 
Słowem, oprowadzaliśmy po domu. 



Rozdaliśmy migrantom i migrantkom 2000 
Kapowników kalendarzy-informatorów z 
niezniszczalną mapą Lublina. 
Odbyliśmy 20 spacerów, 20 różnymi trasami 
po Lublinie, w których wzięło udział 455 
cudzoziemców i cudzoziemek. 

Jesienią 2014 roku odbyliśmy 13 spotkań na 
uczelniach, na których informowaliśmy o Lublinie, 
zachęcaliśmy do wychodzenia i poznawania miasta. 
Wzięło w nich udział 674 studentów i studentki 
z zagranicy. 



Spacery 



Spacery 



Spotkania 



Spotkania 



Z drugiej strony administracji, służbom mundurowym, 
a także środowisku akademickiemu zaproponowaliśmy 
szkolenia z praw człowieka i 
przeciwdziałania dyskryminacji.  

Dużo na nich dyskutowaliśmy. Także o tym, czym jest 
a czym nie jest integracja. Obalaliśmy mity, 
przyglądaliśmy się stereotypom, definiowaliśmy różne 
obszary życia, w których dość może do dyskryminacji.  



Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy 19 szkoleń z 
zakresu praw człowieka, 
przeciwdziałania dyskryminacji z 
elementami wrażliwości kulturowej dla administracji 
publicznej i służb, w których wzięło udział 180 osób. 

Bliźniacze szkolenia przygotowaliśmy dla środowiska 
akademickiego. Odbyło się 15 takich spotkań, a wzięło 
w nich udział 188 osób. W sumie przeszkoliliśmy 
368 osób.  

Punkt Obsługi Cudzoziemców uruchomiony wspólnie z 
UM Lublin w Biurze Obsługi Mieszkańców na 
Wieniawskiej od października 2014 do czerwca 2015 
obsłużył 898 osób. 



Punkt Obsługi Cudzoziemców 



Wizyty w Punkcie Obsługi Cudzoziemców 





Działania dodatkowe 
Stowarzyszenia w 
obszarze integracji 



Muzułmanie/ki w Europie
Spotkanie poświęcone tematowi migrantów i migrantek w 
Europie, którego przyczynkiem był zamach w redakcji 
francuskiego tygodnia „Charlie Hebdo” i zastrzelenie 12 
pracowników gazety.  

Wszystko wskazuje, że 7 stycznia 2015 r. może być datą 
rozpoczęcia wojny „Europy” z „islamem”. 7 stycznia 
może stać się datą ważniejszą od 11 września. 
Co to może oznaczać dla milionów muzułmanów/ek od lat 
żyjących w państwach do których trafili w poszukiwaniu lepszego 
życia? 
Czy to kres integracji? A może jej nigdy nie było?  
Co dalej w wolnością słowa? Czy obrażanie innych (niezależnie 
od wyznania) to wartość, której trzeba bronić? Czym jest 
współczesna Europa? 
Czy to ma wpływ na Polskę, Lublin?  



Jak ich widzimy? Jak na 
nich patrzymy
Czy jeśli Ukrainka, to zawsze sprzątaczka? Jakim językiem 
mówią o migrantach/tkach polskie media? Czy istnieje obraz 
migrantów/migrantek, który nie powielałby stereotypów – 
zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych?  

O roli mediów w budowaniu obrazu migrantów, w 
szczególności kobiet-migrantek. 

W spotkaniu wzięli udział: dr Agnieszka Graff – pisarka, 
tłumaczka i wykładowczyni związana z ruchem feministycznym, 
autorka m.in. książki „Świat bez kobiet”; Anna Dąbrowska – 
prezeska Stowarzyszenia Homo Faber, Felipe Gonzales Gil z 
hiszpańskiego kolektywu Zemos98, dr hab. Michał Bilewicz - 
psycholog i koordynator Centrum Badań nad Uprzedzeniami 
Uniwersytetu Warszawskiego i Marina Hulia – Rosjanka z 
Czerkasów na Ukrainie, działająca w koalicji „Powrót do 
wolności”, zajmującej się pomocą więźniom i czeczeńskim 
dzieciom. Dyskusję prowadził Witold Szabłowski, wielokrotnie 
nagradzany dziennikarz i pisarz. 



Zawróćmy wrony z 
Wrońskiej
Postanowiliśmy wesprzeć uchodźców mieszkających w Ośrodku 
dla Cudzoziemców przy ul. Wrońskiej w Lublinie w 
przygotowaniu wniosku do Budżetu Obywatelskiego.  

Uchodźcy i uchodźczynie remontują ulicę! Dla 
siebie i innych! 

„Zdecydowaliśmy się zamieszkać w Lublinie. Chcemy być jego 
częścią. Niektórzy z nas wciąż mieszkają w Ośrodku dla 
Cudzoziemców przy ulicy Wrońskiej i jego okolicach. Jeśli 
byliście tu kiedyś wiecie, że ulica Wrońska jest w kiepskim 
stanie: nawierzchnia jest dziurawa, nie ma latarni ani kosza na 
śmieci. Chcemy to zmienić!” 

Liderem działania był Adam Makaev, Czeczen mieszkający w 
Polsce od 2005 roku. 



IV Forum Migracyjne

Stowarzyszenie Homo Faber było partnerem projektu Miejskie 
Polityki Migracyjne.  
Prowadziliśmy także trzy z sześciu grup roboczych: grupę nr 1. 
Wyzwania związane ze zwiększonym napływem migrantek i 
migrantów z Ukrainy (Ola Gulińska); grupę nr 2. Zagraniczni 
studenci i studentki na polskich uczelniach – przyjmowanie i 
integracja (Anna Dąbrowska) oraz grupę nr 4. Przemoc wobec 
migrantek (Olesya Malyugina). 

To co ważne, to w ramach konkursu „Miasta Otwarte” 
Lublin został mocno wyróżniony, między innymi za 
Punkt Obsługi Cudzoziemców.  

Pokłosiem Forum jest także zaproszenie nas w roli eksperta do 
budowania modelu integracji imigrantów w Gdańsku.  



dziękujemy



Projekt zrealizowany przy pomocy  
finansowej Miasta Lublin


