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Numer umowy

Streszczenie projektu

Beneficjent

Wartość projektu

Wartość
dofinansowania z
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Data
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projektu

Data
zakończenia
projektu

Czy projekt
zakończony?

Cel szczegółowy

Cel krajowy

1 PL/2015/AMIF/SA.1

Celem projektu jest mainstreaming mechanizmu ewaluacji integracji do polityk integracji
uchodźców i beneficjentów ochrony międzynarodowej na szczeblu krajowym w państwach
biorących udział w projekcie.
Działania:
1. Działania przygotowawcze związane z tworzeniem międzynarodowej koalicji partnerów.
2. Prowadzenie badań:
2.2 Określenie sytuacji bazowej,
2.3 Ewaluacja nr 1 (Styczeń 2018 - Grudzień 2018),
2.4 Ewaluacja nr 2 (Styczeń 2020 - Grudzień 2020).
2.5. Publikacja raportów,
3. Organizacja wydarzeń na szczeblu krajowym i europejskim,
4. Rozprzestrzenianie informacji o wynikach przeprowadzonych badań:
Krajowy Mechanizm
4.1 Stworzenie internetowego narzędzia "Refugees' Integration Tool",
Ewaluacji Integracji.
5. Działania rzecznicze:
Monitoring i poprawa
5.1 Budowa i zarządzanie międzynarodową koalicją 16 partnerów,
integracji beneficjentów
Fundacja Instytut Spraw
5.2 Budowa i zarządzanie krajowymi koalicjami.
ochrony międzynarodowej
Publicznych

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

29 424 174,35 zł

26 481 756,92 zł

01-10-2015

30-06-2022 Nie

2 PL/2017/FAMI/BK.1.2

Celem projektu jest zwiększenie zdolności pracowników DPU UdSC do zbierania,
gromadzenia, analizowania i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia.
Planowane w ramach projektu działania koncentrować się będą na zapewnieniu dostępu
do aktualnych, rzetelnych i pochodzących z możliwie wielu źródeł informacji o krajach
pochodzenia, poprzez:
-rozwój księgozbioru - powiększenie zasobów (działanie 1) i rozbudowa infrastruktury
księgozbioru (działanie 2)
-organizację misji badawczych do krajów pochodzenia (działanie 3)
-gromadzenie raportów (działanie 4) i krótkich opracowań tematycznych (działanie 5)
zamawianych u ekspertów lub osób posiadających specjalistyczną wiedzę na temat krajów
Zwiększenie zdolności
pochodzenia
pracowników DPU UDSC do
-tłumaczenia publikacji (działanie 6)
zbierania, gromadzenia,
-aktualizacja oprogramowania i funkcjonalności elektronicznego systemu informacji o
analizy i rozpowszechniania
krajach pochodzenia (działanie 7)
informacji o krajach
Urząd do Spraw
-promocja (działanie 8)
pochodzenia, 2017-2022
Cudzoziemców

CS1 - Azyl

CK2 - Ewaluacja

2 028 595,40 zł

1 521 446,55 zł

01-07-2017

30-06-2022 Nie

3 PL/2016/FAMI/BK.1.3

Remont ośrodka w
Podkowie Leśnej - Dębaku

Celem projektu jest zapewnienie obcokrajowcom odpowiedniego standardu i warunków
mieszkalnych na czas trwania procedury o nadanie statusu uchodźcy bądź innej formy
ochrony międzynarodowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Działanie 1. Przygotowanie dokumentacji projektowej
Wspólne dla działań 2-4 poprzedzi je przygotowanie dokumentacji przetargowej na roboty
budowlane w ośrodku, przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz wyłonienie
wykonawcy. Po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych możliwe będzie
rozpoczęcie prac remontowych, które w projekcie podzielono na następujące działania:
Działanie 2. Stary hotel
Działanie 3. Nowy hotel
Działanie 4. Garaże i magazyny
Urząd do Spraw
Cudzoziemców

CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

1 615 881,04 zł

1 211 910,78 zł

01-07-2016

31-12-2018 Tak

Remont ośrodka w Białej
Podlaskiej

Celem projektu jest zapewnienie obcokrajowcom odpowiedniego standardu i warunków
mieszkalnych na czas trwania procedury o nadanie statusu uchodźcy bądź innej formy
ochrony międzynarodowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Działanie 1. Przygotowanie dokumentacji projektowej.
Wspólne dla działań 2-4.
Działania 2 - 4 poprzedzi przygotowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane
w ośrodku oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego. Po podpisaniu umowy na
wykonanie robót budowlanych możliwe będzie rozpoczęcie prac remontowych, które w
projekcie podzielono na następujące działania:
Działanie 2. System sygnalizacji pożaru.
Działanie 3. Wentylacja mechaniczna.
Działanie 4. Remont budowlano-wykończeniowy.
Urząd do Spraw
Cudzoziemców

CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

3 618 095,25 zł

2 713 571,44 zł

01-09-2019

31-12-2022 Nie

4 PL/2019/FAMI/BK.1.4

Tytuł projektu

5 PL/2020/FAMI/BK.1.5

6 PL/2017/FAMI/BK.1.6

7 PL/2017/FAMI/BK.1.8

8 PL/2017/FAMI/BK.1.10

9 PL/2016/FAMI/BK.1.11

Celem projektu jest zapewnienie obcokrajowcom odpowiedniego standardu i warunków
mieszkalnych na czas trwania procedury o nadanie statusu uchodźcy bądź innej formy
ochrony międzynarodowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez remont
Ośrodka w Czerwonym Borze.
Działania:
I. Przygotowanie dokumentacji projektowej,
II. Remont budynku nr 63,
Remont ośrodka w
III. Remont budynku nr 24 i 25.
Czerwonym Borze
Cele projektu:
- usprawnienie procedur administracyjnych
-tworzenie platform współpracy z innymi instytucjami i podmiotami
-wspieranie służb i organów administracji publicznej
Działania:
1.Wypracowanie i realizacja strategicznego i kompleksowego podejścia w działaniach
komunikacyjnych UdSC
1a.Opracowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie badania
1b.Opracowanie, monitoring i ewaluacja dokumentu „Strategia komunikacyjna UdSC na
lata 2017-2022” oraz wizyta studyjna do Finlandii ws. dokumentu „Communication
Strategy 2013-2017”
2.Identyfikacja wizualna i prace modernizacyjne związane z funkcjonowaniem strony
internetowej
3.Poprawa jakości obsługi klientów UdSC
4.Działania konsultacyjne skierowane do pracowników urzędów, ośrodków analitycznych,
Opracowanie i wdrożenie funkcjonariuszy służb
5.Stworzenie odpowiedniej infrastruktury i zbudowanie zdolności do przeprowadzania
długofalowej strategii
telekonferencji
komunikacyjnej UdSC
Celem projektu jest poprawa warunków pobytowych cudzoziemców, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb niemowląt i dzieci w wieku szkolnym oraz osób
niepełnosprawnych, a także wyrównanie różnic wynikających z trudności w adaptacji dzieci
cudzoziemców do nowego środowiska i przerw w edukacji.
Działania:
1. Wsparcie materialne
2. Wsparcie edukacyjne – zajęcia dla dzieci i młodzieży
Wsparcie materialne i
3. Wsparcie rozwoju edukacyjnego i psychofizycznego małoletnich dzieci mieszkających w
edukacyjne dla
ośrodkach własnych UDSC
cudzoziemców
4. Asystent cudzoziemca + (doradztwo adaptacyjno-informacyjne, kursy orientacyjne,
ubiegających się o
infografiki)
udzielenie ochrony
międzynarodowej w Polsce 5. Zwiększenie efektywności nauczania języka polskiego
Celem projektu jest konieczność zapewnienia przepływu wiedzy i wymiana doświadczeń
oraz chęć porównywania systemów azylowych i zarządzania legalną migracją w różnych
krajach.
Działania:
1. Prace przygotowawcze i związane z logistycznym wsparciem realizacji projektu
2.Wizyty studyjne dot. identyfikacji: osób ze specjalnymi potrzebami, tożsamości
cudzoziemców, udzielania wsparcia w zakresie procedur
3.Wizyty studyjne pracowników Wydziałów Podstępowań Dublińskich Uchodźczych
Departamentu Postępowań Uchodźczych (DPU)
4.Wizyty studyjne pracowników Departamentu Pomocy Socjalnej (DPS)
5.Wizyty studyjne pracowników DPS oraz przedstawicieli JST
6.Wizyty studyjne związane z systemami informatycznymi oraz prawnym i procedurami
dot. legalizacji pobytu cudzoziemców w krajach UE posiadających wysoki standard obsługi
Wizyty studyjne
cudzoziemców
pracowników Urzędu do
7.Wizyty studyjne Kierownictwa w państwach opartych o imigrację
Spraw Cudzoziemców

Organizowanie powrotów
przymusowych
cudzoziemców

Celem projektu jest:
1.Zorganizowanie powrotu cudzoziemcom, którzy nie spełniają, bądź przestali spełniać
warunki na wjazd i pobyt w Państwie Członkowskim,
2.Poprawa warunków pobytu cudzoziemców poprzez udoskonalanie istniejącej
infrastruktury, usług i warunków zakwaterowania, przyjmowania lub detencji.
3.Skrócenie i usprawnienie prowadzonych postępowań administracyjnych skutkujących
organizacją powrotu dla cudzoziemca.
Działania:
1.Zorganizowanie, drogą lotniczą lub drogą lądową, powrotu cudzoziemcowi, który nie
spełnia, bądź przestał spełniać warunki na wjazd i pobyt w Państwie Członkowskim.
2. Poprawa warunków pobytu cudzoziemców poprzez udoskonalanie istniejącej
infrastruktury, usług i warunków zakwaterowania, przyjmowania lub detencji.
3. Skrócenie i usprawnienie prowadzonych postępowań administracyjnych skutkujących
organizacją powrotu dla cudzoziemca.

Urząd do Spraw
Cudzoziemców

CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

2 205 000,00 zł

1 653 750,00 zł

01-11-2020

31-12-2022 Nie

Urząd do Spraw
Cudzoziemców

CS1 - Azyl
CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK1 - Przyjęcie / azyl
CK3 - Zdolności

2 185 899,00 zł

1 639 424,25 zł

01-04-2017

31-12-2022 Nie

Urząd do Spraw
Cudzoziemców

CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

10 423 618,00 zł

7 817 713,50 zł

01-01-2017

31-01-2022 Nie

Urząd do Spraw
Cudzoziemców

CS1 - Azyl
CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK1 - Przyjęcie / azyl
CK3 - Zdolności

1 056 878,75 zł

792 656,81 zł

01-01-2017

31-12-2021 Nie

Komenda Główna Straży
Granicznej

CS3 - Powroty

CK1 - Środki
towarzyszące

26 614 703,33 zł

19 961 027,50 zł

01-07-2016

31-12-2018 Tak

10 PL/2016/FAMI/BK.1.12

Infrastruktura i procedury
azylowe

Cele: zorganizowanie powrotu cudzoziemcom, którzy nie spełniają, bądź przestali spełniać
warunki na wjazd i pobyt w Państwie Członkowskim, poprawa warunków pobytu
cudzoziemców poprzez udoskonalenie istniejącej infrastruktury, usług i warunków
zakwaterowania, przyjmowania lub detencji, skrócenie i usprawnienie prowadzonych
postępowań administracyjnych skutkujących organizacją powrotu dla cudzoziemca.
Działania: zorganizowanie drogą lotniczą lub lądową powrotu cudzoziemcowi, który nie
spełnia, bądź przestał spełniać warunki na wjazd i pobyt w Państwie Członkowskim,
poprawa warunków pobytu poprzez modernizacją i remonty ośrodków strzeżonych w
Białymstoku, Kętrzynie, Przemyślu, Białej Podlaskiej, Krośnie Odrzańskim, placówce w
Komenda Główna Straży
Lesznowoli i inn., doposażenie organów SG
Granicznej

CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

9 403 916,30 zł

7 052 937,22 zł

01-07-2016

31-12-2018 Tak

CS3 - Powroty

CK3 - Współpraca

2 211 216,43 zł

1 658 412,32 zł

01-07-2016

31-12-2018 Tak

CS1 - Azyl
CS3 - Powroty

CK1 - Przyjęcie / azyl
CK1 - Środki
towarzyszące

2 531 010,00 zł

1 898 257,50 zł

01-07-2016

31-12-2022 Nie

Minister Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

771 250,00 zł

578 437,50 zł

11-04-2017

31-08-2020 Nie

Urząd do Spraw
Cudzoziemców

CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

6 933 857,64 zł

5 200 393,23 zł

01-08-2016

31-10-2021 Nie

Fundacja Refugee.pl im.
Małgorzaty Jasiczek-Gebert CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

249 882,87 zł

203 181,86 zł

01-01-2016

31-12-2016 Tak

12 PL/2016/FAMI/BK.1.14

Celem projektu jest przeciwdziałanie nielegalnej migracji poprzez działania powrotowe
wspierane aktywną współpracą z państwami trzecimi; organizowanie spotkań mających na
celu wymianę doświadczeń w zakresie podejścia do służb migracyjnych krajów
pochodzenia nielegalnych migrantów oraz ujednolicenia procedur dotyczących działań
identyfikacyjnych i powrotowych; spotkania z przedst. służb granicznych państw trzecich co
do ujednolicenia i poprawy współpracy w obszarze powrotów.
Działania:
1. Działania na rzecz promowania, rozwoju i wzmocnienia współpracy oraz wymiany
Wzmocnienie współpracy z informacji operacyjnych pomiędzy służbami migracyjnymi Państw Członkowskich.
Państwami Członkowskimi 2. Działania na rzecz promowania, rozwoju i wzmocnienia współpracy oraz wymiany
oraz z Państwami Trzecimi informacji operacyjnych pomiędzy Strażą Graniczną a służbami migracyjnymi i placówkami
dyplomatycznymi Państw Trzecich.
w zakresie identyfikacji i
Komenda Główna Straży
powrotów
Granicznej
Cele: zautomatyzowanie procesu obsługi postępowań administracyjnych związanych z
cudzoziemcami poszukującymi ochrony międzynarodowej w celu ich usprawnienia i
skrócenia, usprawnienie infrastruktury teleinformatycznej SG. Zakup sprzętu, w tym
narzędzi informatycznych niezbędnych do tworzenia i rozwoju struktur i systemów
informatycznych.
Działania: działania na rzecz utrzymania i rozwoju infrastruktury zakwaterowania i
systemów przyjmowania cudzoziemców, utworzenie rejestru postępowań uchodźczych i
Rozbudowa oraz wdrożenie rejestru przekazań/przyjęć cudzoziemca.
Utworzenie nowego rejestru, w ramach którego będą przetwarzane dane dotyczące
Systemu Obsługi
Cudzoziemców w ramach cudzoziemców oraz prowadzonych wobec nich postępowań administracyjnych w
Komenda Główna Straży
przedmiocie zobowiązania cudzoziemców do powrotu.
CBD SG – etap II
Granicznej

13 PL/2017/FAMI/BK.1.15

Cel: stworzenie podstaw do zbudowania struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce.
Działania:
- zorganizowanie wizyt studyjnych w 2-3 państwach o podobnej strukturze organizacyjnej
co Polska,
- opracowanie ekspertyzy na podstawie wizyt studyjnych,
- przeprowadzenie analizy, która określi zadania i kompetencje poszczególnych stopni
administracji,
- przygotowanie propozycji zmian prawnych, rekomendacji, wytycznych i ich wdrożenie,
Budowanie struktur dla
integracji cudzoziemców w - organizacja konferencji.
Polsce

11 PL/2016/FAMI/BK.1.13

14 PL/2016/FAMI/BK.1.18

15 PL/2016/AMIF/1.2

Remont ośrodka w Lininie

Lotni prawnicy – pomoc i
informacja prawna

Celem projektu jest zapewnienie obcokrajowcom odpowiedniego standardu i warunków
mieszkalnych na czas trwania procedury o nadanie statusu uchodźcy bądź innej formy
ochrony międzynarodowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Działania:
I. Przygotowanie dokumentacji projektowej,
II. Budynek mieszkalny nr 29 (etap I),
III. Budynek mieszkalny nr 30 (etap II).
Celem projektu jest udzielanie bezpośredniej i pośredniej informacji i pomocy prawnej
192 osobom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy, przede wszystkim
przebywającym na terenie woj. Mazowieckiego oraz wymagającym szczególnej opieki
(kobiety, osoby starsze, niepełnosprawne, chore i inne).
W ramach projektu oferowane jest poradnictwo:
• osobom przebywającym w ośrodkach dla cudzoziemców w Lininie i Dębaku;
• osobom, które mieszkają poza ośrodkami dla cudzoziemców w miejscowościach w
województwie Mazowieckim oraz innych w zależności od zidentyfikowanych potrzeb;
• osobom, które przebywają w Warszawie
• osobom, które będą kontaktować się z Fundacją telefoniczne oraz mailowo.

16 PL/2015/AMIF/1.6

17 PL/2015/AMIF/1.6

Prawnicy Uchodźcom 2

Celem projektu jest:
1. Poprawa dostępu do poradnictwa prawnego oraz informacji prawnej dla osób
starających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem
cudzoziemców umieszczonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców oraz osób z
grup szczególnie wrażliwych.
2. Zapewnienie ochrony przestrzegania praw cudzoziemców, w sprawie których trwa
postępowanie odnośnie powrotu do kraju pochodzenia poprzez świadczenie nieodpłatnej
pomocy i informacji prawnej.
Działania:
Udzielanie pomocy prawnej m. in. cudzoziemcom starającym się o nadanie statusu
uchodźcy na terytorium RP. Poza działaniami prawnymi SIP prowadzi – poradnictwo
Stowarzyszenie Interwencji
integracyjne, Centrum Wolontariatu - działalność badawczą i ekspercką.
Prawnej
CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

Prawnicy Uchodźcom 2

Celem projektu jest:
1. Poprawa dostępu do poradnictwa prawnego oraz informacji prawnej dla osób
starających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem
cudzoziemców umieszczonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców oraz osób z
grup szczególnie wrażliwych.
2. Zapewnienie ochrony przestrzegania praw cudzoziemców, w sprawie których trwa
postępowanie odnośnie powrotu do kraju pochodzenia poprzez świadczenie nieodpłatnej
pomocy i informacji prawnej.
Działania:
Udzielanie pomocy prawnej m. in. cudzoziemcom starającym się o nadanie statusu
uchodźcy na terytorium RP. Poza działaniami prawnymi SIP prowadzi – poradnictwo
Stowarzyszenie Interwencji
integracyjne, Centrum Wolontariatu - działalność badawczą i ekspercką.
Prawnej
CS3 - Powroty

CK1 - Środki
towarzyszące

Celem projektu jest:
1) Poprawa warunków przyjmowania osób szczególnej troski ubiegających się o nadanie
statusu uchodźcy w Polsce poprzez poprawę dostępu do sprofilowanego poradnictwa
prawnego,
2) Usprawnienie procedury o nadanie statusu uchodźcy w stosunku do osób o
szczególnych potrzebach poprzez wsparcie prawników i wolontariuszy w ich sprawach,
3) Uskutecznienie identyfikacji osób o szczególnych potrzebach poprzez dotarcie z
informacją prawną do szerokiego grona mieszkańców ośrodków.
Działania:
Główne polega na świadczeniu bezpłatnej pomocy prawnej osobom szczególnej troski
ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy podczas wizyt prawników w ośrodkach, w
biurze CPPHN oraz za pośrednictwem różnych środków komunikacji."

18 PL/2015/AMIF/1.8

Daj im szansę – poprawa
dostępu do poradnictwa
prawnego dla osób
szczególnej troski
poszukujących ochrony w
Polsce

19 PL/2015/AMIF/1.10

Cel projektu:
1. Zapewnienie cudzoziemcom bezpłatnej pomocy prawnej, informacji i doradztwa w
postępowaniu prowadzonym w sprawie zobowiązania do powrotu.
2. Usprawnienie postępowań w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu poprzez
stworzenie możliwości bezpłatnej pomocy i reprezentacji prawnej.
Działania:
- poradnictwo prawne w ośrodkach strzeżonych
Poradnictwo prawne w
- przygotowanie broszury informacyjnej
sprawa zobowiązania
cudzoziemców do powrotu - wsparcie wolontariuszy

20 PL/2015/AMIF/2.1

W nowym miejscu edukacja drogą do
integracji

1 559 396,09 zł

1 356 934,01 zł

01-07-2015

30-06-2016 Tak

70 044,02 zł

52 533,02 zł

01-07-2015

30-06-2016 Tak

Stowarzyszenie Centrum
Pomocy Prawnej im. Haliny
Nieć
CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

247 976,39 zł

218 904,38 zł

01-10-2015

30-09-2016 Tak

Fundacja Instytut na rzecz
Państwa Prawa

CK1 - Środki
towarzyszące

116 364,85 zł

102 674,87 zł

01-10-2015

30-09-2016 Tak

1 789 846,56 zł

1 491 085,26 zł

01-08-2015

31-07-2017 Tak

CS3 - Powroty

Cel:
Doprowadzenie w okresie od sierpnia 2015 do lipca 2017 do zwiększenia stopnia integracji
615 osób z Ukrainy i Białorusi przyjeżdżających do Polski na studia, poprzez wyposażenie
ich w umiejętności i kompetencje umożliwiające w sposób możliwie szybki odnalezienie
swojego miejsca w kluczowych dziedzinach życia społeczeństwa państwa przyjmującego.
Projekt jest realizowany w oparciu o kompleksowy program składający się z trzech
głównych komponentów:
1. zajęć z języka polskiego jako obcego prowadzonych zgodnie z Europejskim Systemem
Kształcenia Językowego uwzględniającym jako obowiązkową realizację ścieżki kulturowocywilizacyjnej: kursy intensywne oraz prowadzone w ciągu roku akademickiego (w tym elearning);
2. wykładów tematyczno oświatowych;
Stowarzyszenie Społeczno - CS2 - Integracja /
3. wycieczek historyczno-krajoznawczych (Łańcut, Kraków, Warszawa).
Ekonomiczne Absolwent
Legalna migracja

CK2 - Integracja

21 PL/2017/AMIF/2.2

22 PL/2015/AMIF/2.4

23 PL/2015/AMIF/2.8

Projekt skierowany do 1000 legalnie przebywających na terenie RP OPT (Ukraina, Białoruś).
Cel projektu:
Doprowadzenie do zwiększenia stopnia integracji OPT Ukrainy i Białorusi przyjeżdżających
do Polski na studia, poprzez wyposażenie ich w umiejętności i kompetencje umożliwiające
w sposób możliwie szybki odnalezienie swojego miejsca w kluczowych dziedzinach życia
społecznego państwa przyjmującego.
Działania:
- kursy języka polskiego dla studentów z Ukrainy i Białorusi na terenie Rzeszowa (kursy
intensywne i w ciągu całego roku studiów),
- organizacja wykładów historyczno-tematycznych dotyczących kultury i historii Polski,
W nowym miejscu –
- organizacja wycieczek do Krakowa, Warszawy i Łańcuta.
edukacja drogą do
Stowarzyszenie Społeczno integracji – część II
Ekonomiczne Absolwent
Projekt skierowany do 250 legalnie przebywających na terenie RP OPT (Ukraina, Białoruś,
Gruzja).
Cele projektu:
1.Budowanie świadomości OPT w zakresie polityki migracyjnej oraz praw i obowiązków
cudzoziemców.
2. Dialog międzykulturowy i prowadzenie Biura Wspierania Integracji.
Działania:
organizacja kursów języka polskiego,
kursów specjalistycznych (m.in. wiedza o kulturze, kreowanie wizerunku),
Biuro Wspierania Integracji - poprawa dostępu cudzoziemców do rynku pracy,
tłumaczenia uwierzytelnione dla cudzoziemców
Etap II
Uniwersytet Opolski
Projekt skierowany do 200 legalnie przebywających na terenie RP OPT.
CELE
1.Zapewnienie szerokiego spektrum usług pomocowych adekwatnych do statusu
cudzoziemców przebywających na terytorium Polski.
2. Zapewnienie cudzoziemcom dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej.
3. Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zarówno w kwestiach zjawiska
migracji jak i w kwestiach działań kierowanych do cudzoziemców
działania:
- punkt informacyjno-konsultacyjny dla OPT
- szkolenia dla OPT oraz społeczeństwa przyjmującego oraz wdrożenie idei „anioła
integracji”,
- eventy dla OPT oraz społeczeństwa przyjmującego,
- stworzenie kanału telewizji internetowej,
- organizacja w województwie opolskim „Dnia obcokrajowca” ,
- stworzenie aplikacji internetowych do nauki j. polskiego i prowadzenia biznesu,
- promocja projektu,
Wyższa Szkoła Zarządzania i
- wyjazdy studyjne.
Integracja bez granic III
Administracji w Opolu

24 PL/2015/AMIF/2.9

Przyjazna Polska

25 PL/2015/AMIF/2.10

Witamy w Polsce

Projekt koncentruje się na środowisku około 220 legalnie przebywających na terenie Polski
cudzoziemców uczących się w szkole podstawowej nr 58 na warszawskim Targówku a
także cudzoziemców z Ośrodka w Lininie ubiegających się o ochronę międzynarodową,
w tym w szczególności uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół (podstawowa
i gimnazjum) w Coniewie.
W celu zaradzenia trudnościom z edukacją oraz zminimalizowania negatywnych skutków
szoku kulturowego, w ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań:
lekcje polskiego, zajęcia wyrównawcze, wsparcie konsultanta i psychologa, warsztaty,
Stowarzyszenie Vox
zajęcia sportowe, kursy językowe, wycieczki, filmy edukacyjne.
Humana
Projekt skierowany do 300 legalnie przebywających na terenie RP OPT.
Celem projektu jest pomoc cudzoziemskim uczniom warszawskich szkół, a także ich
rodzicom i dorosłym poszukującym swojego miejsca na rynku pracy, jak również
studentom, poprzez poprawę znajomości języka polskiego oraz lokalnego kontekstu
kulturowego. Planowane działania:
– lekcje polskiego jako obcego;
– zajęcia wyrównawcze;
– zajęcia z reedukatorem;
– asystenci kulturowi;
- wznowienie podręcznika;
- zajęcia dotyczące kultury polskiej;
Stowarzyszenie Vox
- językowe kursy specjalistyczne.
Humana

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

1 842 249,86 zł

1 381 687,40 zł

01-08-2017

31-07-2019 Tak

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

180 717,73 zł

162 478,28 zł

01-11-2015

31-10-2017 Tak

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

661 970,04 zł

603 086,74 zł

01-11-2015

30-10-2017 Tak

CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

844 926,82 zł

700 313,18 zł

15-09-2015

14-09-2017 Tak

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

656 402,50 zł

579 178,68 zł

01-10-2015

31-12-2016 Tak

Cele:
- Wsparcie procesu preintegracji cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu
uchodźcy w liczbie 1 115, poprzez działania preintegracyjne skierowane do cudzoziemców i
do społ przyjmującego;
- Poprawa warunków przyjmowania cudzoziem. ubiegających się o nadanie statusu
uchodźcy w ośrodkach dla uchodźców w Lininie k. Góry Kalwarii oraz w Dębaku k. Podkowy
Leśnej poprzez rozwinięcie oferty poradnictwa i wsparcia dla cudzoziemców;
- Wsparcie procesu integracji cudzoziem., którzy przebywają na terenie Warszawy.
Dział.:
- Prowadzenie kursu orientacji w społ.;
- Spotkania informacyjno - edukacyjne ze specjalistami;
- Prowadzenie przedszkola i świetlic dla dzieci w wieku szkolnym;
- Wystawa prac w galerii fotograficznej powstałych w trakcie warsztatu foto dla dzieci;
- Organizacja imprez otwartych dla cudzoziemców i lokalnych społ;
- Poradnictwo socjalne i inform.
26 PL/2016/AMIF/2.11

27 PL/2015/AMIF/2.12

Refugee.pl 5

Kontynenty Wrocławia Twój bilet na rynek pracy

Projekt skierowany do 150 OPT, legalnie przebywających na terenie RP (gł. z Ukr.).
Cele:
Ułatwienie dostępu do rynku pracy oraz poprawa zdolności adapt. na pol. rynku pracy 150
ob. państw trz. zam. na terenie Gm. Wrocław poprzez szkolenia, warsztaty, doradztwo,
wydarzenia o charakterze integr.-adapt. oraz promowanie poz. wizerunku migranta wśród
społ. przyjmującego w okresie od 1.11.2015-0.09.2017.
Działania:
- Realizacja kompleksowego programu rozwoju zawodowego "Mapa Kariery": szkolenia z
jęz. polskiego, kurs komputerowy, doradztwo w zakresie rynku pracy, psycholog., warsztaty
kompetencji społ., szkolenia e-learningowe, tłumaczenia dokumentów.
- Prowadzenie klubu integracji społeczno-zawodowej: spotkania w obszarze rynku pracy ze
społeczeństwem.
- Inicjatywy na rzecz społeczeństwa przyjmującego: konsultacje w zakładach pracy
skupione wokół zatrudniania cudzoziemców, konferencja.

Fundacja Refugee.pl im.
Małgorzaty Jasiczek-Gebert CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

885 361,62 zł

713 260,25 zł

01-01-2016

31-12-2017 Tak

Gmina Wrocław/Centrum
Integracji Społecznej

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

655 842,78 zł

596 312,09 zł

01-11-2015

30-09-2017 Tak

CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

809 419,81 zł

714 193,95 zł

01-10-2015

31-10-2016 Tak

Fundacja Dajemy Dzieciom
Siłę
CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

292 465,34 zł

239 411,51 zł

01-01-2016

31-10-2017 Tak

Projekt skierowany do 310 osób starających się o uzyskanie ochrony międzynarodowej,
które nie otrzymały jeszcze ostatecznej decyzji.
Cele:
Zapewnienie pomocy materialnej, pomocy na granicy oraz usług pomocniczych; udzielanie
pomocy adekwatnej do potrzeb; działania informacyjne skierowane do lokalnych
społeczności.
Działania:
- lekcja języka polskiego jako obcego,
- zajęcia wyrównawcze,
- asystent kulturowy,
- konsultant kulturowy,
- zajęcia sportowe,
- pomoc prawna,
- wydanie książeczki "Przekraczam próg polskiej szkoły",
- kursy językowe,
Fundacja Obywatelska
- wycieczki edukacyjne dla dzieci i dorosłych.
Perspektywa

28 PL/2015/AMIF/2.13

Przekraczam próg polskiej
szkoły

29 PL/2016/AMIF/2.16

Cele:
1. Wprowadzenie systemu ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ośrodkach dla
uchodźców.
2. Ograniczenie zjawiska przemocy względem dzieci ze strony ich rodziców-uchodźców.
3. Zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat zagrożeń przemocą i
wykorzystywaniem i możliwości uzyskania pomocy.
Działania:
Działania skierowane do 250 osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
zamieszkujących w ośrodkach dla cudzoziemców.
- ewaluacja, dostosowanie standardów ochrony dzieci;
- warsztaty dla pracowników ośrodków oraz UdSC;
Chronimy dzieci w
- infolinia dla personelu ośrodków;
ośrodkach dla uchodźców –
- informacja i warsztaty dla rodziców-uchodźców;
kompleksowy system
- warsztaty dla specjalistów z NGO;
ochrony dzieci przed
- informacja i warsztaty dla dzieci i nastolatków.
przemocą i wykorzystaniem

30 PL/2015/AMIF/2.23

31 PL/2015/AMIF/2.24

32 PL/2015/AMIF/2.28

33 PL/2016/AMIF/2.29

Pokaż swój język! Kursy
języka polskiego dla
obywateli Ukrainy
zamieszkałych na Dolnym
Śląsku

Warszawskie Centrum
Integracyjne 2

Dać radę w Polsce II

Witamy w Warszawie

Projekt skierowany do 120 OPT, legalnie przebywających na terenie RP (Ukraina)
Cele:
- Ułatwienie procesu integr. międzykulturowej i adapt. obyw. Ukrainy w społ. polskim
poprzez zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem polskim w okresie do
13.05.2017 r.;
- Zwiększenie szans obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy dzięki udziałowi w
szkoleniach językowych do 13.05.2017 r.
Projekt zakłada zrekrutowanie 120 obywateli Ukrainy przebywających na Dolnym Śląsku i
zorganizowanie 8 szkoleń grupowych z języka polskiego w ramach 4 cykli szkoleniowych.
Część zajęć jest prowadzonych w przestrzeni miejskiej. Każdy z uczestników ma możliwość
skorzystania z egzaminu certyfikatowego z języka polskiego. Raz w cyklu szkoleniowym jest
organizowana gra miejska "Koniec języka za przewodnika" mająca na celu rozwój
umiejętności posługiwania się językiem polskim w bezpośrednim kontakcie z Polakami.

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

222 225,08 zł

193 435,64 zł

14-10-2015

13-05-2017 Tak

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

911 321,29 zł

778 788,72 zł

01-07-2015

30-06-2017 Tak

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

605 616,63 zł

499 165,50 zł

01-11-2015

31-10-2017 Tak

CS2 - Integracja /
Miasto Stołeczne Warszawa Legalna migracja

CK2 - Integracja

803 194,08 zł

691 189,03 zł

01-01-2016

31-12-2017 Tak

Fundacja Ukraina

Cele:
1. Objęcie kompleksową opieką kobiet i ich dzieci, wywodzących się z różnych kręgów
kulturowych oraz osób posiadających polskie pochodzenie.
2. Poprawa dostępu do poradnictwa prawnego, nieodpłatnych kursów języka polskiego dla
dorosłych i dzieci, wsparcia psychologicznego i socjalnego, doradztwa zawodowego, opieki
medycznej.
3. Umożliwienie udziału w życiu kulturalnym, warsztaty międzykulturowe.
4. Ułatwienie i ulepszenie integracji grup szczególnie wrażliwych.
Działania skierowane do 400 legalnie przebywających na terenie RP OPT:
- punkt konsultacyjny dla cudzoziemek;
- kursy języka polskiego, wyjścia kulturalne dla imigrantek i ich dzieci, gra miejska i
warsztaty z wielokulturowości;
- świetlica dla dzieci i drużyna w rugby;
- spotkania-warsztaty "Cudzoziemcy seniorom";
- warsztaty kulinarne;
- drużyna harcerska;
- wsparcie socjalne.
Fundacja „MultiOcalenie”
Projekt skierowany do 9000 legalnie przebywających na terenie RP OPT.
Cele: 1. Ułatwianie migrantom procesu integracji
2.Dostarczanie migrantom informacji o zmianach prawnych, administracyjnych (poprzez
broszurę i newsletter)
3. Wprowadzenie migrantów w społeczeństwo polskie poprzez edukację studentów
cudzoziemskich z zakresu prawa, funkcjonowania państwa i wiedzy obywatelskiej.
Działania:
- pomoc prawna i integracyjna
- wydanie broszur informacyjnych dla cudzoziemców
- wydawanie newslettera migracyjnego
- stworzenie multimedialnej platformy e-learningowej
- działania wspierające (udział w konferencjach i seminariach)
Projekt skierowany do 200 OPT, legalnie przebywających na terenie RP
Cel:
Zwiększ. stopnia integracji w społ. pol. i społ. lokalnej Warszawy grupy 200 cudz. w czasie
24 miesięcy realizacji projektu.
Działania:
Projekt jest skierowany do 200 cudz. zam. na terenie Warszawy i leg. się statusem
uchodźcy lub ochroną uzupełniającą oraz ich rodzin.
Dla cudz. realizowane jest następujące wsparcie:
1. Asysta w dziedzinie mieszkalnictwa i rynku pracy;
2. Asysta w dziedzinie korzystania z uprawnień cudzoziemca jako mieszkańca, pacjenta itp.;
3. Asysta w zakresie wych. oraz rodz.;
4. Praca socjalna;
5. Wsparcie psych.;
6. Wsparcie pielęgniarki;
7. Konsultacje psych.;
8. Doradztwo zawodowe;
9. Konsultacje stomatologiczne;
10. Lektor języka polskiego;
11. Opracowanie, druk i kolportaż informatora dla cudzoziemców.

Helsińska Fundacja Praw
Człowieka
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Jestem mamą w Polsce - II
edycja

Moja Kariera w Polsce II

CS1 Nowy Dom Polska

Nasz Wybir - Zasoby
informacyjne dla
imigrantów z Ukrainy IV

Edukacja-Praca-Integracja
Kursy języka polskiego dla
cudzoziemców z
elementami e-learningu

Projekt skierowany do 2885 osób ubiegających się o ochronę międzynarodową (kobiety w
ośrodkach dla cudz.)
Cele projektu:
1. Poprawa wiedzy migrantek, w tym uchodźczyń, nt. ciąży i porodu, dostępnej opieki
medycznej i świadczeń socjalnych i praw pacjenta.
2. Poprawa psychicznego funkcjonowania ww. grupy.
3. Zwiększenie dostępu uchodźczyń do specjalistycznej informacji z zakresu pielęgnacji
niemowlęcia, wychowania, kompetencji rodzicielskich, zdrowia i opieki nad dzieckiem.
4. Ułatwienie integracji oraz pomoc w radzeniu sobie ze stresem akulturacyjnym.
5. Zwiększenie wiedzy nt. kobiet migrantek w społ. przyjmującym.
Planowane działania:
1. Międzykulturowe szkoły rodzenia,
2. Grupa wsparcia i konsultacje psychologiczne,
3. Spotkania informacyjne z ekspertami,
4. Broszura ""Jesteśmy rodzicami w Polsce""
5. Cykl warsztatów integracyjnych dla uchodźczyń i kobiet migrantek.
Projekt skierowany do 610 legalnie przebywających na terenie RP OPT oraz 50 os., którym
udzielono ochrony na terytorium RP.
Cele:
1. Wsparcie w zakresie podejmowania legalnej pracy.
2. Wsparcie w zakresie otwierania i prowadzenia własnej firmy.
3. Wsparcie w zakresie zmiany profilu już prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych.
Działania:
- szkolenia specjalistyczne związane z rynkiem pracy,
- narzędzie interaktywne dla cudzoziemców chcących otworzyć działalność gospodarczą,
- aktualizacja broszury dla pracodawców i cudzoziemców,
- doradztwo zawodowe/kariery,
- konsultacje doradcy ds. zakładania i rozwoju firmy,
- konsultacje doradcy ds. księgowo - finansowych,
- konsultacje wizerunkowe,
- ewaluacja projektu i seminarium podsumowujące.

Fundacja Polskie Forum
Migracyjne

CS1 - Azyl
CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK1 - Przyjęcie / azyl
CK2 - Integracja

556 273,22 zł

466 361,09 zł

01-09-2015

31-08-2017 Tak

Fundacja Instytut Spraw
Publicznych

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

583 040,91 zł

462 589,05 zł

01-08-2015

31-07-2017 Tak

CS1 - Azyl
CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK1 - Przyjęcie / azyl
CK2 - Integracja

1 760 486,03 zł

1 419 070,86 zł

01-01-2016

31-12-2017 Tak

Fundacja Nasz Wybór

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

722 625,12 zł

592 990,14 zł

01-11-2015

31-10-2017 Tak

Fundacja Nauki Języków
Obcych Linguae Mundi

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

473 205,16 zł

392 391,57 zł

01-10-2015

30-09-2017 Tak

Projekt skierowany do 2000 os. ubiegających się o udzielnie ochrony międzynarodowej na
terytorium RP.
projekt obejmuje 2 cele - Azyl i Integracja/legalna migracja
Cele projektu:
1. Zapewnienie pomocy psychologicznej oraz socjalnej dla cudzoziemców.
2. Stworzenie indywidualnych planów działania.
3. Wypracowanie spójnego systemu pomocy cudzoziemcom.
Planowane działania:
- doradztwo i pomoc;
- aplikacja mobilna;
- pakiet powitalny;
- informacja i promocja; wydarzenia kulturalne;
- dzień uchodźcy; turnusy integracyjne;
Caritas Polska
Projekt skierowany do 100 000 legalnie przebywających na terenie RP OPT z Ukrainy.
Cele:
1. Podniesienie stanu wiedzy imigrantów z Ukrainy na temat ich praw i obowiązków oraz
społeczno-kulturowych aspektów funkcjonowania w Polsce.
2. Wsparcie informacyjne w języku ojczystym za pośrednictwem mediów elektronicznych,
drukowanego miesięcznika oraz spotkań bezpośrednich.
3. Udzielanie pomocy informacyjnej - pomoc imigrantom przez imigrantów.
Działania:
- wydawanie papierowego miesięcznika „Nasz Wybir”;
- prowadzenie portalu internetowego;
- prowadzenie profili miesięcznika w mediach społecznościowych;
- dyskusje publiczne w Warszawie i poza Warszawą.
Projekt skierowany jest do 140 legalnie przebywających na terenie RP OPT.
CEL projektu:
Wzrost kompetencji językowych; przygotowanie imigrantów do kształcenia i
samokształcenia; zapoznanie z kulturą polską.
Realizowane działania:
1. Nauka języka polskiego jako obcego z elementami wiedzy o Polsce,
2. E-Learning

39 PL/2015/AMIF/2.38

Polski na dobry start

40 PL/2015/AMIF/2.39

Cudzoziemiec, uczeń,
student

41 PL/2015/AMIF/2.40

MIGRANT.INFO - wsparcie
imigrantów oraz
wprowadzenie ich w
społeczeństwo polskie

42 PL/2016/AMIF/2.42

Dostrzegam, pomagam –
integracja oraz rozwój
działań i procedur Urzędu
do Spraw Cudzoziemców i
Straży Granicznej w
zakresie kompleksowej
identyfikacji grup
wrażliwych wśród osób
poszukujących ochrony na
terytorium RP

Projekt skierowany do 400 os. ubiegających się o udzielnie ochrony międzynarodowej na
terytorium RP.
Cele
1. Wsparcie procesów integracyjnych cudzoziemców oraz przeciwdziałanie ich
marginalizacji społecznej.
2. Integracja imigrantów z polskim społeczeństwem poprzez naukę języka polskiego z
elementami realioznawstwa, wywołanie interakcji społecznych.
3. Wzrost kompetencji realioznawczych, międzykulturowych i przygotowanie imigrantów
do poszukiwania i podjęcia pracy.
4. Diagnoza potrzeb językowych oraz kompetencji językowych imigrantów.
Planowane działania:
- audyt potrzeb i kompetencji językowych,
- kursy języka polskiego,
- szkolenia z realioznawstwa i kompetencji miękkich,
- opracowanie modelowych rozwiązań metodycznych,
- opracowanie i publikacja materiałów dydaktycznych.
Celem jest pomoc 310 osobom z grupy OPT legalnie przebywających na terenie Polski w
tym cudzoziemskim uczniom polskich szkół oraz ich rodzinom, dorosłym poszukującym
swojego miejsca na rynku pracy, jak również studentom poprzez poprawę znajomości
języka polskiego.
Działania:
- lekcje polskiego jako obcego;
- zajęcia wyrównawcze;
- kursy angielskiego;
- asystent kulturowy;
- kursy językowe specjalistyczne i szkolenia dla studentów.

Fundacja Nauki Języków
Obcych Linguae Mundi

CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

Fundacja Obywatelska
Perspektywa

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

Celem projektu jest przyczynienie się do ułatwienia integracji legalnie przebywających OPT
oraz ich bezpośrednie wsparcie i wprowadzenie w społeczeństwo polskie poprzez
zapewnienie dostępu do rzetelnej informacji na temat ich praw i obowiązków w Polsce,
dostępności usług zdrowotnych i edukacyjnych, funkcjonowania urzędów i rynku pracy
oraz objecie w trakcie 21 miesięcy działaniami informacyjnymi:
- około 15 000 cudzoziemców kontaktujących się z infolinią,
- około 1 700 cudzoziemców uczestniczących w spotkaniach informacyjnych.
Działania:
- kampania informacyjna (infolinia Migrant.Info, strona internetowa www.migrant.info.pl,
spotkania informacyjne),
- pomoc dla migrantów - pomoc dla tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej,
np. na skutek stanu zdrowia, łamania praw pracowniczych, przemocy lub nadużyć.
Międzynarodowa
Organizacja ds. Migracji
Cele:
- Opracowanie kompleksowego i zintegrowanego systemu identyfikacji szczególnych
potrzeb grup wrażliwych wśród cudzoziemców i cudzoziemek poszukujących ochrony na
terytorium RP w liczbie 600;
- Wyposażenie instytucji i grup zawodowych włączonych w zintegrowany system
identyfikacji w wiedzę i kompetencje niezbędne do jego realizacji;
- Zapewnienie efektywnej identyfikacji, adekwatnych gwarancji proceduralnych i
recepcyjnych oraz potrzeb psychologicznych grup wrażliwych.
Działania:
- Pilotażowe wdrożenie kompleksowej procedury diagnostyki i opieki psychologicznej
UdSC;
- Adaptacja i pilotażowe wdrożenie procedur psychologicznych na potrzeby Ośrodków
Strzeżonych SG;
- Integracja działań i procedur oraz rozwój współpracy międzyinstytucjonalnej;
- Opracowanie systemu kompleksowej identyfikacji grup wrażliwych;
- Rozwój kompetencji grup zawodowych.
Fundacja Różnosfera

1 220 505,67 zł

993 932,56 zł

01-10-2015

30-09-2017 Tak

CK2 - Integracja

799 434,08 zł

655 779,06 zł

01-11-2015

25-06-2017 Tak

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

1 959 039,11 zł

1 469 279,33 zł

01-10-2015

31-07-2018 Tak

CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

1 805 867,72 zł

1 536 270,75 zł

01-01-2016

31-12-2017 Tak
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44 PL/2015/AMIF/2.48

Cele:
- Podnoszenie kompetencji legalnie przebywających na terenie RP OPT w liczbie 500 osób
w zakresie znajomości języka polskiego oraz wprowadzenie ich w społ. przyjmujące
poprzez naukę języka polskiego i integrację językowo-kulturową;
- Zapewnienie dostępu do specjalistycznych usług doradczych w dziedzinie prawa i
zatrudnienia, zwiększenie dostępu do informacji i możliwości wymiany doświadczeń
poprzez stworzenie punktu doradczego z rozbudowaną elastyczną ofertą;
- Aktywizacja imigrantów w zakresie działań na rzecz społeczności imigranckiej,
Projekt składa się z dwóch części:
- Utworzenie grupy roboczej pracującej nad metodologią nauczania. Efektem jej pracy
będą szkolenia dla nauczycieli i wolontariuszy, tworzenie materiałów dydaktycznych i
Immigrants in Action utworzenie platformy z narzędziami wspierającymi nauczanie języka.
program wsparcia i
integracji cudzoziemców w - Działalność punktu konsult.: doradztwo zawodowe i doradztwo prawne.
Polsce

e-Integracja

Fundacja dla Somalii

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

Celem głównym jest ułatwienie funkcjonowania w Polsce 40 mieszkankom Ośrodka na
Targówku oczekującym na przyznanie statusu uchodźcy oraz ich e-integracja.
Cele operacyjne:
1. Dostarczenie beneficjentkom wiedzy z obsługi komputera w celu przeciwdziałania ewykluczeniu
2. Integracja z Polską poprzez korzystanie z szerokich zasobów internetowych
ułatwiających znalezienie pracy, mieszkania, wyszukiwanie wydarzeń kulturalnych itp.
3. Ułatwienie dostępu do internetu poprzez utworzenie stanowisk komputerowych w
ośrodku na Targówku
Działania:
1. Szkolenie z obsługi komputera w Ośrodku na Targówku
2. Szkolenie z e-Integarcji (uczestnicy poznają różne możliwości translatorów sieciowych do
tłumaczeń całych tekstów, słów, stron internetowych itp. Dowiedzą się, w jaki sposób
mogą uczyć się języka polskiego przez internet. Nauczą się korzystać z poczty e-mailowej
New Business Technologies
(założą skrzynkę) itp.)
Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością
CS1 - Azyl
Cel projektu:
Umożliwienie uchodźczyniom zdobycia praktycznych umiejętności pozwalających na
uzyskanie źródła utrzymania i integrację w Polsce; aktywizacja społeczna beneficjentek
oraz ich dzieci; uwrażliwienie społeczeństwa przyjmującego na losy uchodźców w Polsce.
Działania:
1. Nauka języka polskiego,
2. Historia i kultura Polski,
3. Zajęcia ABC w Polsce,
4. Rozwój zawodowy w Polsce,
5. Spotkania integracyjno-edukacyjne,
6. Pomoc w nauce dzieciom,
7. Pomoc psychologa,
8. Prace społeczne,
9. Polska Gwiazdka,
10. Dzień Kaukaski,
11. Dzień Ukraiński,
12. Dzień Dziecka,
13. Cykliczne spotkania integracyjne,
14. Publikacja - "Uchodźctwo oczami dzieci".

45 PL/2015/AMIF/2.49

Droga do samodzielności

46 PL/2016/AMIF/2.51

1. Objęcie programem integracji min. 34 dzieci z grupy OPT legalnie przebywających na
terenie RP
2. Zorganizowanie wypoczynku dedykowanego integracji dzieci OPT ze społeczeństwem
przyjmującym.
Działania:
- faza przygotowania i rekrutacja;
W dobrym kierunku - kolonia zimowa;
innowacyjne modele
integracji dzieci i młodzieży - Warszawa w obiektywie kamery;
- "grywalizacja po polsku" i kolonia letnia
z grupy OPT

Fundacja Edukacji i
Przedsiębiorczości

CS1 - Azyl

CS2 - Integracja /
Fundacja Dobrych Inicjatyw Legalna migracja

CK2 - Integracja

636 832,45 zł

539 484,21 zł

01-11-2015

30-06-2017 Tak

CK1 - Przyjęcie / azyl

72 236,81 zł

63 768,74 zł

02-11-2015

01-05-2017 Tak

CK1 - Przyjęcie / azyl

514 143,78 zł

453 714,18 zł

02-11-2015

01-09-2017 Tak

CK2 - Integracja

211 108,37 zł

186 272,09 zł

01-01-2016

31-08-2016 Tak

47 PL/2015/AMIF/2.57

48 PL/2015/AMIF/2.60

49 PL/2015/AMIF/2.63

50 PL/2015/AMIF/2.64

51 PL/2015/AMIF/2.66

Aktywizacja po polsku

Krok do kariery - wsparcie
studentów białostockich
uczelni wyższych
niebędących obywatelami
UE w wejściu na rynek
pracy

Integracja Viet

Projekt skierowany do 2000 OPT, legalnie przebywających na terenie RP.
Cele projektu:
1. Aktywizacja zawodowa cudzoziemców.
2. Integracja cudzoziemców i przeciwdziałanie ich dyskryminacji.
3. Stworzenie pozytywnego wizerunku cudzoziemców.
Planowane działania:
- koordynacja, promocja i rekrutacja;
- aktywizacja zawodowa;
- kursy językowe i warsztaty adaptacyjne dla OPT (w tym specjalistyczne i certyfikatowe);
- wolontariat.
Działania realizowane są w Warszawie, Trójmieście i w Łomży.

Fundacja Ocalenie

Projekt skier. do 60 OPT, legalnie przeb. na terenie RP (Białoruś, Ukraina, Rosja).
Cele:
Wsparcie studentów biał. uczelni wyższych nie będących obyw. UE pochodzących głównie z
Białorusi, Ukrainy i Rosji w procesie wchodzenia na rynek pracy.
- Podniesienie o 75% wiedzy o predyspozycjach zawodowych oraz ustalenie indywidualnej
ścieżki rozwoju zawodowego dla 30 studentów;
- Podniesienie o 75% kompetencji kluczowych w procesie wchodzenia na rynek pracy u 30
studentów;
- Podwyższenie o 75% poziomu wiedzy dotyczącego możliwości, zasad i warunków
podejmowania pracy oraz zakładania dział. gosp. w Polsce w trakcie i po zakończeniu
wśród 60 studentów.
Działania:
- Doradztwo zaw.;
- Prowadzenie szkoleń:miękkie (praca w grupie, zarządzanie czasem, komunikacja
interpersonalna, zarządzanie projektem, ubieganie się o pracę); twarde (MS Word, MS
Excel, MS Power Point);
Fundacja Okno na Wschód
Projekt skierowany do 325 legalnie przebywających na terenie RP OPT (Wietnam, Chiny).
Cele projektu:
1.Wzmocnienie procesu integracji społeczności wietnamskiej w Polsce
2. Zwiększenie skuteczności działań integracyjnych uwzględniających grupy szczególnie
wrażliwe (dzieci i młodzież)
3. Zachęcanie Wietnamczyków do aktywnego działania na rzecz integracji
Działania:
- nauka języka polskiego
- warsztaty z historii i kultury Polski
- zajęcia dot. funkcjonowania cudzoziemców w Polsce
- pomoc w nauce dzieciom
- gwiazdka i dzień wietnamski, spotkania integracyjne
- wydanie publikacji

Fundacja Edukacji i
Przedsiębiorczości

Celem jest wsparcie na rynku pracy dla 30 kobiet - imigrantek zarobkowych z Ukrainy.
Planowane działania:
- ustalenie kompetencji zawodowych imigrantek;
- kurs języka polskiego;
Kobiety w branży - program
- warsztaty aktywizacyjne;
wsparcia na rynku pracy dla
- zajęcia uzupełniające kompetencje imigrantek.
imigrantek z Ukrainy
Fundacja Instytut Innowacji
Działania skierowane do grupy 350 osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy
(Ukraina, Czeczenia) - dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego w ośrodku w
czerwonym Borze, dzieci z Ośrodka w Białymstoku,cudzoziemska młodzież szkolna
uczęszczająca do szkół podstawowych i gimnazjów.
Azyl- CELE:
1. Zapewnienie dostępu do fachowej wiedzy i poradnictwa.
2. Przeciwdziałanie wykluczeniu z edukacji przedszkolnej oraz podwyższenie poziomu
znajomości języka polskiego.
3. Poprawa sytuacji szkolnej dzieci cudzoziemskich.
Działania: - realizacja wsparcia w formie asystentów rodzinnych; - poradnictwo prawne;kursy języka polskiego; - powołanie Ośrodka Pobytu Tymczasowego;
- dopłaty do najmu mieszkań; - wsparcie pomocy nauczyciela; - akademia przedszkolaka w
ośrodku dla cudzoziemców; - akademia umiejętności (zajęcia dla dzieci); - wsparcie
Centrum Integracji
wolontarystyczne dzieci
Migrantów
Fundacja Dialog

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

976 928,78 zł

768 551,45 zł

01-09-2015

31-08-2017 Tak

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

100 066,25 zł

88 293,75 zł

01-10-2015

30-09-2016 Tak

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

359 081,09 zł

289 636,04 zł

02-11-2015

01-05-2017 Tak

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

152 709,32 zł

134 743,52 zł

01-10-2015

31-07-2016 Tak

CS1 - Azyl
CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK1 - Przyjęcie / azyl
CK2 - Integracja

829 054,02 zł

695 494,30 zł

01-07-2015

30-06-2017 Tak

52 PL/2015/AMIF/2.67

53 PL/2015/AMIF/2.71

54 PL/2015/AMIF/2.73

Tutoring młodych
uchodźców

Szkoła Babel

Miejski system
informacyjny i aktywizujący
dla migrantów

55 PL/2015/AMIF/2.75

CPC 2.0

56 PL/2015/AMIF/2.76

Pracownia językowokulturowa

Projekt skierowany do 50 osób ubiegających się o ochronę międzynarodową.
CEL projektu:
poprawa poziomu wykształcenia, w tym znajomości języka polskiego młodych uchodźców
mieszkających w Warszawie i okolicach oraz w ośrodkach dla cudzoziemców.
Realizowane działania:
- tutoring uchodźców,
- wsparcie nauki szkolnej.
Projekt skierowany do 250 OPT, legalnie przebywających na terenie RP.
Cele:
1. Rozszerzenie i wzmocnienie oferty w zakresie preintegracji i adaptacji kulturowej
migrantów.
2. Poprawa szans edukacyjnych migrantów w wieku gimnazjalnym i licealnym oraz
rozwinięcie oferty edukacyjnej.
3. Ochrona i wsparcie migrantów w zakresie socjalno-bytowym z uwzględnieniem grup
szczególnego traktowania.
Działania:
- działania asystenta integracyjnego,
- wsparcie psychologiczne,
- zajęcia i wycieczki integracyjne,
- warsztaty i obozy sportowe,
- zajęcia wyrównawcze,
- wydawanie szkolnej gazetki projektowej,
- imprezy wielokulturowe,
- wsparcie socjalno-bytowe.

Stowarzyszenie Praktyków
Kultury

CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

166 409,86 zł

132 530,98 zł

01-10-2015

30-09-2017 Tak

Towarzystwo Przyjaciół I
Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

832 162,64 zł

693 062,59 zł

01-07-2015

30-06-2017 Tak

Fundacja Inna Przestrzeń

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

218 866,34 zł

193 117,36 zł

01-10-2015

31-08-2016 Tak

Fundacja Ocalenie

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

2 442 369,80 zł

2 053 760,09 zł

01-07-2015

30-06-2017 Tak

Fundacja Świat na
Wyciągnięcie Ręki

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

61 802,02 zł

54 531,20 zł

01-12-2015

30-06-2016 Tak

Projekt skierowany do 3000 legalnie przebywających na terenie RP OPT, osób z przyznaną
ochroną międzynarodową.
CELE:
1. Informacje dla migrantów nt. dostępnego wsparcia i informacje dla społeczności
lokalnych.
2. Wzmocnienie środowisk cudzoziemskich m.in. w zakresie instytucjonalizacji działań,
pozyskiwania funduszy, zarządzania projektami.
3. Wzmacnianie potencjału podmiotów zajmującymi się problematyką migracji.
4. Cel integracyjny.
Realizowane działania:
- działania informacyjne (Moduł INFO MIGRATOR, Moduł KONTYNENT WARSZAWA),
- działania aktywizujące w tym samopomoc i wzmacnianie potencjału cudzoziemców,
- działania mające na celu wzmacnianie współpracy między podmiotami i podnoszenie ich
kompetencji (internetowa platforma współpracy między podmiotami Info Migrator),
- działania informacyjne (portale internetowe).
Projekt skierowany do 3000 legalnie przebywających na terenie RP OPT.
Cele projektu:
1. Integracja cudzoziemców i wyposażenie ich w wiedzę umożliwiającą funkcjonowanie w
społeczeństwie polskim
2. Wspieranie społeczeństwa przyjmującego
Planowane działania:
- poradnictwo i pomoc integracyjna
- pomoc specjalistyczna
- wspieranie adaptacji i samopomocy w Warszawie
- wsparcie edukacji dzieci cudzoziemskich
- wydarzenia kulturalne i warsztaty
- wolontariat
-koordynacja, promocja i rekrutacja
Działania prowadzone są na terenie Warszawy, Trójmiasta oraz Łomży.
Celem projektu jest ułatwienie obywatelom państw trzecich - uczniom edukacji i
funkcjonowania w szkole polskiej.
Działania:
- warsztaty językowo-akulturacyjne dla uczniów obcokrajowców;
- opracowanie scenariuszy warsztatów;
- zakup książek i słowników;
- opracowanie publikacji.

57 PL/2015/AMIF/2.80

58 PL/2015/AMIF/2.81

59 PL/2015/AMIF/2.82

Razem dla integracji

MIGRANT! LOGIN: Lublin

Witamy w Lublinie 3

CS1
2 cele szczegółowe: Azyl i Integracja/Legalna Migracja
CEL projektu: Rozwinięcie i poprawa oferty integracyjnej oraz poradnictwa dla:
-400 osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy zamieszkujących w Ośrodkach dla
Cudzoziemców (Kolonia Horobów, Biała Podlaskaj, Bezwola) oraz w Lublinie
-60 legalnie przebywających na terenie RP OPT
Działania:
-spotkania rekrutacyjne dla nowych wolontariuszy
-szkolenia dla wolontariuszy
-uruchomienie przedszkola i prowadzenie zajęć przedszkolnych na terenie ośrodka dla
cudzoziemców w Białej Podlaskiej
-zajęcia pakietowe w ośrodkach dla cudzoziemców
-działania Grupy Integracyjnej Omnes Gentes
-konwersacje z języka polskiego dla OPT
-wyjścia kulturalne
-spotkanie integracyjne dla cudzoziemców
-praca mentorów w punkcie wsparcia i pomocy materialnej dla cudzoziemców
-redakcja merytoryczna serwisu internetowego i Fanpage'a Omnes Gentes
Projekt skierowany do 1500 legalnie przebywających na terenie RP OPT.
Cele projektu
1. Informacja skierowana do cudzoziemców.
2. Integracja.
3. Podniesienie świadomości prawnej OPT.
4. Wsparcie na rynku pracy i zapewnienie OPT wyrównanych szans w tym zakresie.
Działania:
- seminaria dla OPT;
- prowadzenie internetowego serwisu informacyjnego www.loginlublin.pl;
- kurs języka polskiego;
- newsletter;
- kampanie reklamowe;
- biblioteka migracyjna.

Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu

CS1 - Azyl
CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK1 - Przyjęcie / azyl
CK2 - Integracja

Fundacja Instytut na rzecz
Państwa Prawa

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

Projekt skierowany jest do 2000 legalnie przebywających na terenie RP OPT mieszkających
w Lublinie.
Celem projektu jest:
1. Wspieranie usamodzielniania się i samowystarczalność migrantów.
2. Wzmacnianie mechanizmów samopomocowych wśród cudzoziemców.
3. Działania promujące.
4. Preintegracja.
Działania:
- community workers;
- spotkania prewencyjno-informacyjne;
- spotkania powitalne na uczelniach;
- pakiet powitalny;
Stowarzyszenie Homo
- lekcje języka polskiego.
Faber

1 231 528,77 zł

1 036 362,76 zł

01-10-2015

30-09-2017 Tak

CK2 - Integracja

796 832,94 zł

671 169,60 zł

01-10-2015

30-09-2017 Tak

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

300 374,10 zł

259 566,91 zł

01-12-2015

30-06-2017 Tak

CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

613 698,68 zł

515 785,94 zł

01-01-2016

31-12-2017 Tak

Projekt jest odpowiedzią na realne potrzeby 200 osób ubiegających się o nadanie statusu
uchodźcy przebywających w ośrodku dla cudzoziemców w Grupie k. Grudziądza i Dębaku k.
Warszawy oraz osób na świadczeniach „poza ośrodkowych” i tych z przyznaną ochroną
międzynarodową mieszkających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Cele:
1. Wsparcie procesu integracji ze społeczeństwem polskim cudzoziemców oczekujących na
nadanie statusu uchodźcy w ośrodkach dla uchodźców w Grupie oraz w Dębaku.
2. Poprawa warunków przyjmowania cudzoziemców oczekujących na nadanie statusu
uchodźcy oraz os. z przyznaną ochroną międzynarodową poprzez rozwinięcie oferty
wsparcia i poradnictwa dla cudzoziemców.
Działania:
- świetlica dla dzieci,
-wycieczki i imprezy integracyjne,
- poradnictwo obywatelskie, mentoring,
- wolontariat,
- działania uzupełniające.
60 PL/2016/AMIF/2.83

Uchodźcy mają głos!

Fundacja EMIC

61 PL/2015/AMIF/2.84

62 PL/2016/AMIF/2.85

63 PL/2015/AMIF/2.86

64 PL/2015/AMIF/2.87

65 PL/2016/AMIF/2.88

"Polski. To rozumiem!" –
Nauka języka polskiego i
społeczno-kulturowa
integracja studiujących
imigrantów

Otwarta Integracja

Projekt skierowany jest do 360 legalnie przebywających na terenie RP OPT, ze szczególnym
naciskiem na grupy migrantów studiujących, przebywających w Polsce z zamiarem
osiedlenia się i podjęcia zatrudnienia.
CEL projektu:
1. Zwiększenie integracji OPT dzięki poprawie kompetencji językowych;
2. Zwiększenie integracji OPT dzięki podniesieniu kompetencji językowych w obszarze
kultury;
3. Zwiększenie do integracji społecznej OPT dzięki podniesieniu kompetencji językowych w
obszarze rynku pracy i przedsiębiorczości.
Realizowane działania:
- kursy językowe,
- uzupełniające działania adaptacyjne,
- program adaptacja kulturalnej,
Europejski Dom Spotkań - program adaptacji społecznej (adaptacja zawodowa, przedsiębiorcza).
Fundacja Nowy Staw
Projekt skierowany do 600 OPT, legalnie przebywających na terenie RP (studenci).
1. Ułatwienie obcokrajowcom poznania Polski oraz nabycia wiedzy i umiejętności
przydatnych do integracji i podjęcia pracy.
2. Podniesienie ich kompetencji językowych.
3. Wprowadzenie migrantów w społeczeństwo polskie, w tym przekazywanie informacji o
prawach i obow. cudzoziemców.
Działania:
- szkolenie w bloku integracyjno - kulturowym realizowane przez Uniwersytet Otwarty,
- szkolenia językowe realizowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej,
- szkolenie z zakresu kompetencji miękkich potrzebnych na rynku pracy,
-organizacja dwóch edycji Orientation Week dla studentów cudzoziemców,
- newsletter dla studentów,
- organizacja Szkoły Letniej "Summer School",
- Wsparcie integracyjno - legislacyjne (Sekcja Obsługi Studentów Cudzoziemców),
- stałe wsparcie integracyjne dla OPT.

Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II

Działania skierowane do 450 legalnie przebywających na terenie RP OPT (Ukraina, Białoruś,
Rosja).
CEL projektu: Zwiększenie wiedzy nt. procedur prawnych, kwestii formalnych i studenckich
związanych z pobytem w Białymstoku; podwyższenie kwalifikacji językowych oraz wiedzy z
zakresu kultury i historii; podwyższenie stopnia aktywności społecznej i kompetencji
Kierunek adaptacja (edycja miękkich.
Realizowane działania:
II) – wsparcie studentów
- Białostockie Centrum Wsparcia studentów ze Wschodu,
białostockich uczelni
wyższych pochodzących z (promocja Centrum, działalność konsultacyjno - doradcza, pakiet powitalny,
"oprowadzanie po domu", platforma integracyjna),
państw niebędących
państwami członkowskimi - edukacja językowa oraz historyczno - kulturalna,
- wolontariat.
Unii Europejskiej
Fundacja Okno na Wschód
Projekt skierowany do 400 legalnie przebywających na terenie RP OPT.
Cele projektu:
1. Zapewnienie doradztwa i pomocy prawnejw kwestiach legalizacji pobytu oraz procedur
administracyjnych
2. Zapewnienie doradztwa i pomocy prawnejw kwestiach dot. praw i obowiązków
cudzoziemców w Polsce
3. Zapewnienie doradztwa integracyjnego
4. Działania zwiększające kompetencje i świadomość prawną migrantów.
Działania:
-poradnictwo i doradztwo prawne legalizacyjne
-poradnictwo i doradztwo integracyjne
-infolinia
-wydanie publikacji
Centrum Informacji dla
Fundacja Instytut na rzecz
-kampania informacyjna o działaniach projektowych
Cudzoziemców
Państwa Prawa

Polski - dodaj do
znajomych!

Projekt skierowany do 100 OPT, legalnie przebywających na terenie RP.
Celem projektu jest:
1. Podniesienie poziomu znajomości języka polskiego przez cudzoziemców.
2. Wsparcie cudzoziemców w procesie integracji ze społeczeństwem przyjmującym.
Działania:
- nauka język polskiego;
- spotkania integracyjno-edukacyjne;
- pomoc konsultanta ds. obywatelskich;
- wolontariat podczas pomocy w załatwianiu spraw urzędowych.

Fundacja Emic

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

453 647,78 zł

375 394,33 zł

16-11-2015

15-08-2017 Tak

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

614 862,01 zł

503 042,36 zł

01-02-2016

31-01-2018 Tak

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

560 104,30 zł

461 478,89 zł

01-10-2015

30-09-2017 Tak

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

970 655,48 zł

809 426,66 zł

01-11-2015

31-10-2017 Tak

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

128 291,40 zł

113 198,29 zł

01-01-2016

31-12-2016 Tak

66 PL/2017/FAMI/BK.2.19

Planowane wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji personelu SG, jak i osób z instytucji
zaangażowanych w działania powrotowe, poprzez zaplanowane szkolenia. Programy
Wzmocnienie kompetencji i
szkoleniowe tak skonstruowane, aby przyczynić się do poprawy jakości postępowań
kwalifikacji Straży
administracyjnych. Przewidziano 65 szkoleń merytorycznych, w których Weźmie udział
Granicznej w obszarze
około 1140-1175 osób oraz szkoleń językowych dla około 450-477 osób.
powrotów

67 PL/2017/FAMI/BK.3.1

Modernizacja Systemu
Pobyt v.2 oraz
infrastruktury
teleinformatycznej,
wykorzystywanej przy
Systemie Pobyt v.2 i
Krajowym Systemie
Konsultacyjnym

68 PL/2018/FAMI/BK.4.1

Adaptacja siedziby Urzędu
do Spraw Cudzoziemców
na potrzeby obsługi
cudzoziemców

69 PL/2018/FAMI/BK.4.2

70 PL/2017/FAMI/BK.4.3

71 PL/2017/FAMI/BK.5.1

Komenda Główna Straży
Granicznej

Celem projektu jest modernizacja i umożliwienie interoperacyjności systemu Pobyt v.2.
Działania - w ramach przedmiotowego projektu planowane jest zapewnienie nowoczesnej
infrastruktury teleinformatycznej dla Systemu Pobyt v.2 i Krajowego Systemu
Konsultacyjnego poprzez wybudowanie dwóch ośrodków przetwarzania danych o wysokiej
mocy obliczeniowej oraz zapewnienie neutralności technologicznej systemów poprzez
zbudowanie platformy sprzętowej w taki sposób, że możliwe będzie wykorzystywanie
urządzeń wielu producentów jednocześnie, dzięki wirtualizacji środowiska, a także
wykorzystaniu oprogramowania open source, chroniąc Urząd przed uzależnieniem od
jednego producenta czy dostawcy a także przeniesienie Systemu Pobyt v.2 oraz KSK na
nową infrastrukturę teleinformatyczną oraz rozbudowę System Pobyt v.2 o uniwersalny
interfejs (API).
Urząd do Spraw
Cudzoziemców
Cele:
Zapewnienie obcokrajowcom odpowiedniego standardu obsługi na czas trwania procedury
o udzielenie ochrony międzynarodowej poprzez adaptację siedziby Urzędu do Spraw
Cudzoziemców przy ul. Koszykowej 16.
Działania:
1. Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie remontu,
2. Wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń,
Urząd do Spraw
3. Produkcja ulotek/broszur informacyjnych i filmu.
Cudzoziemców

Celem projektu jest zapewnienie odpowiedniego standardu obsługi na czas trwania
procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej poprzez remont punktu przyjmowania
wniosków od cudzoziemców przy ul. Taborowej 33. Działania obejmą: wykonanie
dokumentacji projektowej; wykonanie układu klimatyzacji centralnej na parterze obiektu;
wykonanie kącika zabaw dla dzieci; wykonanie prac remontowo-budowlanych w obiekcie
(w tym przede wszystkim: naprawa tynków ścian, wymiana sufitów podwieszanych,
wykonanie prac malarskich, naprawa balkonów, podjazdów, schodów z wymianą gresu
oraz częściowym uzupełnieniem i naprawą tynków zewnętrznych przy obu wejściach do
Modernizacja Punktu
budynku ); zapewnienie nadzoru inwestorskiego; zakup mebli i wyposażenia do hali obsługi
Przyjmowania Wniosków
cudzoziemców, kącika zabaw dla dzieci, pokoju rodzica z dzieckiem, pokoi socjalnych,
od Cudzoziemców –
zakup i montaż ławek zewnętrznych, zakup kiosków informacyjnych).
budynek UdSC przy ul.
Urząd do Spraw
Taborowej 33
Cudzoziemców
Celem projektu jest ulepszenie systemu przyjmowania cudzoziemców i zapewniania
pomocy socjalnej oraz ułatwienie dostępu do opieki zdrowotnej, na czas trwania
procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej poprzez zakup dwóch aut do transportu
osobowego.
Działania: zakup dwóch pojazdów – busów osobowych umożliwiających przewóz po ok. 15
osób każdy, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Nowo zakupione
pojazdy będą służyły do realizacji zadań wykonywanych w ośrodkach recepcyjnych,
głównie w ośrodku w Podkowie Leśnej – Dębaku.
Wsparcie logistyczne w
zakresie udzielania pomocy Grupa docelowa: osoby ubiegające się o udzielenie ochrony międzynarodowej na
Urząd do Spraw
terytorium Polski.
socjalnej
Cudzoziemców
Cele:
Wypracowanie formuły działania Migracyjnego Centrum Analitycznego, która posłuży jako
materiał wyjściowy do stworzenia Centrum.
Działania:
1. Analiza i przygotowanie założeń wstępnych koncepcji,
1.1 Powołanie zespołu zadaniowego do stworzenia koncepcji,
1.2 Zlecenie analiz odnośnie wymagań MCA,
1.3 Organizacja spotkania eksperckiego V4,
Stworzenie koncepcji
2. Opracowanie koncepcji MCA,
Migracyjnego Centrum
Urząd do Spraw
3. Organizacja seminarium w związku z wypracowaną koncepcją MCA.
Analitycznego
Cudzoziemców

CS3 - Powroty

CK1 - Środki
towarzyszące

CS1 - Azyl
CS2 - Integracja /
Legalna migracja

1 488 020,84 zł

1 116 015,63 zł

01-09-2017

31-12-2018 Tak

CK1 - Przyjęcie / azyl
CK3 - Zdolności

20 920 285,00 zł

10 959 412,82 zł

01-07-2017

31-12-2021 Nie

CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

2 042 944,05 zł

1 532 208,04 zł

01-01-2018

30-10-2021 Nie

CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

1 536 858,61 zł

1 152 643,96 zł

01-01-2018

31-12-2021 Nie

CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

558 395,40 zł

418 796,55 zł

01-09-2017

31-08-2018 Tak

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

226 031,40 zł

169 523,55 zł

01-10-2017

31-12-2018 Tak

72 PL/2017/FAMI/BK.6.1

Szkolenie pilotażowe na
potrzeby zespołów
wsparcia EASO

73 PL/2017/FAMI/OG.7.1

Przyjazny i bezpieczny
urząd

74 PL/2017/FAMI/OG.7.2

Witajcie w Polsce! –
doskonalenie jakości
obsługi cudzoziemców w
Lubuskim Urzędzie
Wojewódzkim

Celem projektu jest przygotowanie pracowników administracji rządowej czterech krajów
Europy Środkowej do oddelegowania do zespołów wparcia Europejskiego Urzędu Wsparcia
w dziedzinie Azylu, działających we Włoszech i w Grecji.
Działanie: 5-dniowe szkolenie w Polsce dla ekspertów z realizacji zadań w ramach
zespołów wsparcia koordynowanych przez EASO (Asylum Support Teams) we Włoszech i w
Grecji, a więc w krajach najmocniej obciążonych presją migracyjną. Łącznie w dwóch
turach szkolenia weźmie udział ok. 27 osób z Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier. Program
szkolenia zostanie dostosowany do zapotrzebowania EASO i wnioskującego o pomoc
państwa członkowskiego. Projekt zakłada również przygotowanie ww. osób do wyjazdu
poprzez wyposażenie ich w stosowny ekwipunek i przeprowadzenie niezbędnych do
wyjazdu szczepień.
Urząd do Spraw
Grupa docelowa: osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową.
Cudzoziemców
Cele: rozwój infrastruktury, poprzez modernizację budynku podwyższenie poziomu
znajomości języków obcych orz specjalistycznych umiejętności urzędników, prowadzenie
działań informacyjnych poprzez opracowanie nowoczesnej i przyjaznej strony
internetowej.
Działania: wyremontowanie budynku, podnoszenie kwalifikacji kadry urzędniczej, zakup i
dostawa mebli, wyposażenia stanowisk pracy, zakup i instalacja infomatów, zakup i
wdrożenie systemu zarządzania ruchem cudzoziemców, działania informacyjnopromocyjne.
Wojewoda Lubelski
Poprawa jakości, sprawności i komfortu obsługi cudzoziemców z krajów trzecich w zakresie
legalizacji ich pobytu i pracy w województwie lubuskim
Cel 1 Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń w budynku Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego na potrzeby obsługi cudzoziemców, Cel 2 Wprowadzenie
teleinformatycznych narzędzi obsługi klienta,Cel 3 Podniesienie kwalifikacji zawodowych
pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie pracy z cudzoziemcami
Działania: 1. Przebudowa łącznika, wybór dostawców wyposażenia, dostawa i montaż. 2.
Wybór dostawcy i odbiór systemu infolinii, wybór i zatrudnienie operatora infolinii,
przeniesienie i rozbudowa kolejkomatu, wybór wykonawcy generatora wniosków. 3.
Szkolenia z zakresu obsługi trudnego klienta, technik radzenia sobie ze stresem, różnic
międzykulturowych, Systemu Informacyjnego Schengen SIS II i weryfikacji autentyczności
dokumentów.

CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

188 921,58 zł

141 691,18 zł

01-10-2017

30-06-2019 Tak

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

1 083 990,94 zł

812 993,21 zł

01-09-2017

31-12-2019 Tak

Wojewoda Lubuski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

3 700 058,96 zł

2 775 044,22 zł

01-10-2017

31-12-2020 Nie

Wojewoda
Zachodniopomorski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

8 071 174,79 zł

6 053 381,09 zł

18-01-2018

31-10-2020 Tak

76 PL/2017/FAMI/OG.7.4

Cel: Poprawa warunków i jakości obsługi cudzoziemców w Zachodniopomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Szczecinie poprzez utworzenie nowego funkcjonalnego Biura Obsługi
Interesanta.
Działania:
Utworzenie Biura Obsługi 1.Opracowanie dokumentacji projektowej
2.Prace remontowo-budowlane
Interesantów dla
3.Inspektor nadzoru inwestorskiego
cudzoziemców w
4.Dostawa i montaż wyposażenia (np. kontuar, regały, miejsca do siedzenia, stoliki) w biurze
Zachodniopomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w obsługi
5.Dostawa i montaż monitoringu w biurze obsługi
Szczecinie
Cele:
1. Wyposażanie pięciu nowoutworzonych stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich i
Cudzoziemców,
2. Doposażenie istniejących stanowisk,
Kompleksowe stworzenie 3. Utworzenie teleinfolinii automatycznej oraz zakup trzech infokiosków,
4. Stworzenie serwisu informacyjnego umożliwiającego wyświetlanie informacji wizualnej
warunków
podwyższających standard, na dwóch ekranach.
Działania:
szybkość i jakość obsługi
obywateli państw trzecich 1. Zakupy niezbędnego sprzętu i wyposażenia dla pracowników Wydziału, zakupy sprzętu
dotyczące usprawnienia obsługi OPT.
w Zachodniopomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w 2. Stworzenie serwisu informacyjnego na dwóch ekranach.
3. Utworzenie całodobowej infolinii dla OPT.
Szczecinie

Wojewoda
Zachodniopomorski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

559 631,08 zł

419 723,31 zł

01-10-2017

31-08-2019 Tak

77 PL/2017/FAMI/OG.7.5

Cele:
Dostosowanie
1. Dostosowanie istniejącej infrastruktury wewnętrznej urzędu do bieżącego
infrastruktury wewnętrznej
przechowywania akt osobowych OPT,
urzędu wraz z zakupem
2. Skoncentrowania akt niepodlegających archiwizacji w jednym miejscu,
specjalistycznego
3. Ułatwienie wyszukiwania akt OPT,
wyposażenia do
4. Utworzenie specjalnego miejsca dla OPT i ich pełnomocników do przeglądania akt.
przechowywania akt
Działania:
osobowych obywateli
1. Przeprowadzenie procedur przetargowych oraz zlecenie wykonania prac remontowych
państw trzecich w
niezbędnych do wykonania i uruchomienia archiwum,
Zachodniopomorskim
2. Zakupienie wyposażenia, w tym regałów jezdnych i rotomatów, utworzenie 2 stanowisk
Urzędzie Wojewódzkim w
Wojewoda
pracy oraz stanowisk do przeglądania akt.
Szczecinie
Zachodniopomorski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

1 699 554,00 zł

1 274 665,50 zł

18-01-2018

30-09-2021 Nie

75 PL/2017/FAMI/OG.7.3

78 PL/2017/FAMI/OG.7.6

79 PL/2017/FAMI/OG.7.7

Łódzkie bliżej cudzoziemca

Łódzkie bez barier dla
cudzoziemców

Cele: decentralizacja legalizacji pobytu, zapewnienie pomocy w kwestiach legalizacji
pobytu, rozwój i poprawa jakości usług dostosowanych do potrzeb cudzoziemców
Działania: modernizacja punktu obsługi klienta cudzoziemca WSOiC w Piotrkowie
Trybunalskim, Skierniewicach i Sieradzu, informacja i promocja w ramach projektu
skierowana do Beneficjentów końcowych.

Wojewoda Łódzki

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

1 151 460,00 zł

863 595,00 zł

01-02-2018

30-09-2021 Nie

Wojewoda Łódzki

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

1 948 680,00 zł

1 461 510,00 zł

02-05-2017

30-09-2021 Nie

Wojewoda Łódzki

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

1 332 780,00 zł

999 585,00 zł

01-11-2017

31-01-2022 Nie

Cele: poprawa dostępu cudzoziemców PT do urzędnika w punkcie obsługi klienta,
zwiększenie bezpieczeństwa cudzoziemców, poprawa standardów obsługi cudzoziemców,
upowszechnienie usług związanych z legalną migracją, przystosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz stworzenie pomieszczeń dla rodzin z dziećmi
Działania: modernizacja budynku WSOiC w Łodzi, zakup wyposażenia niezbędnego do
realizacji projektu (meble, sprzęt teleinformatyczny, inne), zakup i zainstalowanie infokiosków, informacja i promocja skierowana do Beneficjentów.
Cele: upowszechnienie i podwyższenie jakości usług świadczonych na rzecz cudzoziemców
z obszaru PT, poprawa standardów obsługi cudzoziemców, ułatwienie dostępu
cudzoziemców do urzędnika poprzez infolinię i call-center, uruchomienie generatora
wniosków, upowszechnienie usług związanych z legalną migracją.
Działania: utworzenie infolinii i call-center dla cudzoziemców, zakup i udostępnienie
aplikacji generatora wniosków o legalizację pobytu i pracy, podwyższenie kwalifikacji i
umiejętności pracowników WSOiC, niezbędnych do prawidłowej obsługi klienta, informacja
i promocja skierowana do Beneficjentów.

80 PL/2017/FAMI/OG.7.8

Administracja dla
cudzoziemca - szybciej i
sprawniej

81 PL/2017/FAMI/OG.7.9

Celem projektu jest dostosowanie warunków pracy WMUW do potrzeb klientów w
zakresie poziomu obsługi, zapewnienia bezpieczeństwa danych, a także podniesienie
jakości prowadzonych postępowań administracyjnych i skrócenie czasu dostępu do baz
danych prowadzonych w systemach teleinformatycznych.
Działania:
1) poprawa stanu infrastruktury pomieszczeń zajmowanych przez Oddział legalizacji
pobytu cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
poprzez:
- remont pomieszczeń
- zakup wyposażenia
2) doposażenie w niezbędny sprzęt informatyczny personelu zajmującego się
prowadzeniem postępowań admin. w stosunku do obywateli państw trzecich
3) unowocześnienie systemów służących obsłudze obywateli państw trzecich poprzez:
-utworzenie infolinii dla cudzoziemców,
-wyposażenie Oddziału w System Kierowania Przepływem Klientów (kolejkomat) i infokiosk Wojewoda WarmińskoLegalny pobyt, lepsze jutro
Mazurski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

990 710,47 zł

743 032,85 zł

01-10-2017

30-09-2019 Tak

82 PL/2017/FAMI/OG.7.10

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności usług publicznych.
Działania projektowe:
1. Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych wraz z wyposażeniem w celu adaptacji
dodatkowych pomieszczeń
2. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego wyposażania
biurowego dla personelu do nowoutworzonego punktu obsługi OPT
3. Modernizacja stanowisk pracy personelu obsługującego OPT
4. Przeprowadzenie szkoleń językowych dla personelu zajmującego się obsługą OPT
5. Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wraz z niezbędną infrastrukturą
Podniesienie jakości usług sprzętową, wspierającego obsługę cudzoziemców: generator wniosków, system
publicznych realizowanych umawiania, organizacji i obsługi wizyt, portal informacyjny
na rzecz obywateli państw 6. Dostawa i uruchomienie systemu monitoringu, wraz z niezbędną infrastrukturą
sprzętową
trzecich w Podlaskim
Urzędzie Wojewódzkim
Wojewoda Podlaski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

1 375 898,14 zł

1 031 923,61 zł

01-10-2017

31-12-2018 Tak

83 PL/2017/FAMI/OG.7.11

Cele:
1. Poprawa jakości świadczonych usług związanych z obsługą obywateli państw trzecich,
2. Podniesienie standardów bezpieczeństwa obsługiwanych cudzoziemców.
Działania:
1. Remont i modernizacja niskiej części Urzędu w celu utworzenia Centrum Obsługi
Cudzoziemców,
2. Instalacja systemu monitoringu i alarmowego w utworzonym Centrum Obsługi
Cudzoziemca,
3. Wyposażenie pomieszczeń Centrum Obsługi Cudzoziemca,
4. Doposażenie w niezbędny sprzęt informatyczny i biurowy personelu zajmującego się
obywatelami państw trzecich,
5. Utworzenie systemów informatycznych i teleinformatycznych do obsługi OPT.
6. Podniesienie kwalifikacji, umiejęyności językowych i interpersonalnych pracowników
Przyjazny urząd dla legalnej
obsługujących OPT.
migracji

84 PL/2017/FAMI/OG.7.12

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych kierowników oddziałów WSC
oraz koordynatorów zespołów w obszarze zarządzania migracjami, budowania zespołu,
zarządzania procesem przyjmowania migrantów oraz umiejętności miękkich; podniesienie
kompetencji pracowników Wydziału oraz delegatur z zakresu umiejętności miękkich i
kompetencji wielokulturowych; podniesienie kompetencji językowych pracowników
Wydziału i delegatur; stworzenie drożnych kanałów komunikacyjnych, przepływu i
składowania dokumentacji dot. cudzoziemców oraz miejsc odpoczynku w czasie przerw w
pracy.
Wzmocnienie potencjału
Działania: 1. Kursy językowe - angielski i rosyjski dla pracowników; 2. Cykliczne szkolenia
osób pracujących z
dla kadry kierowniczej,pracowników obsługi klienta; 3. Studia podyplomowe dla
cudzoziemcami oraz
pracowników; 4.Zakup i instalacja windy; 5. doposażenie archiwum ; 6.zakup wiaty na
zwiększenie komfortu pracy
rowery i ławek.
służb migracyjnych
Wojewoda Mazowiecki

85 PL/2018/FAMI/OG.7.13

Cudzoziemiec w Centrum
Uwagi

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

2 976 751,96 zł

1 788 134,90 zł

01-10-2017

31-12-2019 Tak

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

978 446,57 zł

733 834,93 zł

01-10-2017

30-09-2020 Tak

Wojewoda Mazowiecki

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

6 037 762,32 zł

4 528 321,74 zł

01-01-2018

31-12-2021 Nie

Celem projektu jest: (1) zwiększenie dostępności usług świadczonych obywatelom państw
trzecich na terenie Mazowsza poprzez udostępnienie sieci punktów przyjmowania
wniosków o legalizację pobytu; (2) standaryzacja usług świadczonych w ramach zadań
realizowanych przez wojewodę mazowieckiego; (3) doposażenie stanowisk pracy osób
obsługujących cudzoziemców zarówno w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców, jak i w
punktach obsługi.
I działanie – podłączenie SI POBYT w Delegaturach Urzędu oraz niektórych referatach
paszportowych na terenie Warszawy.
II działanie - doposażenie stanowisk w zakup sprzętu komputerowego i urządzeń
peryferyjnych.
III działanie – przygotowanie stanowisk obsługi spójnych z tymi w siedzibie WSC przy ul.
Marszałkowskiej.
IV działanie – organizacja Dnia Otwartego.
Wojewoda Mazowiecki

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

2 963 444,40 zł

2 222 583,30 zł

01-01-2018

31-12-2021 Nie

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

1 291 020,33 zł

968 265,26 zł

01-10-2017

31-12-2018 Tak

1 celem jest stworzenie przyjaznych i ergonomicznych warunków świadczenia usług oraz
obsługi cudzoziemca. Drugim celem jest ułatwienie i unowocześnienie dostępu OPT do
świadczonych usług na terenie Mazowsza. Trzecim celem projektu jest poprawa
komunikacji OPT z urzędem poprzez stworzenie i udostępnienie Migrant Contact Center
oferujący szeroką gamę kanałów komunikacyjnych. Działania: modernizacja i remont
pomieszczeń służących obsłudze obywateli państw trzecich, zapewniających prywatność,
ergonomię obsługi oraz łatwy dostęp do oferowanych usług; zaprojektowanie i wykonanie
ergonomicznych mebli na stanowiska obsługi klienta w Warszawie i delegaturach,
DOPOSAŻENIE SIEDZIBY WYDZIAŁU I DELEGATUR W NOWOCZESNE NARZĘDZIA
INFORMACYJNE, stworzenie MIGRANT CONTACT CENTER, Doposażenie sali konferencyjnej
w WSC oraz delegatur w moduły do wideokonferencji; przygotowanie miejsc do obsługi
OPT.

Wojewoda Opolski

86 PL/2017/FAMI/OG.7.14

Zwiększenie dostępności i
poprawa jakości usług dla
obywateli państw trzecich
na Mazowszu

87 PL/2017/FAMI/OG.7.15

Celem projektu jest optymalizacja działań Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie
obsługi cudzoziemców z państw trzecich w ramach kompetencji przewidzianych w ustawie
z dnia 12 grudnia 2013 r.o cudzoziemcach w zakresie potrzeb lokalowych, wyposażenia,
infrastruktury teleinformatycznej, bezpieczeństwa, procesu obsługi, podniesienia
kwalifikacji pracowników.
Działania: wykonanie modernizacji piętra budynku urzędu, wdrożenie systemu
Wzmocnienie zdolności
monitoringu, rozbudowa infrastruktury sieciowej wraz z elementami ochrony danych,
administracyjnych
wyposażenie stanowisk pracy pracowników zajmujących się obsługą cudzoziemców w
Wojewody Kujawskosprzęt teleinformatyczny, zaktualizowanie obecnie działającej strony internetowej, zakup
Pomorskiego w procesie
oprogramowania Autocad, wdrożenie generatora wniosków uruchomienie infolinii ,
integracji obywateli państw
Wojewoda Kujawsko szkolenia pracowników obsługujących cudzoziemców.
trzecich
Pomorski

88 PL/2017/FAMI/OG.7.16

Celem projektu jest podniesienie efektywności i standardu obsługi obywateli państw
trzecich poprzez przeprowadzenie prac adaptacyjno - remontowych w pomieszczeniach
siedziby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, (Kraków, ul. Przy Rondzie 6)
Modernizacja strefy obsługi
przeznaczonych do załatwiania spraw OPT oraz doposażenie tych pomieszczeń w sprzęt
klienta wraz z niezbędnym
biurowy.
wyposażeniem
1.Prace modernizacyjno-remontowe wraz z doposażeniem w system kolejkowy i
pomieszczeń
informacyjne urządzenia multimedialne oraz meble w strefie obsługi klienta tj. na parterze
przeznaczonych do obsługi
budynku
obywateli państw trzecich
2.Wyposażenie w meble i klimatyzatory pomieszczeń przeznaczonych do obsługi spraw
w Małopolskim Urzędzie
obywateli państw trzecich na piętrze VIII i IX.
Wojewódzkim w Krakowie
Wojewoda Małopolski

89 PL/2017/FAMI/OG.7.17

Doposażenie w sprzęt IT i
wdrożenie nowoczesnych
rozwiązań
teleinformatycznych i
multimedialnych
wspierających realizację
zadań Wojewody
Małopolskiego dotyczących
obywateli państw trzecich
oraz utworzenie i
zapewnienie działania
infolinii dedykowanej
powyższym zagadnieniom

90 PL/2017/FAMI/OG.7.19

Głównym celem projektu jest kompleksowa poprawa warunków obsługi obywateli państw
trzecich będących klientami Świętokrzyskiego Urzędu Woj. oraz warunków pracy
pracowników Oddziału ds. Cudzoziemców. Działania:
1. Modernizacja pomieszczeń:
a) utworzenie nowoczesnego punktu obsługi cudzoziemców poprzez zmianę lokalizacji i
modernizację obecnie istniejącego pomieszczenia,
b) utworzenie poczekalni dla cudz.,
c) utworzenie punktu informacyjnego oraz zatrudnienie osoby do jego obsługi,
d) dostosowanie pomieszczenia do przechowywania akt cudzoziemców,
e) utworzenie sali szkoleniowej i pomieszczenia spełniającego funkcje pokoju socjalnego ,
Poprawa warunków obsługi f) modernizacja pokoi zajmowanych przez pracowników Oddział,
2. Zakup i standaryzacja oznakowania Oddziału ds. Cudzoziemców.
cudzoziemców w
3. Zainstalowanie systemu monitoringu oraz alarmu antywłamaniowego w Oddziale.
Świętokrzyskim Urzędzie
Wojewódzkim
Wojewoda Świętokrzyski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

1 628 275,70 zł

1 221 206,77 zł

01-09-2017

31-12-2018 Tak

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

2 610 455,00 zł

1 957 841,25 zł

01-09-2017

31-01-2021 Nie

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

225 646,99 zł

169 235,25 zł

01-01-2018

30-09-2020 Tak

Wojewoda Świętokrzyski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

276 665,50 zł

207 491,62 zł

01-01-2018

30-09-2020 Tak

Wojewoda Świętokrzyski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

24 131,05 zł

18 098,29 zł

01-10-2018

30-09-2020 Tak

Cele - doposażenie służb WM realizujących zadania z zakresu legalizacji pobytu i pracy opt
w sprzęt IT i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i multimedialnych
wspierających realizację zadań dotyczących opt (...) oraz utworzenie infolinii. Działania:
zakup komputerowych z systemem biurowym, ultrabooków z systemem biurowym ,
czytników linii papilarnych , czytników kart , urządzeń wielofunkcyjnych ; drukarek , faksów
; wysokowydajnych niszczarek biurowych (30); rozbudowa ERS mająca na celu
usprawnienie procesu przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania wniosków opt o
dodatkowe funkcje; wyposażenie w sprzęt sali przeznaczonej do prowadzania szkoleń dla
pracowników ;doposażenie sal obsługi oraz punktu informacyjnego w 3 infokioski i 2 duże
ekrany umożliwiające wyświetlanie treści multimedialnych; utworzenie i zapewnienie
funkcjonowania infolinii dedykowanej opt.
Wojewoda Małopolski

Celem jest zwiększenie efektywności obsługi cudzoziemców poprzez wdrożenie
infrastruktury i narzędzi informatycznych Oddział ds. Cudzoziemców oraz obywateli
państw trzecich załatwiających sprawy w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.
Działania:
1. Zakup i wdrożenie Elektronicznego Rejestru Spraw , zawierającego m.in. internetowy
kalendarz zapisów oraz elektroniczny rejestr spraw z interfejsem zewnętrznym dla klienta.
2. Zakup i montaż automatu kolejkowego.
3. Zainstalowanie automatycznej infolinii oraz zatrudnienie pracownika do jej obsługi.
4. Udostępnienie obywatelom państw trzecich stanowiska komputerowego z
zainstalowanym generatorem wniosku i z możliwością wydruku już wypełnionego
wniosków.
5. Zakup infokiosku.
6. Doposażenie Oddziału ds. Cudzoziemców w nowoczesny sprzęt komputerowy.
7. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej.

91 PL/2017/FAMI/OG.7.20

Wdrożenie nowoczesnych
narzędzi
teleinformatycznych do
obsługi obywateli państw
trzecich w Świętokrzyskim
Urzędzie Wojewódzkim

92 PL/2017/FAMI/OG.7.21

Cele projektu:
1.Zdobycie i podwyższenie przez pracowników stopnia znajomości języka angielskiego i
rosyjskiego.
2.Zdobycie, podwyższenie wiedzy i kompetencji pracowników z zakresu migracji.
Działania:
1.Kształcenie z zakresu migracji w wybranej uczelni wyższej.
Podnoszenie kwalifikacji
personelu zajmującego się 2.Uczestnictwo w kursach językowych z języka angielskiego na poziomie początkującym i
obsługą obywateli państw średniozaawansowanym oraz rosyjskiego na poziomie poczatkującym w wybranej szkole
języków obcych.
trzecich

93 PL/2017/FAMI/OG.7.22

Doposażenie w sprzęt i
oprogramowanie
niezbędne do poprawy
obsługi cudzoziemców dla
pracowników Wydziału
Spraw Obywatelskich i
Cudzoziemców

94 PL/2017/FAMI/OG.7.23

Szkolenia językowe, wizyty
studyjne wraz ze
szkoleniem z komunikacji
międzykulturowej
konieczne do poprawy
obsługi cudzoziemców dla
pracowników Wydziału
Spraw Obywatelskich i
Cudzoziemców

Cele:
1. Usprawnienie załatwiania spraw obywateli państw trzecich,
2. Dostosowanie warunków pracy personelu do oczekiwań interesantów,
3. Usprawnienie systemu podejmowania decyzji.
Działania:
1. Doposażenie stanowisk w niezbędny sprzęt komputerowy i biurowy służący obsłudze
obywateli państw trzecich,
2. Doposażenie stanowisk w niezbędne meble służące obsłudze obywateli państw trzecich.

Wojewoda Podkarpacki

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

495 626,82 zł

371 720,11 zł

01-01-2018

31-12-2018 Tak

Wojewoda Podkarpacki

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

309 986,61 zł

232 489,96 zł

01-01-2018

31-12-2019 Tak

95 PL/2017/FAMI/OG.7.24

Celem projektu jest utworzenie dwustanowiskowej, dwujęzycznej infolinii dla klientów, za
pośrednictwem której udzielana będzie informacja ogólna na temat spraw prowadzonych
w Oddziale ds. Cudzoziemców oraz zakup nowoczesnego wyposażenia stanowisk pracy
Wsparcie procesów
informacyjnych w Oddziale pracowników Oddziału ds. Cudzoziemców realizujących obsługę obywateli państw trzecich
ds. Cudzoziemców poprzez i pracodawców ich zatrudniających.
Planowane działania w projekcie:
budowę infolinii dla
1.założenie infolinii do udzielania informacji obywatelom państw trzecich:
cudzoziemców oraz
2.zakup i dostawa sprzętu informatycznego oraz opracowanie scenariuszy obsługi
wyposażenie Oddziału w
sprzęt informatyczny
Wojewoda Pomorski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

262 963,89 zł

197 222,90 zł

01-01-2018

31-12-2019 Tak

96 PL/2017/FAMI/OG.7.25

Celem projektu jest zmodernizowanie i dalszy rozwój zainstalowanego w Oddziale ds.
Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców systemu kierującego
ruchem klientów. Przewidziane jest unowocześnienie oraz budowa systemów w trzech
lokalizacjach (w Gdańsku, Gdyni i Słupsku) umożliwiających, oprócz uporządkowania ruchu
klientów, rezerwację kolejki przez Internet wraz z podglądem jej stanu on-line.
Biorąc pod uwagę zakres dostawy planowane jest wykonanie działania pn. dostawa i
montaż systemu kolejkowego obejmującego:
Poprawa jakości obsługi
obywateli państw trzecich i - zamówienie systemu kolejkowego: wyłonienie Wykonawcy w trybie konkurencyjnym PZP,
- instalacja wyposażenia: zainstalowanie wyposażenia zostanie dokonane przez
pracodawców ich
Wykonawcę,
zatrudniających poprzez
- szkolenia pracownicze oraz administratora systemu: szkolenia realizowane będą przez
wdrożenie systemu
Wykonawcę usługi,
kierującego ruchem
- wdrożenie usługi do wykorzystania produkcyjnego.
klientów w Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim
Wojewoda Pomorski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

166 049,69 zł

124 537,27 zł

01-01-2018

31-12-2018 Tak
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Usprawnienie zadań
realizowanych przez
wojewodę pomorskiego
poprzez opracowanie i
utworzenie interaktywnych
formularzy wniosków
dotyczących legalizacji
pobytu i zatrudnienia
cudzoziemców oraz
budowę systemu
automatycznej obsługi
klienta

Wojewoda Pomorski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

153 015,07 zł

114 761,30 zł

01-10-2017

31-12-2018 Tak

Wojewoda Wielkopolski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

10 079 341,87 zł

7 559 506,40 zł

19-02-2018

31-12-2020 Nie
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Kierunek: Wielkopolska.
Sprawny Urząd bliżej
migranta

Cele:
1. Zwiększenie kompetencji językowych pracowników,
2. Podniesienie umiejętności interpersonalnych pracowników,
3. Zwiększenie doświadczenia pracowników poprzez wizyty studyjne.
Działania:
1. Organizacja szkoleń z języków obcych,
2. Organizacja szkolenia z komunikacji międzykulturowej,
3. Organizacja wizyty studyjnej na Ukrainie.

Celem projektu jest opracowanie i utworzenie interaktywnych formularzy wniosków
dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców oraz budowę systemu
automatycznej obsługi klienta.
Planowane jest wykonanie działania pn. Budowa aplikacji informatycznych wspierających
obsługę klienta obejmującego:
-sporządzenie specyfikacji produktu: realizacja zasobami własnymi,
-zamówienie usługi: wyłonienie Wykonawcy projektu w konkursie otwartym,
-instalacja usługi: zainstalowanie usługi zostanie dokonane przez Wykonawcę,
-wdrożenie usługi do wykorzystania produkcyjnego.

Celem Projektu jest poprawa jakości usług świadczonych przez służby Wojewody
Wielkopolskiego na rzecz OPT poprzez pakiet działań ukierunkowanych na wzmocnienie
potencjału zasobów ludzkich, rzeczowych i informacyjnych.
1.MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE - Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w UW w
Poznaniu oraz Delegaturach, scalenie archiwum, modernizacja serwerowni, rozbudowa
sieci teleinformatycznej
2.ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG I INFORMACJI ORAZ NARZĘDZIA INFORMATYCZNE
DO USPRAWNIENIA KOMUNIKACJI - infolinia, infokioski, urzedomaty, system kolejkowy,
narzędzia internetowe, diagnoza potrzeb i promocja
3.KOMPETENCJE - szkolenia dla pracowników Wydziału, wizyty studyjne
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Udoskonalenie istniejącej
infrastruktury
cele: przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, zwiększenie dostępności
przyjmowania obywateli
państw trzecich w budynku pomieszczeń przeznaczonych dla klientów urzędu.
działania: przebudowa wejścia głównego do budynku ŚUW, remont 11 pokoi na parterze.
Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w
Częstochowie

Wojewoda Śląski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

235 748,58 zł

176 811,43 zł

01-01-2018

30-06-2019 Tak

Poprawa jakości usług
świadczonych na rzecz
obywateli państw trzecich
poprzez wdrożenie systemu
kolejkowego
usprawniającego obsługę
klienta oraz podniesienie
kompetencji językowych
pracowników Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego

Wojewoda Śląski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

136 011,36 zł

102 008,52 zł

01-01-2018

31-12-2019 Tak

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

246 452,41 zł

184 839,31 zł

01-08-2017

31-10-2018 Tak

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

642 203,66 zł

481 652,74 zł

01-10-2017

31-12-2019 Tak

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

5 669 471,28 zł

4 252 103,46 zł

02-01-2018

31-12-2018 Tak

Cele: zakup i wdrożenie nowego systemu kolejkowego usprawniającego obsługę klienta odbiorcę końcowego projektu, podniesienie kompetencji językowych pracowników
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Działania: analiza rynku pod względem dostępnych rozwiązań systemów kolejkowych,
przygotowanie kalkulacji, wybór wykonawcy i wdrożenie nowego systemu kolejkowego,
szkolenia użytkowników nowego systemu kolejkowego, przeprowadzenie kursów
językowych dla pracowników obsługujących OPT, promocja projektu.

Projekt zakłada poprawę jakości świadczonych usług na rzecz OPT, zwiększenie
przepustowości obsługi klientów oraz dostosowanie do potrzeb OPT struktur i systemów
administracyjnych.
Działania:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Sali obsługi klienta w Delegaturze
DUW w Legnicy
2. Przebudowa Sali obsługi klientów w Delegaturze DUW w Legnicy
3. Utworzenie stanowisk obsługi klienta w Punkcie Obsługi Klienta”
4. Dostawa wraz z montażem wyposażenia informatycznego
Wojewoda Dolnośląski
Cele:
1.Rozwój oraz rozszerzenie dostępności usług dostosowanych do potrzeb obywateli państw
trzecich.
2.Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz obywateli państw trzecich.
3.Budowanie potencjału beneficjentów projektów.
4.Łączenie zasobów w celu świadczenia usług na rzecz obywateli państw trzecich.
5.Rozwój i wzmocnienie zdolności w zakresie gromadzenia, analizowania i
rozpowszechniania danych dotyczących procedur i przepływów migracyjnych oraz
zezwoleń na pobyt obywateli państw trzecich.
Działania:
1.Portal Informacyjno-Operacyjny
2.Rejestr Wniosków Cudzoziemców
3.System kolejkowy
4.Urzędomat i komputerowe stanowiska informacyjne
5.Zakup skanera do weryfikacji dokumentów
6.Infolinia dla cudzoziemców
7.Regał z formularzami i materiałami informacyjnymi
Wojewoda Dolnośląski
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Poprawa standardu i
zwiększenie
przepustowości obsługi
cudzoziemców w
Delegaturze DUW w
Legnicy

102 PL/2017/FAMI/OG.7.31

Urząd przyjazny
cudzoziemcom - wzrost
poziomu świadczonych
usług poprzez wdrożenie
nowoczesnych rozwiązań
teleinformatycznych

103 PL/2017/FAMI/OG.7.32

Cele:
1)rozwój usług dostosowanych do potrzeb oraz dostępności obywateli państw trzecich,
2)poprawa standardu obsługi klientów oraz zwiększenie przepustowości obsługi klientów,
3)poprawa jakości świadczonych usług na rzecz obywateli państw trzecich,
4)rozwój i dostosowanie do potrzeb obywateli państw trzecich struktur i systemów
administracyjnych.
Działania:
1. Adaptacja dziedzińca środkowego (atrium) budynku DUW we Wrocławiu na potrzeby
Poprawa standardu i
Punktu Obsługi Klienta
zwiększenie
2. Utworzenie stanowisk obsługi klienta
przepustowości obsługi
cudzoziemców w DUW we 3. Dostawa wraz z montażem wyposażenia informatycznego
Wrocławiu

Wojewoda Dolnośląski

104 PL/2018/FAMI/BK.7.1
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Celem projektu jest poprawa warunków pobytu cudzoziemców poprzez utworzenie
strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców o profilu rodzinnym w m. Lesznowola, w
bezpośrednim sąsiedztwie obecnego ośrodka o profilu męskim.
Budowa ośrodka będzie realizowana na terenie bezpośrednio sąsiadującym z terenem
obecnie funkcjonującego Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców. Nowy ośrodek
docelowo ma umożliwiać umieszczenie w nim 200 cudzoziemców stanowiących rodziny z
dziećmi oraz umożliwiać przekazywanie cudzoziemców podczas realizacji doprowadzeń.
Poprawa warunków pobytu
Teren obiektu zostanie dostosowany do zwiększenia liczby cudzoziemców o kolejne 100
cudzoziemców w
osób, poprzez umożliwienie dostawienia dodatkowych kontenerów mieszkalnych
strzeżonych ośrodkach
przeznaczonych dla rodzin/kobiet z dziećmi. Ośrodek będzie posiadał boisko wraz z
Straży Granicznej poprzez
siłownią oraz plac zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenu - zamontowanie ławek,
rozbudowę SOdC w
Komenda Główna Straży
chodników i przestrzeni zielonej.
Lesznowoli
Granicznej

Integracja cudzoziemców
na terenie województwa
podkarpackiego

Wsparcie integracji
cudzoziemców w
województwie
świętokrzyskim

Cel: integracja cudzoziemców (obywateli państw trzecich) w województwie podkarpackim.
Działania:
- organizacja punktów informacyjno-doradczych w Rzeszowie i Przemyślu,
- zapewnienie wsparcia dla szkół w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim,
- zajęcia wyrównawcze, zajęcia sportowe i inne dla dzieci cudzoziemskich,
- utworzenie punktów doradztwa zawodowego,
- organizacja kursów adaptacyjnych.
Cele: podn jakości współpr miedzyinstyt przez utw platformy współpr, podnies jakości obsł
cudzoziem poprzez szkol prac adm, wsparcie integr cudzoziem poprze usł. dora-konsul,
rozw kompet społecz cudzoziem z teren woj poprzez kursy adapta, podni kompet jęz
cudzoziem z teren woj, optymalizacja procesu dydakt w celu integ dzieci cudzoziem w plac
oświat , zapew dostęp do infor dot wspar cudzoziem poprzez utwo str inter.
Działania: Platforma współpr - sieć wolontar, zapew specja szkol dla personelu prac z
cudzoziem, funkcjon pkt infor-dorad, najem pomieszcz na pkt info-dorad, organ raz w mcu kursów adapta, kursy język. na poz A1 B1 B2 C2, kursy jęz (branżowe) na poz podst.,
kursy specja dla nauczycieli dzieci cudzoziem, zaspokoj.potrzeb plac. oświa, wsparcie
konsult. kult.
Grupa docelowa: obywatele państw trzecich przebywający na terytorium Polski.
Projekt partnerski - Partner: Fundacja Dialog z Białegostoku.
Cele projektu: 1. Tworzenie i rozwijanie spójnego planu integracji obywateli państw
trzecich na terenie województwa podlaskiego; 2. Zapewnienie cudzoziemcom dostępu do
fachowej wiedzy i poradnictwa z zakresu funkcjonowania w Polsce (głównie prawnego,
społecznego i kulturowego), podwyższenie poziomu znajomości języka polskiego wśród
cudzoziemców oraz stopnia ich integracji ze społecznością lokalną; 3. Poprawa sytuacji
szkolnej dzieci cudzoziemców w podlaskich szkołach oraz zwiększenie poziomu ich
integracji z rówieśnikami; 4. Zwiększenie poziomu świadomości społeczeństwa
przyjmującego na temat cudzoziemców zamieszkujących na terenie Podlasia; 5.
Zwiększenie kompetencji osób pracujących z migrantami (głównie nauczycieli,
pracowników socjalnych, urzędników).
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Działania ukierunkowane
na integrację obywateli
państw trzecich w
województwie podlaskim
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Cel: Zapewnienie kompleksowych usług integracyjnych dla obywateli państw trzecich w
województwie zachodniopomorskim.
Działanie 1 Doradztwo integracyjne
Działanie 2 Doradztwo prawne
Działanie 3 Doradztwo edukacyjno – międzykulturowe
Działanie 4 Doradztwo zawodowe
Kompleksowy system
Działanie 5 Doradztwo psychologiczne
wsparcia w zakresie
Działanie 6 Doradztwo kompetencyjne
adaptacji i integracji ze
społeczeństwem obywateli Działanie 7 Kampania informacyjna
Działanie 8 Punkt informacyjno-doradczy ZUW
państw trzecich
przebywających na terenie Działanie 9 Strategia na rzecz integracji obywateli państw trzecich
Działanie 10 Szkolenie specjalistyczne dla pracowników ZUW
województwa
Działanie 11 Zarządzanie projektem
zachodniopomorskiego

CS3 - Powroty

CK1 - Środki
towarzyszące

Wojewoda Podkarpacki

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

Wojewoda Świętokrzyski

92 211 492,00 zł

69 158 619,00 zł

01-07-2018

31-12-2022 Nie

CK2 - Integracja

1 814 600,40 zł

1 360 950,30 zł

01-01-2019

30-11-2022 Nie

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

1 720 138,86 zł

1 290 104,14 zł

01-10-2018

31-12-2020 Tak

Wojewoda Podlaski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

1 721 028,54 zł

1 290 771,40 zł

01-07-2018

31-08-2020 Tak

Wojewoda
Zachodniopomorski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

3 128 985,01 zł

2 346 738,76 zł

01-09-2018

31-12-2020 Nie
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Łódzkie wspiera integrację
cudzoziemców

Grupa docelowa - obywatele państw trzecich (OPT)
Celem projektu jest podjęcie działań zmierzających do integracji OPT oraz poprawa ich
komfortu życia dzięki zapewnieniu dostępu do usług społecznych oraz poszerzenie wiedzy
społeczności lokalnych co do specyfiki OPT.
1 Doradztwo i pomoc w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych i prawnych,
przysługujących praw pracowniczych, integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i
socjalnej, w tym utworzenie 4 punktów informacyjno-doradczych i pomoc mentora
kulturowego
2 Kształcenie dorosłych OPT, w tym kursy języka polskiego min. 2 poziomy i kursy
adaptacyjne
3 Działania integracyjne dla dzieci, młodzieży OPT i ich polskich rówieśników
4 Wsparcie dla szkół w zakresie pracy z dzieckiem OPT
5 Wsparcie dla pracowników zajmujących się obsługą OPT
6 Strona internetowa o działaniach po polsku, rosyjsku, ukraińsku i angielsku.
Wojewoda Łódzki

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

3 214 667,00 zł

2 411 000,00 zł

01-04-2019

31-10-2022 Nie

Wojewoda Opolski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

1 930 666,67 zł

1 448 000,00 zł

01-04-2018

31-08-2020 Nie

Wojewoda Lubuski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

2 187 307,57 zł

1 640 480,70 zł

01-04-2018

30-09-2020 Tak

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

2 346 666,09 zł

1 759 999,57 zł

01-06-2018

31-05-2021 Nie

Cele:
Rozwój struktur integracyjnych i integracja cudzoziemców w opolskim, doprowadzenie do
możliwości samodzielnego funkcjonowania cudzoziemca w Polsce, w tym na rynku pracy
oraz uniezależnienie się imigranta od świadczeń i pomocy społecznej. Poprawa kwalifikacji
cudzoziemców w zakresie polskiego.
Działania:
1. Utworzenie regionalnej platformy konsultacyjnej na rzecz integracji cudzoziemców
2. Podniesienie kwalifikacji personelu pracującego z obywatelami państw trzecich
3. Współpraca instytucji w celu standaryzacji działań związanych z obsługą cudzoziemców
4. Punkty Informacyjno-doradcze w Opolskim Urz. Woj. i na Uniwersytecie Opolskim
5. Przeprowadzenie kursów językowych i adaptacyjnych dla cudzoziemców
6. Przeszkolenie nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim oraz wsparcie
integracyjne dla dzieci
7. Zapewnienie doradztwa zawodowego dla cudzoziemców
110 PL/2018/FAMI/OG.8.6
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Razem dla Integracji

Lubuska Inicjatywa
Integracji Cudzoziemców
(LIIC)

Celem głównym jest Integracja obywateli państw trzecich przebywających na terenie
województwa lubuskiego.
Cele szczegółowe:
Do celu krajowego 2.3.
1.Podniesienie kompetencji pracowników Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
2.Współpraca kadry publicznych służb społecznych i rynku pracy zaangażowanych w
działania na rzecz cudzoziemców w środowisku lokalnym.
Do celu krajowego 2.2.
3.Wsparcie informacyjno-doradcze.
4.Podniesienie kompetencji językowych i adaptacyjnych cudzoziemców.
5.Wsparcie dla szkół w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim.
6.Zwiększenie kompetencji cudzoziemców w obszarze aktywizacji zawodowej.
7.Integracja i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci cudzoziemskich.

Masz prawo wiedzieć!

Partner - Fundacja Emic z Torunia. Cel nadrzędny: Wsparcie procesu integracji i adaptacji
cudzoziemców w województwie kujawsko -pomorskim.
1. Przygotowanie i zaadaptowanie cudzoziemców do życia w Polsce pod względem
prawnym, obywatelskim i kulturowym.
2. Zmiana/poprawa statusu prawnego, kompetencji psychospołecznych i zawodowych
cudzoziemców.
3. Wzrost kompetencji językowych cudzoziemców, w bezpośredni sposób przekładający się
na zdolności adaptacyjne i poprawę sytuacji cudzoziemców na rynku pracy.
4. Poprawa jakości edukacji dzieci oraz ich poczucia bezpieczeństwa i komfortu w
środowisku szkolnym.
5. Poprawa warunków zatrudnienia cudzoziemców oraz wsparcie cudzoziemców we
wzmacnianiu kompetencji zawodowych i szans na rynku pracy.
6. Poprawa funkcjonowania i komunikacji instytucji publicznych oraz pomocowych w
Wojewoda Kujawsko zakresie przyjmowania i integracji cudzoziemców.
Pomorski
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114 PL/2018/FAMI/OG.8.10

Integracja, adaptacja,
akceptacja. Wsparcie
obywateli państw trzecich
zamieszkałych na Dolnym
Śląsku

Lubelska Koalicja na rzecz
Integracji

115 PL/2018/FAMI/OG.8.11

Małopolska przyjazna
cudzoziemcom - wsparcie
w integracji i adaptacji
obywateli państw trzecich

116 PL/2018/FAMI/OG.8.12

Wielkopolska Wspólna
Sprawa

117 PL/2018/FAMI/OG.8.13

Wsparcie integracji
cudzoziemców na
Mazowszu

Projekt partnerski: Fundacja Ukraina
Cele projektu:
1. Wzmocnienie integracji OPT (kursy językowe, adaptacyjne, konsultacje)
2. Aktywizacja zawodowa OPT(kampanie cykliczne, targi pracy, szkolenia)
3. Podniesienie kompetencji językowych, kulturowych, zawodowych i społecznych OPT
4. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami instytucji
działających w obszarze migracji i integracji
5. Kampania informacyjno-edukacyjnej dla lokalnej społeczności
6. Infopunkty i wielojęzykowa strona internetowa
7. Kursy wprowadzające OPT w zasady funkcjonujące w Polsce
8. Szkolenia dla kadry dydaktycznej i zarządzającej placówek edukacyjnych
9. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne oraz wsparcie
indywidualne dla uczniów cudzoziemskich
10. Szkolenia dla pracowników urzędów
Cele: dostęp do usług integracyjnych wszystkim zainteresowanym obywatelom państw
trzecich.Działania:Prowadzenie punktu wsparcia w Lublinie;Działania integracyjne dla
cudz.; Common Room;Summer School;Świetlica integracyjno-opiekuńcza dla dzieci
migrantów;Grupa wsparcia dla rodziców cudzoziemców; Orientation Week;Wycieczki
edukacyjno;Badania dotyczące odbioru polskiej kultury i języka oraz potrzeb
cudzoziemców; Doradcy ds. pobytu i legalizacji;Działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży i
dorosłych cudzoziemców ;Szkolenia integracyjno-kulturowe oraz kursy
adaptacyjne;Szkolenia z kompetencji miękkich potrzebnych na rynku pracy;Warsztaty
„kompetencji międzykulturowych”;Szkolenia specjalistyczne „Asystent migranta”;Zajęcia
wyrównawcze dla dzieci i młodzieży; Kurs języka polskiego jako drugiego języka; Wsparcie
medialne działań projektu i cudzoziemców;Konferencja tematyczna.
Cel główny: poszerzenie zakresu usług integracyjnych dla OPT na terenie
woj.małopolskiego.
Działania:
- platforma konsultacyjna;
- szkolenia pracowników;
- spotkania przedstawicieli inst.;
- punkt informacyjny dla OPT;
- promocja;
- kursy, warsztaty;
- kursy jęz.
- szkolenia nauczycieli;
Cele: kompleksowe podwyższenie standardu usług integracyjnych dla obywateli państw
trzecich w woj.wlkp.
Działania:
1)funkcjonowanie Centr.Pom.Migr. i doradztwo integracyjne;
2)Doradztwo prawne;
3)Doradztwo edukacyjno-międzykulturowe;
4)Doradztwo zawodowe;
5)Doradztwo psychologiczne;
6)Doradztwo kompet.;
7)Kampania informacyjna;
Cele:
Podniesienie kompetencji ułatwiających OPT integrację szczególnie w zakresie znajomości
języka polskiego, rynku pracy, wiedzy obywatelskiej, kultury i historii polskiej,
Profesjonalizacja kadr i osób pracujących z OPT w szczególności w zakresie językowym,
międzykulturowym i prawnym.
Działania (adekwatne do ogłoszonego naboru):
5 Partnerów realizuje na terenie Województwa Mazowieckiego działania:
1. Prowadzenie szkoleń w zakresie językowym, międzykulturowym i prawnym dla
pracowników zajmujących się zawodowo obsługą OPT,
2. Wizyty studyjne dla pracujących z migrantami,
3. Publikacja informatorów dla cudzoziemców,
4. Prowadzenie punktów doradczo-informacyjnych dla OPT,
5. Prowadzenie kursów adaptacyjnych dla OPT,
6. Prowadzenie kursów językowych dla OPT,
7. Prowadzenie lekcji międzyk., prowadzenie asysty w szkołach,
8. Wprowadzanie na rynek pracy.

Wojewoda Dolnośląski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

4 680 213,73 zł

3 510 160,30 zł

01-05-2018

30-11-2021 Nie

Wojewoda Lubelski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

2 960 997,05 zł

2 220 747,79 zł

01-07-2018

30-11-2020 Nie

Wojewoda Małopolski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

4 208 000,00 zł

3 156 000,00 zł

01-07-2018

30-09-2021 Nie

Wojewoda Wielkopolski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

3 345 600,80 zł

2 509 200,60 zł

15-06-2018

14-09-2021 Nie

Wojewoda Mazowiecki

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

11 128 730,80 zł

8 346 548,10 zł

01-03-2018

31-07-2021 Nie

118 PL/2018/FAMI/OG.8.14

119 PL/2018/FAMI/OG.8.15

120 PL/2018/FAMI/OG.8.16

Wsparcie integracji
cudzoziemców w
województwie śląskim

Grupa docelowa - obywatele państw trzecich (OPT)
Cele szczegółowe: zapewnienie dostępu do informacji oraz doradztwa; wzmacnianie
zdolności językowych i adaptacyjnych, potencjału zawodowego oraz współpraca w ramach
instytucji zajmujących się integracją OPT; wsparcie dla szkół w zakresie oferty edukacyjnej
oraz kwalifikacji nauczycieli
Działania
1 Szkolenie pracowników ŚUW pracujących z OPT
2 Forum współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się sprawami OPT
3 Punkt informacyjno – doradczy
4 Kursy adaptacyjne dla cudzoziemców
5 Kursy języka polskiego dla cudzoziemców wraz z elementami wsparcia dla nauczycieli
6 Wsparcie w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim
7 Promocja projektu i działania informacyjne

Celem głównym projektu jest:
Podniesienie standardów usług integracyjnych na rzecz obywateli państw trzecich w
województwie warmińsko-mazurskim. Szacowana liczba beneficjentów to 1500 osób.
Działanie 1. Utworzenie i utrzymanie strony internetowej - Lider
Działanie 2. Poradnictwo integracyjne - Partner
System wsparcia
Działanie 3. Poradnictwo prawne - Partner
cudzoziemców
Działanie 4. Poradnictwo edukacyjno- międzykulturowe - Partner
przebywających na terenie
Działanie 5. Doradztwo zawodowe - Partner
województwa warmińskoDziałanie 6. Doradztwo psychologiczne - Partner
mazurskiego w obszarze
Działanie 7. Doradztwo kompetencyjne - Partner
adaptacji i integracji
Działanie 8. Kampania informacyjna - Partner
społecznej
Cel:
Zapewnienie kompleksowego wsparcia obywatelom państw trzecich.
Budowanie struktur i standardów systemu wsparcia dla cudzoziemców w oparciu o sieć
współpracujących instytucji.
Działania:
- prowadzenie punktów informacyjno-doradczych,
- nauka języka polskiego jako obcego dla dorosłych, młodzieży i dzieci,
Wsparcie dla
cudzoziemców spoza Unii - kursy adaptacyjne oraz zajęcia adaptacyjne i rekreacyjno-integracyjne dla rodzin,
- zajęcia nt. tradycji, historii i kultury polskiej oraz zajęcia wyrównawcze dla dzieci,
Europejskiej w
województwie pomorskim - doradztwo zawodowe oraz tłumaczenia,
- zajęcia konsultantów kulturowych i adaptacyjnych.
w latach 2018-2020

121 PL/2018/FAMI/BK.8.1

Modernizacja systemu
Pobyt v.2 w zakresie
utworzenia modułu spraw

122 PL/2018/FAMI/BK.8.2

Modernizacja Systemu
Pobyt v. 2 w zakresie
wykonania systemu
elektronicznej rejestracji
cudzoziemców - SERCe

Wojewoda Śląski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

3 324 000,00 zł

2 493 000,00 zł

01-10-2018

31-05-2022 Nie

Wojewoda WarmińskoMazurski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

1 667 112,76 zł

1 250 334,57 zł

01-04-2018

30-09-2020 Tak

Wojewoda Pomorski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

2 801 334,00 zł

2 101 000,00 zł

01-12-2018

31-08-2021 Nie

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

2 350 000,00 zł

1 272 760,00 zł

01-11-2018

31-12-2021 Nie

CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

968 850,00 zł

726 637,50 zł

01-01-2019

31-12-2020 Nie

Cel:
Usprawnienie postępowań administracyjnych prowadzonych przez Szefa Urzędu oraz
urzędy wojewódzkie w zakresie legalnej migracji, co wpłynie na zwiększenie efektowności,
wzmocnienie i ulepszenie struktury migracyjnej oraz systemu gromadzenia danych o
cudzoziemcach.
Działania:
1. Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemu Pobyt,
2. Zakup, dostawa i konfiguracja urządzeń oraz licencji niezbędnych do zapewnienia
poprawnego działania modułu obsługi spraw,
Urząd do Spraw
3. Zakup materiałów promocyjnych informujących o zmodernizowaniu systemu Pobyt v.2.
Cudzoziemców
Cel:
usprawnienie procesu przyjmowania cudzoziemców do ośrodków dla cudzoziemców
ubiegających się o ochronę międzynarodową na terytorium RP
Działania:
1. Analiza, budowa i wdrożenie modyfikacji systemu Pobyt v.2 pn. "SERCe",
- analiza systemu Pobyt v.2,
- zaprojektowanie, budowa, wdrożenie i przetestowanie nowego modułu,
Urząd do Spraw
- przeszkolenie pracowników z zakresu obsługi modułu SERCe.
Cudzoziemców

124 PL/2018/FAMI/BK.9.1

Cel:
Podniesienie jakości przygotowywanych raportów, promocji szerszego i efektywnego
wykorzystania analityki w procesach decyzyjnych oraz identyfikacji głównych przyczyn
problemów z danymi.
Podniesienie poziomu zbierania danych, wspieranie procesu kształcenia kierownictwa
resortów i ekspertów, zacieśnienie regionalnej współpracy międzynarodowej w temacie
migracji.
Działania:
1. Powołanie Zespołu Zadaniowego w UdSC,
2. Rozwój zasobów niezbędnych do utworzenia MCA,
- Zatrudnienie pracowników,
- Wyposażenie stanowisk,
- Zakup sprzętu.
3. Rozbudowa potencjału analitycznego,
- Aktualizacja Hurtowni Danych,
- Platforma analiz Migracyjnych,
- Rozbudowa strony migracje.gov.pl,
- Strona internetowa MCA.
4. Szkolenia
Migracyjne Centrum
5 Spotkania krajowe i międzynarodowe (z V4)
Analityczne
Cel szczegółowy: Powroty
Cel krajowy: Środki towarzyszące
Celem projektu jest rozwijanie profesjonalnych kompetencji oraz kwalifikacji
funkcjonariuszy, pracowników cywilnych Straży Granicznej oraz personelu innych
podmiotów zaangażowanych w operacje powrotowe w zakresie przygotowania i
prowadzenia operacji powrotowych, zarządzania procedurami oraz ich wdrażania.
Wzmocnienie kompetencji i Działania w projekcie: Szkolenia merytoryczne, Kursy językowe na różnych poziomach
językowych z języków obcych, którymi posługują się cudzoziemcy , Studia podyplomowe
kwalifikacji Straży
dla personelu Straży Granicznej oraz personelu innych podmiotów zaangażowanych w
Granicznej w obszarze
operacje powrotowe.
powrotów - część II

Komenda Główna Straży
Granicznej

CS3 - Powroty

CK1 - Środki
towarzyszące

3 525 981,00 zł

2 644 485,75 zł

01-01-2019

31-12-2022 Nie

125 PL/2018/FAMI/BK.9.2

cele: 1) promowanie, rozwój i wzmocnienie współpr. oraz wymiana inf. oper. pomiędzy
służbami migr. Państw Członkowskich, dążenie do osiągnięcia spójnej polityki migr. Państw
Członkowskich UE poprzez rozwijanie współpracy operacyjnej, wymianę inf. 2)
promowanie, rozwój i wzmocnienie współpr. oraz wymiany inf. oper. pomiędzy SG a
służbami migracyjnymi i placówkami dyplomatycznymi PT
działania: 1) organizowanie spotkań z przedstawicielami państw trzecich zmierzających do
podpisania porozumień w zakresie praktycznej realizacji umowy o readmisji 2)
prowadzenie działań mających na celu skuteczną identyfikację cudzoziemców (m.in. wizyty
Wzmocnienie współpracy z
ekspertów ds potwierdzania tożsamości cudzoziemców) 3) organizowanie spotkań z
Państwami Członkowskimi
przedstawicielami służb migracyjnych państw trzecich oraz placówek dyplomatycznych
oraz Państwami Trzecimi w
państw trzecich w celu nawiązania i polepszania współpracy w obszarze identyfikacji i
zakresie identyfikacji i
Komenda Główna Straży
powrotów.
powrotów – część II
Granicznej

CS3 - Powroty

CK3 - Współpraca

2 750 000,00 zł

2 062 500,00 zł

01-01-2019

31-12-2021 Nie

126 PL/2018/FAMI/BK.9.3

Infrastruktura i procedury
azylowe - część II

Cele projektu:
1. Zapewnianie cudzoziemcom poszukującym ochrony międzynarodowej niezbędnej
pomocy w zakresie umożliwiającym prowadzenie procedur administracyjnych
2. Zapewnienie pomocy przyjmowanym/przekazywanym do innych państw cudzoziemców
w ramach procedury dublińskiej
3. Stworzenie, ulepszanie i utrzymywanie nowej i istniejącej infrastruktury i usług pobytu i
zakwaterowania cudzoziemców oraz doposażenie punktów obsługi administracyjnej.
Działania projektu:
1. Poprawa warunków przyjmowania i pobytu długo i krótkoterminowego cudzoziemców
ubiegających się o ochronę międzynarodową w obiektach SG,
2. Doposażenie punktów administracyjnych,
3. Wsparcie materialne cudzoziemcom najbardziej potrzebującym, tłumaczenia, niezbędna
opieka medyczna.
Komenda Główna Straży
Granicznej

CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

10 604 942,00 zł

7 953 706,50 zł

01-01-2019

31-12-2021 Nie

Organizowanie powrotów
przymusowych
cudzoziemców - część II

cele: 1) zorganizowanie powrotu cudzoziemcom, którzy nie spełniają, bądź przestali
spełniać warunki na wjazd i pobyt w PC 2) poprawa warunków pobytu cudzoziemców
poprzez udoskonalanie istniejącej infrastruktury, usług i warunków zakwaterowania,
przyjmowania i detencji, 3) skrócenie i usprawnienie prowadzonych postępowań
administracyjnych skutkujących organizacją powrotu dla cudzoziemca
działania: 1) organizacja powrotu cudzoziemcom 2) remont strzeżonego ośrodka dla
cudzoziemców w Kętrzynie, w Białej Podlaskiej, w Przemyślu, w Białymstoku, w Kołobrzegu
3) modernizacja oraz doposażenie komendy bieszczadzkiego OSG 4) skrócenie i
Komenda Główna Straży
usprawnienie postęp. adm. skutkujących org. powrotu dla cudz.
Granicznej

CS3 - Powroty

CK1 - Środki
towarzyszące

36 062 649,00 zł

27 046 986,75 zł

01-01-2019

31-12-2022 Nie

123 PL/2018/FAMI/BK.8.3

127 PL/2018/FAMI/BK.9.4

Urząd do Spraw
Cudzoziemców

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

5 153 080,84 zł

3 864 810,63 zł

01-04-2019

31-12-2022 Nie

Cel: pomoc i umożliwienie dobrowolnego powrotu do kraju pochodzenia ok. 1200 OPT,
którzy nie spełniają warunków zezwalających na pobyt na terytorium Polski, zrezygnowali z
ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy bądź zostali uznani za ofiary handlu ludźmi.
Prowadzone będą:
- działania informacyjno-promocyjne mające na celu dotarcie do jak najszerszego grona
potencjalnych beneficjentów oraz osób i instytucji mających kontakt z potencjalnymi
beneficjentami z informacją o możliwości uzyskania pomocy w dobrowolnym powrocie
- doradztwo w zakresie powrotu i skorzystanie z pomocy przed wyjazdem
- wsparcie finansowe na zabezpieczenie podstawowych potrzeb podczas podróży lub
bezpośrednio po powrocie
- organizacja podróży powrotnej do miejsca docelowego, pomoc w uzyskaniu dokumentów
podróży, wsparcie w trakcie przygotowania do powrotu.
- pomoc reintegracyjna
Międzynarodowa
Organizacja ds. Migracji

128 PL/2019/AMIF/9.1

Pomoc w dobrowolnym
powrocie i reintegracji

129 PL/2019/FAMI/OG.10.1

Celem projektu jest optymalizacja działań Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie
obsługi cudzoziemców z państw trzecich.
W ramach projektu planuje się:
- wykonanie remontu piętra budynku urzędu
- rozbudowę systemu informatycznego
- zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do funkcjonowania
oddziałów zajmujących się obsługą cudzoziemców – obywateli państw trzecich.
- profesjonalną stronę internetową dedykowaną wyłącznie cudzoziemcom
Wzmocnienie zdolności
- zainstalowanie systemu kolejkowego w komórce ds. obsługi cudzoziemców
administracyjnych
- kontynuacja i rozszerzenie infolinii
Wojewody Kujawsko- szkolenia pracowników obsługujących cudzoziemców
Pomorskiego w procesie
- utworzenie pomieszczenia socjalnego służącego obywatelom państw trzecich, a także
integracji obywateli państw
pracownikom ich obsługujących.
trzecich - etap II

130 PL/2019/FAMI/OG.10.2

Podniesienie jakości usług
świadczonych na rzecz
obywateli państw trzecich
w województwie śląskim

131 PL/2019/FAMI/OG.10.3

Utworzenie pomieszczenia i
stanowisk pracy ds.
technicznej obsługi
wniosków OPT oraz
doposażenie stanowisk
pracy obsługujących
bezpośrednio interesantów
OPT w ZUW w Szczecinie i
Delegaturze w Koszalinie

132 PL/2019/FAMI/OG.10.4

133 PL/2019/FAMI/OG.10.5

CS3 - Powroty

CK2 - Środki w zakresie
powrotów

6 247 161,80 zł

4 685 371,35 zł

01-04-2019

31-12-2022 Nie

Wojewoda Kujawsko Pomorski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

1 962 151,19 zł

1 471 613,39 zł

01-07-2019

30-06-2021 Nie

Wojewoda Śląski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

3 140 141,55 zł

2 355 106,16 zł

19-08-2019

30-09-2022 Nie

Wojewoda
Zachodniopomorski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

2 766 635,00 zł

2 074 976,25 zł

01-09-2019

31-12-2021 Nie

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

944 490,32 zł

708 367,74 zł

01-10-2019

31-12-2021 Nie

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

1 398 247,95 zł

1 048 685,96 zł

01-09-2019

31-03-2022 Nie

Cele: podniesienie jakości świadczonych usług przez Woj.śląskiego realizującego zadania z
zakresy wydawania zezwoleń na pobyt i pracę poprzez utworzenie infolinii, - doposażenie
w sprzęt IT, info kioski, meble, - remont pomieszczeń do obsługi klientów i infolinii, podniesienie kompetencji językowych i szkolenia pracowników.
Działania: - utworzenie i zapewnienie funkcjonowania infolinii dla OPT, - przeprowadzenie
bieżącego remontu pomieszczeń, - doposażenie sal obsługi klientów w info kioski, - zakup
oraz wymiana sprzętu oraz zakup mebli biurowych, - przeprowadzenie kursów językowych,
- przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi klienta będącego cudzoziemcem z
uwzględnieniem różnic kulturowych, - promocja projektu.

Cele: - dostosowanie infr. wew. do utworzenia zaplecza personelu technicznego, usprawnienie procesu tech. i merytorycznego realizacji wniosków, - wyposażenie
stanowisk pracy, - poprawa warunków pracy pracowników, - doposażenie w sprzęt.
Działania:
1) remont i wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego na utworzenie "BACK OFFICE"
(obsługa techniczna i merytoryczna) oraz pomieszczeń stanowiących zaplecze techniczne,
sanitarne, szkoleniowe i socjalne.
2) wyposażenie w niezbędny sprzęt techniczny i informatyczny stanowisk pracy
obsługujących bezpośrednio, merytorycznie i technicznie spraw i wniosków OPT.

Cel: Poprawa jakości, sprawności i komfortu obsługi cudzoziemców z krajów trzecich w
zakresie legalizacji ich pobytu i pracy w województwie lubuskim.
1 Wybór dostawcy, zakup usługi i użytkowanie wpłatomatu.
Rozbudowa usług i
2 Zakup i użytkowanie systemu informacji sms.
podniesienie jakości
3 Rozbudowanie infolinii telefonicznej.
działania Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w 4 Zatrudnienie operatorów infolinii telefonicznej.
5. Budowa stref zamkniętych z kontrolą dostępu.
sprawach cudzoziemców
Wojewoda Lubuski
Cele: - dostosowanie warunków pracy osób zajmujących się prowadzeniem postępowań
OPT, do potrzeb klientów w zakresie poziomu obsługi, - podniesienie jakości prowadzonych
postępowań administracyjnych, - skrócenie czasu dostępu do baz danych prowadzonych w
systemie teleinformatycznym.
Działania: - remont i wyposażenie pomieszczeń Wydziału, pokoju dla rodzin z dziećmi,
pokoju socjalnego, utworzenie punktu informacyjnego, archiwum podręcznego, Legalny pobyt, lepsze jutro utworzenie czterostanowiskowej infolinii dla grupy docelowej oraz przeprowadzenie
Wojewoda Warmińskoszkoleń wewnętrznych, - doposażenie Wydziału w sprzęt IT.
2
Mazurski

134 PL/2019/FAMI/OG.10.6

Celem realizacji projektu jest utworzenie nowoczesnej przestrzeni wraz z niezbędną
infrastrukturą zapewniającą w okresie wieloletnim zdecydowaną poprawę obsługi
obywateli państw trzecich i pracodawców ich zatrudniających oraz umożliwienie
podniesienia jakości gromadzenia danych, ich przetwarzania i zabezpieczenia fizycznego
oraz w cyberprzestrzeni.
Remont i modernizacja
DZIAŁANIE NR 1 – REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DO OBSŁUGI OBYWATELI
budynku na potrzeby
obsługi obywateli państw PAŃSTW TRZECICH
trzecich i pracodawców ich DZIAŁANIE NR 2 – ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
DZIAŁANIE NR 3 – INFOLINIA
zatrudniających

Wojewoda Pomorski

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

13 661 574,46 zł

10 246 180,84 zł

01-07-2019

31-12-2021 Nie

135 PL/2019/FAMI/OG.10.7

Cele:
1.Usprawnienie procesów dotyczących legalizacji pobytu i pracy OPT
2.Przygotowanie pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców i Wydziału Rynku Pracy na
wyzwania migracyjne oraz podniesienie ich kompetencji zawodowych
3.Zwiększenie zdolności obsługi OPT
Działania:
1. Doposażenie w niezbędny sprzęt IT i oprogramowanie, w tym dla Contact center
2. Modernizacja systemów służących obsłudze spraw lub interesantów OPT
3. Doposażenie sali konferencyjnej
4. Doposażenie archiwum podręcznego
5. Doposażenie stref obsługi klienta i innych pomieszczeń
Mazowieckie dla Obywateli
6. Podniesienie kompetencji pracowników obsługujących OPT
Państw Trzecich

Wojewoda Mazowiecki

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

3 624 744,90 zł

2 718 558,68 zł

15-09-2019

31-10-2022 Nie

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

2 623 503,35 zł

1 967 627,51 zł

01-09-2019

31-10-2021 Nie

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

4 704 193,10 zł

3 528 144,82 zł

01-01-2020

30-06-2022 Nie

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

7 675 583,41 zł

5 756 687,55 zł

01-05-2019

31-12-2022 Nie

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

6 791 658,15 zł

5 093 743,61 zł

01-09-2019

31-12-2021 Nie

Cel projektu: Podniesienie jakości i efektywności usług publicznych realizowanych na rzecz
obywateli państw trzecich w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, zapewnienie obywatelom
państw trzecich profesjonalnej obsługi.
Działania:
Podniesienie jakości usług 1. Remont i doposażenie pomieszczeń na potrzeby obsługi OPT,
publicznych realizowanych 2. Rozszerzenie i unowocześnienie kanałów komunikacyjnych kierowanych do OPT,
na rzecz obywateli państw 3. Doposażenie stanowisk pracy personelu obsługującego obywateli państw trzecich,
4. Przeprowadzenie działań mających na celu podniesienie kompetencji personelu
trzecich w Podlaskim
Urzędzie Wojewódzkim – zajmującego się obsługą OPT.
136 PL/2019/FAMI/OG.10.8 etap II
Wojewoda Podlaski
Cel projektu to zwiększenie dostępności instytucjonalnej oraz upowszechnienie i
usprawnienie usług związanych z Integracją/Legalną migracją cudzoziemców z obszaru
państw trzecich.
Projekt obejmuje modernizację budynku, zakup wyposażenia, rozbudowę systemu
zarządzania obsługą klientów, szkolenia, rozbudowę infolinii, działania informacyjne i
Łódzkie przyjazne
promocyjne.
137 9/10-2019/OG-FAMI
cudzoziemcom
Wojewoda Łódzki
Cele:
1)stworzenie infrastruktury realizującej zadania z zakresu legalizacji pobytu
i pracy OPT,
2)wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, wspierających realizację zadań
dotyczących OPT,
3)podniesienie kompetencji, rozwój umiejętności oraz wiedzy specjalistycznej pracowników
wykonujących zadania z zakresu obsługi OPT
W ramach projektu planuje się
- modernizację pomieszczeń we Wrocławiu oraz Delegatury w Legnicy w celu poprawy
standardu obsługi obywateli państw trzecich
- rozwój systemów teleinformatycznych.
- doposażenie w sprzęt teleinformatyczny, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań
wspierających realizację zadań dotyczących obywateli państw trzecich (infolinia)
Wsparcie działań
Wojewody Dolnośląskiego - działania mające na celu poprawę efektywności pracowników odpowiedzialnych za
obsługę obywateli państw trzecich, w tym w szczególności szkolenia specjalistyczne i
w obszarze obsługi
138 PL/2019/FAMI/OG.10.10 obywateli państw trzecich językowe.
Wojewoda Dolnośląski

Kierunek: Wielkopolska.
Sprawny Urząd bliżej
139 PL/2019/FAMI/OG.10.11 migranta - etap II

Celem jest poprawa jakości usług świadczonych przez służby Wojewody Wielkopolskiego
na rzecz OPT poprzez pakiet działań ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału
zasobów ludzkich, rzeczowych i informacyjnych.
Działania: Dostosowanie sali A w budynku na pl. Wolności 17 w Poznaniu do nowoczesnych
standardów obsługi klienta, rozbudowa monitoringu wizyjnego. Stworzenie jednolitego
systemu przechowywania spraw OPT w Poznaniu i delegaturach. Standaryzacja
wyposażenia stanowisk pracy. Standaryzacja warunków obsługi w Delegaturach Urzędu.
Kontynuacja działania i dalszy rozwój funkcjonalności infolinii dla cudzoziemców.
Stworzenie jednolitego systemu wymiany informacji w Wydziale. Rozwój aplikacji
„Cudzoziemcy”. Szkolenia podnoszące kwalifikacje dla pracowników Wydziału.

Wojewoda Wielkopolski

Celem jest poprawa jakości świadczonych usług przez służby WO związanych z obsługą
OPT. Usprawnienie obsługi OPT oraz rozwój umiejętności i kwalifikacji personelu
obsługującego OPT.
W ramach projektu będą realizowane następujące działania:
1. Wdrożenie aplikacji do śledzenia statusu sprawy oraz rozszerzenie istniejących
systemów informatycznych i teleinformatycznych usprawniających OPT.
2. Remont i modernizacja niskiej części budynku Urzędu w celu rozszerzenia
funkcjonalności Centrum Obsługi Cudzoziemców.
3. Wyposażenie dodatkowych pomieszczeń oraz doposażenie istniejących pomieszczeń
Centrum Obsługi Cudzoziemców.
4. Doposażenie w niezbędny sprzęt informatyczny i biurowy personelu zajmującego się
obsługą OPT.
Przyjazny urząd dla legalnej 5. Podniesienie kwalifikacji, umiejętności językowych i interpersonalnych pracowników
obsługujących OPT.
140 PL/2020/FAMI/OG.10.12 migracji - etap II

Przyjazny i bezpieczny
141 PL/2020/FAMI/OG.10.13 urząd II

Wojewoda Opolski

Cel projektu:
- Zapewnienie specjalistycznych szkoleń dla personelu pracującego z obywatelami państw
trzecich oraz profesjonalnego wyposażenia budynku przy ul. Czechowskiej 15.
- Podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej OPT.
Działania:
- Szkolenie w zakresie KPA,
- Warsztaty w zakresie badania autentyczności dokumentów,
- Szkolenie w zakresie ubezpieczeń społecznych cudzoziemców,
- Szkolenie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców,
- Szkolenie w zakresie technik przesłuchania cudzoziemców,
- Zakup i dostawa wyposażenia stanowisk pracy.
Beneficjenci końcowi projektu: obywatele państw trzecich.

Wojewoda Lubelski
Cel projektu:
Poprawa jakości obsługi interesantów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
Działania:
- utworzenie i zapewnienie funkcjonowania infolinii dedykowanej OPT,
Poprawa obsługi
- zwiększenie doświadczenia pracowników obsługujących OPT poprzez wizyty studyjne w
cudzoziemców przez
Gruzji, Estonii i na Łotwie,
pracowników Wydziału
- szkolenia dla pracowników obsługujących OPT m.in. z zakresu KPA, rozpoznawania
Spraw Obywatelskich i
autentyczności dokumentów.
142 PL/2019/FAMI/OG.10.14 Cudzoziemców
Wojewoda Podkarpacki
Celem projektu jest poprawa jakości i skrócenie czasu obsługi OPT w Małopolskim Urzędzie
Wojewódzkim, wdrożenie dedykowanych im innowacji i dobrych praktyk oraz zwiększenie
dostępności informacji dla migrantów
I 3 - INFRASTRUKTURA,
INNOWACJE, INFORMACJA. Działania: 1. Infolinia „INFO.OPT” dla OPT. 2. Szkolenia/warsztaty dla pracowników. 3
Zbieranie/wdrażanie dobrych praktyk.4. Zwiększenie dostępu OPT do informacji
Projekt Wojewody
Małopolskiego dedykowany .5Rozbudowa ERS – nowe modły dla OPT.
6. Zakup sprzętu i urządzeń biurowych. 7. Roboty budowlane i modernizacja - sala obsługi
obywatelom państw
OPT. 8.Informacje, publikacje, promocja.
143 PL/2019/FAMI/OG.10.15 trzecich
Wojewoda Małopolski

144 PL/2020/FAMI/BK.10.1

Celem projektu jest stworzenie bazy szkoleniowej (część dydaktyczna i część noclegowa)
przeznaczonej do prowadzenia szkoleń rozwijających profesjonalne kompetencje oraz
kwalifikacje funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przedstawicieli innych służb z Państw
Budowa obiektu
szkoleniowego i rozbudowa Członkowskich i z Państw Trzecich, właściwych w zakresie przygotowania i realizacji
operacji powrotowych, jak i zarządzania procedurami oraz ich wdrażania.
bazy noclegowej na
Najważniejszym działaniem dla uzyskania założonego celu jest budowa zaplecza
potrzeby prowadzenia
szkoleniowego. W tym przypadku będzie to budowa hangaru z towarzyszącą infrastrukturą
szkoleń z zakresu
powrotów przymusowych szkoleniową oraz przebudowa budynku pełniącego rolę internatu dla słuchaczy.
Komenda Główna Straży
cudzoziemców
Granicznej

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

4 158 131,66 zł

3 118 598,74 zł

01-01-2020

31-03-2022 Nie

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

551 250,00 zł

413 437,50 zł

01-01-2020

31-12-2021 Nie

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

1 579 457,79 zł

1 184 593,34 zł

01-09-2019

31-05-2022 Nie

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK3 - Zdolności

23 988 783,00 zł

17 991 587,25 zł

01-09-2019

31-12-2022 Nie

CS3 - Powroty

CK1 - Środki
towarzyszące

26 600 000,00 zł

19 950 000,00 zł

01-01-2020

30-09-2022 Nie

Cele:
-Zapewnienie pomocy materialnej, pomocy na granicy, usług pomocniczych , opieki
zdrowotnej i psychologicznej, pomocy socjalnej, informacji oraz pomocy w formalnościach
administracyjnych i sądowych, informacji i doradztwa w sprawach proceduralnych
-Zapewnienie oraz monitoring bezpłatnej pomocy oraz reprezentacji prawnej.

145 PL/2020/AMIF/11.1

146 PL/2020/AMIF/11.4

147 PL/2019/AMIF/11.5

148 PL/2020/AMIF/11.6

149 PL/2020/AMIF/11.9

Pierwsze kroki w Polsce.
Wsparcie prawne,
psychologiczne i
integracyjne dla dzieci i
dorosłych poszukujących
ochrony w Polsce

Działania:
-Bezpośrednie wsparcie psychologiczne dzieci i rodzin oraz wsparcie rozwoju dzieci
przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców
-Zapewnienie pomocy prawnej dla osób ubiegających się o ochronę w Polsce
-Organizacja pracy świetlicy edukacyjnej w ośrodku
-Aktywizacja do nawiązywania kontaktów ze społeczeństwem
-Działania konsolidujące i podnoszące kompetencje środowiska psychologów, pedagogów i
nauczycieli pracujących z dziećmi z doświadczeniem przymusowej migracji
-Szkolenia dla nauczycieli
Fundacja Polskie Forum
Migracyjne

CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

684 893,00 zł

513 669,75 zł

01-01-2020

31-12-2021 Nie

Mieszkam w Polsce

Ogólnym celem projektu jest zbliżenie środowiska lokalnego i osób poszukujących w Polsce
ochrony międzynarodowej.
Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowych działań skierowanych do osób
poszukujących ochrony międzynarodowej w województwach lubelskim i podlaskim –
dorosłych oraz dzieci zamieszkałych w ośrodkach dla cudzoziemców i ich okolicach,
uczących się w pobliskich szkołach. Ze wsparcia projektu będą korzystać także
przedstawiciele społeczeństwa przyjmującego – na poziomie ogólnym: sąsiedzi i koledzy z
klasy osób poszukujących ochrony międzynarodowej, a na poziomie profesjonalnym: kadry
pracujące z cudzoziemcami – nauczyciele szkolni, bibliotekarze i inne osoby stykające się w
Stowarzyszenie Vox
praktyce zawodowej z mieszkańcami ośrodków dla cudzoziemców.
Humana

CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

550 700,00 zł

413 025,00 zł

01-03-2021

31-01-2022 Nie

Dobre sąsiedztwo

Cele:
- zwiększenie oferty pomocy materialnej i socjalnej oraz działań preintegracyjnych, w tym
edukacyjnych dla osób ubiegających się o objęcie ochroną międzynarodową.
- zwiększenie działań informacyjnych skierowanych do lokalnych społeczności dotyczących
osób ubiegających się o ochronę międzynarodowych w Polsce.
- poszerzenie oferty spotkań integracyjnych służących wzajemnemu poznaniu się.
- wsparcie grup szczególnego traktowania poprzez ich identyfikację i udzielanie niezbędnej
pomocy.
- zwiększenie aktywności osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w kontaktach
ze społeczeństwem polskim.
Działania:
1. Mobilny punkt pomocy materialnej i socjalnej,
2. Inicjatywy edukacyjne, kulturalne i sportowe,
3. Warsztaty dla dorosłych ze społeczności lokalnych,
4. Dzień Uchodźcy w Lublinie,
Stowarzyszenie Centrum
5. Album dobrego sąsiedztwa.
Wolontariatu

CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

224 162,50 zł

168 121,87 zł

01-11-2019

31-01-2021 Nie

Dom daleko od domu

Celem projektu jest zbliżenie środowiska lokalnego i osób poszukujących w Polsce ochrony
międzynarodowej.
Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowych działań skierowanych do osób
poszukujących ochrony międzynarodowej w województwach lubelskim i mazowieckim –
dorosłych oraz dzieci zamieszkałych w ośrodkach dla cudzoziemców i ich okolicach,
uczących się w pobliskich szkołach. Działania obejmą zwłaszcza osoby wymagające
szczególnego traktowania, m.in. takie jak kobiety w ciąży, małoletnich, ofiary tortur i
Fundacja Obywatelska
gwałtów oraz poważnych form przemocy, a także osoby wymagające pomocy prawnej.
Perspektywa

CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

519 100,00 zł

389 325,00 zł

01-09-2020

30-09-2021 Nie

CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

980 637,50 zł

735 478,13 zł

01-03-2020

28-02-2022 Nie

Wsparcie Integracji
Uchodźców

Cele:
1.Przygotowanie osób ubiegających się o objęcie ochroną międzynarodową na terenie
Polski do życia w polskim społeczeństwie i systemie prawno - administracyjnym
2.Przygotowanie społeczności lokalnej Łomży i Warszawy do integracji z osobami objętymi
ochroną międzynarodową
3.Poprawa dostępu do poradnictwa i reprezentacji prawnej dla osób ubiegających się o
objęcie ochroną międzynarodową na terenie Polski
Działania:
1.Pomoc mentorów kulturowych
2.Pomoc prawna
3.Pomoc psychologiczna
4.Pomoc interwencyjna i rzeczowa
5.Organizacja Dnia Uchodźcy w Łomży i Warszawie
6.Warsztaty adaptacyjne
7.Promocja i rekrutacja

Fundacja Ocalenie

150 PL/2020/AMIF/11.15

Podlasie otwarte na
integrację

151 4/12-2019/FAMI

Edukacja drogą do
integracji

Cele:
1.Wsparcie procesu preintegracji osób ubiegających się o objęcie ochronę
międzynarodową w Polsce zamieszkujących teren Białegostoku.
2. Zwiększenie poziomu świadomości społeczeństwa przyjmującego na temat osób
ubiegających się o objęcie ochroną międzynarodową w Polsce, zamieszkujących teren
Białegostoku, ich kultury, problemów oraz sytuacji w jakiej się znajdują
Działania:
1.Wsparcie asystentów rodzinnych
2.Poradnictwo prawne
3.Spotkania szkoleniowe
4.Wsparcie pomocy nauczyciela
5.Akademia Przedszkolaka
6.Warsztaty w szkołach dla dzieci i dorosłych
7.Wspólne inicjatywy, wydarzenia kulturalne i sportowe

Fundacja Dialog
CS1 - Azyl
Projekt ma charakter edukacyjno-doradczy i obejmie swoimi działaniami osoby, które z
państw trzecich, w tym m. in. z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu,
Uzbekistanu, Azerbejdżanu, Rosji oraz Gruzji, przyjeżdżają do woj. podkarpackiego przede
wszystkim na studia.
Działania:
- zajęcia z języka polskiego jako obcego
- warsztaty szkoleniowe
- wykłady tematyczno - oświatowe
- wycieczki historyczno - krajoznawcze
Stowarzyszenie Społeczno - CS2 - Integracja /
- doradztwo zawodowe
Ekonomiczne ABSOLWENT Legalna migracja
Cele: 1) podnoszenie świadomości beneficjentów w obszarze polityki imigracyjnej Unii
Europejskiej, praw i obowiązków cudzoziemców przebywających na terytorium UE,
poprawę dostępu obywateli państw trzecich do usług publicznych.
Działania: 1) Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla imigrantów z państw
trzecich przebywających na terenie Polski (PK), 2) Wspólne eventy dla obywateli państw
trzecich oraz społeczeństwa przyjmującego. 3) Opracowanie oraz wydanie ulotki
informacyjnej i plakatu (UP). 4) Prowadzenie strony internetowej projektu (SI).

152 PL/2020/AMIF/12.7

153 PL/2019/AMIF/12.8

154 PL/2020/AMIF/12.12

155 PL/2019/AMIF/12.15

Integracja bez granic IV
Cele:
- Niwelowanie barier natury biurokratycznej oraz informacyjnej niezbędne dla lepszej
integracji ze społecznością lokalną w Warszawie i okolicach.
- Włączenie cudzoziemców do grona beneficjentów usług administracji publicznej na
terenie Warszawy i jej okolic.
Działania:
- konsultacje w zakresie legalizacji pobytu, legalizacji pracy, działalności gosp.,
- świetlica dla dzieci,
- warsztaty dla studentów,
- lekcje języka polskiego jako obcego,
- szkolenia realioznawcze "Od cudzoziemca do obywatela",
- spotkania integracyjne.
Praktyczna integracja
Głównym celem podejmowanych działań jest zwiększenie i rozszerzenie wsparcia procesu
integracji i adaptacji cudzoziemców (OPT).
Działania:
- punkty informacyjno - doradcze
- zajęcia wyrównawcze
- organizacja świetlicy
- fundusz na rozwój zainteresowań
- nauka j. polskiego na różnych poziomach
- grupy wsparcia dla kobiet i mężczyzn
- pośrednictwo pracy
Masz prawo wiedzieć! Plus - doradztwo zawodowe
Cele: ułatwienie integracji obywateli państw trzecich (OPT) z mieszkańcami aglomeracji
białostockiej , dostarczenie społeczeństwu przyjmującemu wiedzy na temat obywateli
państw trzecich (OPT) zamieszkujących Podlasie
zapewnienie kompleksowego doradztwa w kwestiach prawnych, bytowych i
integracyjnych dla obywateli państw trzecich z terenu aglomeracji białostockiej
działania: Punkt Konsultacyjny w Białymstoku, szkolenia dla nauczycieli, zajęcia sportowe
dla dzieci, kursy polskiego dla dzieci, kursy polskiego dla dorosłych i opłata za 21 certyfikaty
językowe, Polski savoir – vivre, sztuka autoprezentacji, Co nas łączy? Dzień Pamięci o
Deportacjach, Festiwal Pieroga, Chustka, Twarze Podlasia, Piknik Historyczny Cud nad
Wisłą, Jaga Ole!
Podlaskie spotkania

CK1 - Przyjęcie / azyl

494 975,00 zł

371 231,25 zł

01-01-2020

31-12-2021 Nie

CK2 - Integracja

1 036 998,00 zł

777 748,50 zł

01-01-2020

30-06-2022 Nie

Wyższa Szkoła Zarządzania i CS2 - Integracja /
Administracji w Opolu
Legalna migracja

CK2 - Integracja

1 000 000,00 zł

750 000,00 zł

01-08-2020

31-07-2022 Nie

Fundacja Rozwoju "Oprócz
Granic"

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

1 999 987,20 zł

1 499 990,40 zł

01-10-2019

30-09-2022 Nie

Fundacja EMIC

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

1 820 844,00 zł

1 365 633,00 zł

01-01-2020

31-08-2022 Nie

Fundacja „MultiOcalenie”

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

420 240,00 zł

315 180,00 zł

01-10-2019

30-09-2021 Nie

156 PL/2021/AMIF/12.18

Cele:
- Zwiększenie dostępu obywateli państw trzecich do istniejących lokalnych zasobów i usług
przydatnych w procesie integracji, w tym poradnictwa i informacji,
- Poprawa komunikacji pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz integracji OPT oraz
pomiędzy tymi podmiotami a OPT.
Działania:
- punkty konsultacyjno-informacyjne zapewniające indywidualne doradztwo integracyjne,
prawne, zawodowe, psychologiczne,
- wsparcie asystentów międzykulturowych,
- kursy języka polskiego,
- zajęcia międzykulturowe w szkołach;
- program wsparcia dla mam-migrantek,
- informatory i poradniki, broszury, ulotki,
Wspieramy cudzoziemców
Fundacja Nauki Języków
- cykl wydarzeń integracyjnych i międzykulturowych.
na Mazowszu
Obcych Linguae Mundi

157 PL/2020/AMIF/12.19

158 PL/2020/AMIF/12.20

Celem głównym projektu jest:
Zapewnienie kompleksowych usług integracyjnych dla obywateli państw trzecich w
województwie zachodniopomorskim.
Działanie 1. Doradztwo integracyjne
Działanie 2. Doradztwo prawne
Działanie 3. Doradztwo edukacyjno-międzykulturowe
Działanie 4. Doradztwo zawodowe
Działanie 5. Doradztwo psychologiczne
Działanie 6. Doradztwo kompetencyjne
Działanie 7. Kampania informacyjna
Wsparcie migrantów i
uchodźców na terenie woj. Działanie 8. Wydarzenia integracyjne. Spotkania wielokulturowe dla obywateli państw
trzecich i społeczeństwa przyjmującego.
zachodniopomorskiego

159 PL/2019/AMIF/12.23

CK2 - Integracja

1 998 768,00 zł

1 499 076,00 zł

01-04-2021

31-12-2022 Nie

Caritas Polska

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

996 964,50 zł

747 723,37 zł

01-05-2020

31-08-2021 Nie

Caritas Polska

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

998 927,00 zł

749 195,25 zł

01-01-2021

31-01-2022 Nie

Międzynarodowa
Organizacja ds. Migracji

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

3 145 834,20 zł

2 359 375,65 zł

01-12-2019

30-09-2022 Nie

Celem głównym projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem min. 1000 obywateli
państw trzecich przebywających na terenie woj. warmińsko-mazurskiego oraz podniesienie
kompetencji ułatwiających obywatelom państw trzecich integrację szczególnie w zakresie
znajomości języka polskiego, rynku pracy, wiedzy obywatelskiej, kultury i historii polskiej.
Działanie 1. Poradnictwo integracyjne i prowadzenie punktu Informacyjno-doradczego
Działanie 2. Poradnictwo prawne
Działanie 3. Poradnictwo edukacyjne i międzykulturowe dla dzieci
Działanie 4. Poradnictwo zawodowe
Działanie 5. Doradztwo psychologiczne
Działanie 6. Poradnictwo kompetencyjne i edukacyjne
Działanie 7. Kampania informacyjna
Działanie 8. Cykl wydarzeń integracyjnych dla cudzoziemców i społeczeństwa
przyjmującego w postaci warsztatów, wyjazdów, spotkań i imprez międzykulturowych i
integracyjnych

Wsparcie integracji
migrantów w woj.
Warmińsko-Mazurskim

#AKTYWATOR WLKP –
Wsparcie integracji
migrantów w
województwie
wielkopolskim

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

Cel:
Celem projektu jest przyczynienie się do ułatwienia integracji osób należących do grupy
docelowej FAMI poprzez wsparcie migrantów w województwie wielkopolskim oraz
zwiększenie gotowości lokalnego społeczeństwa do przyjęcia migrantów.
Działania:
1. Doradztwo i działania zwiększające świadomość migrantów na temat ich praw i
obowiązków w Polsce.
2. Kursy języka polskiego dla migrantów.
3. Doradztwo zawodowe.
4. Ułatwienie dostępu do usług społecznych, edukacyjnych i kulturalnych.
5. Działania kierowane do społeczeństwa przyjmującego promujące integrację
cudzoziemców i wzajemne zrozumienie.
6. Budowanie kompetencji instytucji społeczeństwa przyjmującego.
7. Kampania informacyjna promująca działania projektu.

Cele:
- Wsparcie kompetencji cudzoziemców mieszkających na terenie Warszawy i gmin
przylegających umożliwiających im samodzielne funkcjonowanie w polskim społeczeństwie
i systemie prawno-administracyjnym.
- Integracja cudzoziemców.
- Wzrost poczucia bezpieczeństwa osób, które znalazły się w kryzysowej sytuacji.
- Aktywizacja zawodowa cudzoziemców.
Działania:
- Funkcjonowanie Centrum Pomocy Cudzoziemcom,
- Pomoc mentorów kulturowych,
- Pomoc prawna,
- Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dorosłych,
- Pomoc interwencyjna i rzeczowa,
- Kursy języka polskiego,
- Warsztaty adaptacyjne,
- Doradztwo zawodowe,
- Warsztaty kulinarne,
- Warsztaty integracyjne dla dzieci i młodzieży,
- Wsparcie psychoterapeutki dziecięcej.
Fundacja Ocalenie
Trzy nadrzędne cele:
1. ułatwienie integracji obywateli państw trzecich (OPT) z mieszkańcami aglomeracji
warszawskiej
2. dostarczenie społeczeństwu przyjmującemu wiedzy na temat obywateli państw trzecich
(OPT) zamieszkujących Mazowsze
3. zapewnienie kompleksowego doradztwa w kwestiach prawnych, bytowych i
integracyjnych dla obywateli państw trzecich z terenu aglomeracji warszawskiej
Działania:
realizacja kompleksowej oferty poradniczej i integracyjnej dla OPT na terenie
województwa mazowieckiego, przy udziale znaczącej reprezentacji społeczeństwa
przyjmującego
Fundacja „MultiOcalenie”

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

1 845 369,60 zł

1 384 027,20 zł

01-02-2020

30-06-2022 Nie

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

1 480 710,00 zł

1 110 532,50 zł

01-10-2019

30-09-2022 Nie

Cele:
1. Podniesienie kompetencji językowych, społecznych i kulturowych 340 obywateli państw
trzecich, uczestników projektu.
2. Zmniejszenie skali nadużyć wobec 340 obywateli państw trzecich, uczestników projektu
w województwie łódzkim, dotyczących prawa pracy, prawa do opieki zdrowotnej.
3. Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna 340 obywateli państw trzecich,
uczestników projektu.
Działania:
1. Pomoc bezpośrednia dla cudzoziemców.
2. Poradnictwo prawne.
3. Poradnictwo psychologiczne.
4. Zajęcia wyrównawcze dla dzieci.
5. Rekrutacja i informacja. Punkty konsultacyjno-informacyjne.
6. Praktyczna nauka języka polskiego.
7. Aktywizacja społeczna.
8. Aktywizacja kulturowa.
9. Doradztwo zawodowe.
Jestem w Polsce. Program
10.Aktywizacja gospodarcza.
integracji cudzoziemców
11. Aktywizacja sportowa.
spoza UE w województwie
Stowarzyszeniem Społeczno- CS2 - Integracja /
12.Warsztaty dialogowe antydyskryminacyjne
łódzkim
Kulturalnym „ETHNOS”
Legalna migracja

CK2 - Integracja

1 923 336,00 zł

1 442 502,00 zł

01-10-2019

30-09-2022 Nie

160 PL/2020/AMIF/12.27

CPC III

161 PL/2019/AMIF/12.30

Warszawskie Centrum
Integracyjne 3

162 PL/2019/AMIF/12.31

163 PL/2020/AMIF/12.32

164 PL/2019/AMIF/12.33

165 PLPL/2019/AMIF/12.35

166 PL/2019/AMIF/12.37

167 PL/2020/AMIF/12.38

28 Dzielnica / 28 Район

Otwarte Pomorze –
Integracja w działaniu

Ośrodek Wsparcia
Cudzoziemców w
Katowicach z oddziałami
terenowymi

Lubuska Integracja
Cudzoziemców

Lublin Migra Team

Cele:
Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie procesu integracji i włączenia społecznego
obywateli państw trzecich pracujących i zamieszkujących Subregion Zachodni woj.
Śląskiego.
1. Poprawa sytuacji cudzoziemców na rynku pracy.
2. Ułatwienie cudzoziemcom pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
3. Wzrost postaw tolerancji i życzliwości mieszkańców Subregionu zachodniego woj.
śląskiego w stosunku do cudzoziemców
Działania:
1. Animacja społeczna i kulturowa - centrum wsparcia dla cudzoziemców.
2. Asysta społeczna.
3. Warsztaty integracyjno-adaptacyjne.
4. Warsztaty integracyjne dla dzieci cudzoziemców.
5. Spotkania informacyjne.
6. Wsparcie specjalistyczne - prawne.
7. Wsparcie specjalistyczne - psychologiczne.
8. Wsparcie specjalistyczne - doradztwo zawodowe.
9. Kursy j. polskiego dla cudzoziemców.
10. Wydarzenia kulturalne.
11. Promocja działań projektowych.

Stowarzysznie "17-tka"

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

1 066 344,00 zł

799 758,00 zł

01-01-2020

31-12-2022 Nie

Centrum Wsparcia
Imigrantów i Imigrantek
(CWII)

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

2 384 613,00 zł

1 788 459,75 zł

01-09-2019

30-09-2022 Nie

Cele:
1. Zapewnienie doradztwa i pomocy w kwestiach legalizacji pobytu, w administracyjnych i
prawnych, a także praw pracowniczych dla obywateli Państw Trzecich
2.Integracja ze środowiskiem lokalnym studentów cudzoziemskich odbywających naukę w
województwie śląskim.
3. Zwiększenie kompetencji językowych dzieci cudzoziemców
5. Podniesienie kompetencji międzykulturowych służb gminnych i powiatowych
województwa śląskiego.
Działania:
1. Pomoc tłumacza.
2. Poradnictwo prawne.
3. Poradnictwo psychologiczne.
4.Kursy adaptacyjne.
5. Mentoring dla studentów.
6. Doradztwo zawodowe.
7. Organizacja półkolonii językowych dla dzieci.
8. Organizacja szkoleń z podstaw przedsiębiorczości oraz praw pracownika dla
cudzoziemców.
9. Organizacja kursów dla wszystkich służb gminnych i powiatowych województwa
Fundacja Instytut Pracy i
śląskiego.
Edukacji

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

1 912 565,82 zł

1 404 205,83 zł

01-10-2020

31-12-2022 Nie

Fundacja Fotismos

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

1 773 480,00 zł

1 330 110,00 zł

01-09-2019

31-08-2022 Nie

Fundacja Instytut na Rzecz
Państwa Prawa

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

1 972 140,00 zł

1 479 105,00 zł

01-07-2020

30-06-2022 Nie

Cel główny: Stworzenie komplementarnego do działań Wojewody Pomorskiego, systemu
wsparcia i integracji imigrantów z krajów trzecich, w województwie pomorskim oraz
kształtowanie zmiany postaw mieszkańców regionu wobec obecności imigrantów w
społeczności, poprzez wzrost wiedzy na temat pozytywnych aspektów imigracji.
Działania:
Działania skierowane do społeczności przyjmującej
Działania nakierowane na grupy specjalnego traktowania.
Działania skierowane do imigrantów

Cel główny - Integracja obywateli państw trzecich przebywających na terenie
województwa lubuskiego
Działania - prowadzenie punktów informacyjnych, aplikacja mobilna, imprezy integracyjne,
kolonie integracyjne, zajęcia wyrównawcze, wycieczki dla dzieci, nauka języka polskiego.
Cele:
Wsparcie procesu integracji cudzoziemców
Zapewnienie OPT doradztwa i pomocy prawnej
Podniesienie kompetencji językowych cudzoziemców
Wzrost zaangażowania OPT w życie społeczno-kulturalne
Działania:
punkt informacyjny, warsztaty dla cudzoziemców, kursy języka polskiego, eventy
integracyjne, biblioteka migracyjna, wydawanie newslettera

168 PL/2020/AMIF/12.41

Centrum Wsparcia
Integracji

169 PL/2020/AMIF/12.42

reSTART

170 PL/2019/AMIF/12.44

171 PL/2020/AMIF/12.47

172 PL/2020/AMIF/12.48

Cel główny - do 08.2022 roku zapewnienie kompleksowych usług integracyjnych dla 500
OPT przebywających w zachodniopomorskiem.
Działania:
1. Doradztwo integracyjne
2. Kursy adaptacyjne dla cudzoziemców
3. Aktywizacja zawodowa cudzoziemców
4. Zajęcia dla dzieci i młodzieży
5. Kursy języka polskiego dla obywateli państw trzecich
6. Działania zwiększające kontakt i integrację ze środowiskiem
Caritas Diecezji Koszalińsko7. Kampania informacyjna oraz włączenie kulturowe
Kołobrzeskiej
Cele: 1)wzmocnienie procesu integracji OPT, 2)wsparcie i aktywizacja zawodowa OPT,
3)podniesienie kompetencji językowych, 4)integracja kulturowa, 5)zwiększenie
świadomości prawnej, 6)szkolenia kadry i placówek edukacyjnych, 7)adaptacja OPT i
związanie partnerstwa międzykult.
Działania: 1)działania informacyjne i doradcze 2)działania dla szkół i studentów 3)nauka
języka polskiego 4)działania adaptacyjne 5)aktywizacja zawodowa 6)działania integracyjne
7)kampania informacyjna
Fundacja Ukraina

Cele:
1. Wzmocnienie procesu integracji OPT - kursy językowe, adaptacyjne, konsultacje.2.
Aktywizacja zawodowa obywateli państw trzecich i ułatwienie dostępu do rynku pracy
poprzez doradztwo zawodowe/coaching.3. Podniesienie świadomości różnorodności
kulturowej i wynikających z niej korzyści dla lokalnej społeczności, poprzez realizację
spotkań cyklicznych dla cudzoziemców i społeczeństwa przyjmującego.4. Umożliwienie
szerokiego dostępu do usług integracyjnych (...).5. Ułatwienie migrantom adaptacji poprzez
ofertę działań wprowadzających cudzoziemców w zasady funkcjonujące w Polsce 6.
Zapobieganie dyskryminacji i konfliktom na tle kulturowym w szkołach 7. Wyrównywanie
szans edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji uczniów.
Działania:
1. INFOPUNKT I DORADZTWO SPECJALISTYCZNE
2. DZIAŁANIA EDUKACYJNO-INTEGRACYJNE
Integracja cudzoziemców w
Fundacja Edukacji i
3. WSPARCIE EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ W SZKOŁACH
województwie łódzkim
Przedsiębiorczości
Cele projektu:
1.Zapewnienie cudzoziemcom dostępu do fachowej wiedzy i poradnictwa z zakresu
funkcjonowania w Polsce (głównie prawnego, społecznego i kulturowego), podwyższenie
poziomu znajomości języka polskiego wśród cudzoziemców oraz stopnia ich integracji ze
społecznością lokalną.
2.Poprawa sytuacji szkolnej dzieci cudzoziemców w podlaskich szkołach oraz zwiększenie
poziomu ich integracji z rówieśnikami.
3.Zwiększenie poziomu świadomości społeczeństwa przyjmującego na temat
cudzoziemców zamieszkujących na terenie Podlasia.
Działania:
1. Wsparcie asystentów rodzinnych.
2. Udzielanie informacji o prawach i obowiązkach imigrantów.
3. Kurs języka polskiego.
4. Wsparcie pomocy nauczyciela.
5. Wsparcie woluntarystyczne dzieci i młodzieży.
6. Organizacja i prowadzenie doradztwa zawodowego.
Centrum Integracji
7. Wydarzenia integracyjne prezentujące kulturę cudzoziemców.
Cudzoziemców
Fundacja Dialog
Cele: umożliwienie jak najszerszego, łatwego, szybkiego i wyprofilowanego do
indywidualnych potrzeb dostępu do usług integracyjnych wszystkim zainteresowanym
cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce, na terenie województwa
świętokrzyskiego.
Działania:
1) Info Mobilny i stały punkt informacyjny, mapa Dobrego Sąsiedztwa , Mobilny Punkt
Informacyjny
2) Kontakt - infolinia telefoniczna i internetowa z usługami wirtualnego tłumacza i
konsultanta
3) Sieć punktów wsparcia cudzoziemców w regionie
4) Biznes Centrum przedsiębiorczości i coworkingu dla cudzoziemców we współpracy z
Świętokrzyskie - dobre
Kieleckim Parkiem Technologicznym
sąsiedztwo na rzecz
Stowarzyszenie Integracja
5) Integracja - cykliczne kursy integracyjne z językiem polskim jako obcym.
integracji cudzoziemców
Europa-Wschód

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

852 821,25 zł

639 615,94 zł

01-09-2020

31-08-2022 Nie

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

3 177 580,41 zł

2 383 185,31 zł

01-01-2020

30-09-2022 Nie

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

737 997,33 zł

553 498,00 zł

01-09-2019

30-09-2021 Nie

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

999 750,00 zł

749 812,50 zł

01-07-2020

31-08-2022 Nie

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

1 331 709,60 zł

998 782,20 zł

01-10-2020

30-09-2022 Nie

173 PL/2021/FAMI/BK.11.1

174 PL/2021/AMIF/13.1

175 13/5-2021/FAMI

176 PL/2021/FAMI/BK.12.1

177 PL/2021/FAMI/BK.12.2

Cele:
Projekt zakłada stworzenie Centrów Integracji Cudzoziemców, które mają na celu
przetestowanie rozwiązań wypracowanych w ramach projektu poprzedzającego.
Działania:
1. Wyłonienie partnerów do projektu,
2. Wizyta studyjna z partnerami projektu w Portugalii,
3. Tworzenie Centrum Integracji Cudzoziemców – 3 etapy,
Budowanie struktur dla
integracji cudzoziemców w 4. Funkcjonowanie Centrów: Kursy językowe, kursy adaptacyjne, wsparcie prawne i
psychologiczne, punkt informacyjny,
Polsce - etap II - pilotaż
5. Monitorowanie i ewaluacja działalności Centrów,
Centrów Integracji
6. Krajowa Sieć Integracji Cudzoziemców.
Cudzoziemców
Cele: 1)Lepsze przygotowanie repatriantów do zamieszkania w Polsce, 2) Zwiększenie
liczby osób zainteresowanych osiedleniem w Polsce, 3)Zwiększenie zainteresowania gmin
przyjmowaniem repatriantów.
Repatriacja krok po kroku - Działania: 1)Cykl spotkań informacyjnych, 2)Kursy on-line z języka polskiego, 3)Wydanie
suplementu do broszury informacyjnej, 4)Aktywizacja gmin
III i IV edycja

Powrót do domu

Minister Rodziny i Polityki
Społecznej

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK2 - Integracja

Fundacja Pomoc Polakom
na Wschodzie

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

8 000 000,00 zł

6 000 000,00 zł

01-03-2021

31-12-2022 Nie

CK1 - Legalna migracja

630 100,00 zł

472 575,00 zł

01-07-2021

31-12-2022 Nie

CS2 - Integracja /
Legalna migracja

CK1 - Legalna migracja

560 700,00 zł

420 525,00 zł

01-07-2021

31-12-2022 Nie

Urząd do Spraw
Cudzoziemców

CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

970 200,00 zł

727 650,00 zł

01-06-2021

28-02-2022 Nie

Urząd do Spraw
Cudzoziemców

CS1 - Azyl

CK1 - Przyjęcie / azyl

4 327 575,00 zł

3 245 681,25 zł

01-05-2021

30-09-2022 Nie

Projekt obejmuje działania skierowane do kandydatów na repatriantów głównie z obszaru
Kazachstanu, osób narodowości polskiej lub o polskich korzeniach, nie posiadających
obywatelstwa polskiego ani obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, a także pomocniczo wobec społeczeństwa przyjmującego.
Działania projektu mają zapewnić uczestnikom kompleksowe wsparcie przed wyjazdem do
Polski i przygotować ich do konfrontacji z polskimi warunkami.
W projekcie przewidziano następujące grupy działań:
I wsparcie kompetencji językowych (działania „Zdalne kursy polskiego” oraz
„Konwersacje”)
Stowarzyszenie Vox
II wsparcie dostosowawcze (działanie „Kursy adaptacyjno-kulturowe”)
Humana

W związku z realizacją zadań Szefa UdSC, polegających m. in. na prowadzeniu ośrodków
dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz
zapewnianiu opieki socjalnej i medycznej, przewiduje się modernizację taboru
samochodowego poprzez zakup 5 samochodów osobowych oraz 2 stacji ładowania do
samochodów elektrycznych. Nowo zakupione pojazdy będą służyły do realizacji zadań
wykonywanych przez Departament Pomocy Socjalnej w ośrodkach UdSC. Celem jest
ulepszenie systemu obsługi cudzoziemców i zapewnienie pomocy socjalnej na czas
trwania procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej, poprzez wymianę części
pojazdów i unowocześnienie wysłużonej kolumny transportowej. Działania:
I - Przygotowanie zamówienia
II - Realizacja umowy na dostawę pojazdów
Wsparcie logistyczne w
zakresie udzielania pomocy III - Realizacja umowy na dostawę i montaż stacji ładowania do pojazdów elektrycznych
socjalnej II
Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców ośrodków dla cudzoziemców
oraz cudzoziemców odwiedzających obiekty UdSC, w związku z prowadzonymi wobec nich
procedurami w zakresie ochrony międzynarodowej i legalizacji pobytu poprzez
modernizację systemu monitoringu wizyjnego w ośrodkach dla cudzoziemców i
znajdujących się w nich serwerowniach, w których są przetwarzane dane wrażliwe o
cudzoziemcach. Modernizacja ta będzie polegać na wymianie dotychczasowego systemu
analogowego na nowoczesne wyposażone w systemy analizy wideo urządzenia oraz
wymianie rejestratorów na serwery z oprogramowaniem stanowiącym jednolitą platformę
z SMW.
Działania:
System Monitoringu
I - Powołanie zespołu projektowego
Wizyjnego (SMW) w
II - Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego
obiektach UdSC oraz
III - Realizacja umowy
ośrodkach własnych

