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BROSZURA
ROZWIĄZANIA WZMACNIAJĄCE GRUPY KOBIET-MIGRANTEK

PROJEKT PEPA 



FUNDACJA “INSTYTUT 
RE-INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”

Fundacja “Instytut Re-Integracji Społecznej” 
została utworzona w 2016 roku. Jako cel główny 
stawia szeroko pojętą edukację kulturowo- 
artystyczną dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 
głównie w sferze pozaformalnej. Instytut tworzy 
międzynarodowe konsorcja multilateralne, dzięki 
czemu pogłębia spójność Europy oraz 
propaguje proeuropejskie postawy obywatelskie. 
Fundacja wspiera wszystkich młodych 
kreatywnych, którzy pragną pogłębiać swoje 
pasje, mówić o swoich przekonaniach oraz 
ulepszać świat. Nasza organizacja zajmuje się 
działaniami skierowanymi do grup będących      
`w niekorzystnej sytuacji.

Facebook - https://www.facebook.com/fundacjaIRIS
Instagram - https://www.instagram.com/fundacja_iris/

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Adres: Polska, Łódź ul. Gdańska 54 lok. 116 
Numer telefonu: +48 790 205 209
Email: biuro@fundacjairis.com
Strona internetowa: http://fundacjairis.com/
Media Społecznościowe:

mailto:biuro@fundacjairis.com


Fundacja Ocalenie pomaga uchodźcom, imigrantom         
i repatriantom budować nowe życie w Polsce.

Kontakt: 
ul. Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa 
https://ocalenie.org.pl/

ORGANIZACJE POMAGAJĄCE
MIGRANTOM W POLSCE

Fundacja Ocalenie

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
Ethnos

Ukraiński Dom w Warszawie

Stowarzyszenie działa na rzecz mniejszości narodowych,
etnicznych i religijnych.

Kontakt: 
ul. Legionów 19 lok 18, 91-069 Lodz
Telefon: (42) 661 42 81
www.ethnos.org.pl

Ukraiński Dom w Warszawie to przepełnione ukrainską
kulturą, tętniące życiem miejsce otwarte dla wszystkich
ludzi niezależnie od narodowości, w którym każdy
znajdzie coś dla siebie.

Kontakt: 
ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa
Telefon: (22) 258 40 18
www.naszwybir.pl



GO-WOMAN! ALLIANCE 
COMMUNITY INTEREST COMPANY

Go-Woman Alliance CIC (GOAL) zostało założone 
w 2011 roku jako przedsiębiorstwo społeczne, 
którego celem jest rozwiązywanie problemu 
wykluczenia społecznego i zwiększanie 
innowacyjności wśród mniejszości etnicznych. 
Naszą specjalnością jest praca ze 
społecznościami znajdującymi się w niekorzystnej 
sytuacji, w tym migrantami, osobami ubiegającymi 
się o azyl, uchodźcami, kobietami i młodymi ludźmi. 
GOAL stało się światełkiem w tunelu dla osób       
o pochodzeniu etnicznym, szukających wsparcia.

GOAL stara się pracować z osobami 
indywidualnymi w celu zapewnienia im zarówno 
formalnych jak i nieformalnych możliwości 
kształcenia ustawicznego, aby móc wspierać ich 
stały rozwój oraz doskonalić wiedzę i umiejętności 
potrzebne do zatrudnienia/samozatrudnienia        
i samorealizacji.

Facebook -Go-Woman-Alliance-CIC
Instagram -goal_2011
Twitter - https://twitter.com/goal_info

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Adres: 2 Woodberry Grove, North Finchley, London. N12 0DR United Kingdom
Numer telefonu: +441213272997
Strona internetowa: http://www.gwacic.com/
Media społecznościowe:



St. Chad’s Sanctuary działa od 2010 roku i pomaga uchodźcom 
oraz osobom ubiegającym się o azyl na terenie, a także              
w okolicach Birmingham. Oferujemy ciepłe powitanie oraz otwarte 
drzwi dla osób w potrzebie.

Kontakt:
St. Chad’s Sanctuary, 72 – 74 Shadwell Street, Birmingham. B4 6HA
Telefon: +44 (0) 121 233 3127
www.stchadssanctuary.com

ORGANIZACJE POMAGAJĄCE
MIGRANTOM W WIELKIEJ BRYTANII

St. Chad’s Sanctuary

Asirt

Brushstrokes

ASIRT jest organizacją charytatywną z siedzibą 
w Birmingham, która zapewnia rzecznictwo, doradztwo 
i reprezentację prawną osobom ubiegającym się o azyl oraz 
innym niezarejestrowanym migrantom w West Midlands, 
którzy nie byliby w stanie pozwolić sobie na nie ze względu 
na ograniczone środki finansowe.
 
Kontakt:
ASIRT, 129 Zellig, Gibb St, Birmingham. B9 4AT 
Telefon: 0121 213 5893
www.asirt.org.uk

Misją Brushstrokes jest wspieranie grup znajdujących się
w trudnej sytuacji, w tym osób nowo przybyłych do Wielkiej
Brytanii i pomoc w ich integracji.

Kontakt:
Brushstrokes, 253 High Street, Smethwick, B66 3NJ 
Telefon: 0121 565 2234
www.brushstrokessandwell.org.uk

http://www.stchadssanctuary.com/
http://www.asirt.org.uk/
http://www.brushstrokessandwell.org.uk/


NIKANOR LTD

Nikanor Ltd zostało założone w 2002 roku jako 
prywatna firma działająca w zakresie rekrutacji, 
szkoleń dla dorosłych oraz zarządzania 
zasobami ludzkimi i ich rozwojem. 
Stale aktualizujemy nasze programy 
i opracowujemy nowe moduły szkoleniowe. 
Skupiamy się nie tylko na treści kursów, ale także 
na ulepszaniu metodologii i włączaniu 
nowoczesnych narzędzi oraz metod 
pedagogicznych. Oferujemy szkolenia 
stacjonarne i online, nauczanie mieszane, 
wirtualne klasy itp.
Nikanor oferuje również edukację nieformalną 
i pozaformalną oraz ma na celu promowanie 
udziału młodzieży w projektach i programach 
społecznych na poziomie lokalnym (integracja 
kulturowa, wolontariat, przedsiębiorczość...).

Facebook - https://www.facebook.com/nikanor.bg
Twitter - @NikanorOOD

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Adres: Sofia, Bulgaria, 1407
Numer telefonu: +359 88 762 4796
Strona internetowa: https://nikanor.bg
Media społecznościowe:



Celem Caritas Bułgaria jest wspieranie osób 
potrzebujących w budowaniu humanitarnego 
społeczeństwa. Dlatego też pomaga ono swoim 
organizacjom członkowskim w prowadzeniu działalności 
społecznej poprzez lokalne struktury.

Kontakt:
Sofia 1504, 9 Oborishte Str.,
Telefon: +359 2 944 18 58
https://caritas.bg/

ORGANIZACJE POMAGAJĄCE
MIGRANTOM W BUŁGARII

Caritas Bulgaria

UNHCR

CERMES

Główną misją UNHCR jest ochrona praw człowieka i dobrobytu 
osób, które zostały zmuszone do ucieczki z kraju. UNHCR 
poszukuje również trwałych rozwiązań dla poprawy sytuacji 
tych osób w zakresie ochrony, schronienia, zdrowia i edukacji.

Kontakt:
2, Pozitano SQUARE, Perform Business Center Building, 6th F, 
1000 Sofia, Bulgaria
Telefon: 359 2 98 02 453
https://www.unhcr.org/bg/

CERMES (Europejskie Centrum Emigracji, Migracji i Studiów 
Etnicznych) jest wiodącą organizacją badań akademickich 
zajmującą się migracją w Bułgarii, posiadającą bogate 
doświadczenie, zarówno w kraju jak i na szczeblu 
międzynarodowym.

Kontakt:
https://cermes-bg.com/en



ASOCIATIA INSTITUTUL PENTRU 
PARTENERIAT SOCIAL BUCOVINA

Tworzenie programów ułatwiających
międzykulturową naukę, współpracę 
transgraniczną i wymianę doświadczeń        
w dziedzinie ekonomii społecznej oraz 
zatrudnienie osób niedoświadczonych na 
rynku pracy;
Wspieranie młodych ludzi i dorosłych            
z obszarów wiejskich, migrantów, grup 
mniejszościowych oraz osób 
niepełnosprawnych;
Promowanie rozwoju regionalnego                 
i społecznego;
Organizowanie działań wolontariackich na 
rzecz rozwoju kompetencji/umiejętności 
zawodowych i szkoleń tematycznych.

BUCOVINA INSTITUTE jest organizacją 
pozarządową założoną w 2011 roku, której misją 
jest wspieranie zrównoważonego rozwoju 
społeczności w północno-wschodniej Rumunii, 
południowo-zachodniej części Ukrainy oraz całej 
Republice Mołdawii, poprzez tworzenie 
konsorcjów na rzecz nauki, organizowania 
i przeprowadzania szkoleń oraz promowania 
ustawicznej edukacji dla dorosłych.
Głównymi celami Bucovina Institute są m.in.:

Facebook -https://www.facebook.com/i.bucovina
Instagram - https://www.instagram.com/asociatiainstitutulbucovina/

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Adres: Strada Zamcei, numărul 17, 720214, Suceava, România
Numer telefonu: 0230.524.128
Strona internetowa:https://bucovinainstitute.org/
Media społecznościowe:

https://www.facebook.com/i.bucovina
https://www.instagram.com/asociatiainstitutulbucovina/
https://bucovinainstitute.org/


The Jesuit Refugee Service (JRS) jest międzynarodową 
organizacją humanitarną, której misją jest towarzyszenie 
i pomoc uchodźcom, jak również rzecznictwo w ich 
imieniu oraz innych przymusowo przesiedlonych osób.

Kontakt:
Strada OprișIlie, numărul 54, sector 4, 041378, București, 
România
Telefon: +40726724291
https://www.jrsromania.org/

ORGANIZACJE POMAGAJĄCE
MIGRANTOM W RUMUNII

Association for Jesuit Refugees 
Services (J.R.S)

Ecumenical Association of Romanian 
Churches-AIDRom

ICAR Foundation

Od ponad 10 lat głównymi celami AIDRom jest promowanie 
włączenia społecznego osób marginalizowanych, 
wzmocnienie pozycji kobiet w celu reintegracji społecznej, jak 
również praw człowieka i równych możliwości, walka 
z zagrożeniami i dyskryminacją oraz pomoc uchodźcom 
i migrantom poszukującym integracji na terenie Rumunii.

Kontakt:
Strada IlarieChendi, numărul14, sector 2, București, România
Telefon: 021.212.4868
https://www.aidrom.ro/

Misją Fundacji ICAR jest przyczynianie się do umacniania 
demokracji poprzez pomoc grupom osób 
słabszych/bezbronnych i marginalizowanych, będących 
ofiarami rażących naruszeń praw człowieka.

Kontakt:
BulevardulUnirii 70, sector 3, 030836, București, România
Telefon: 021.321.2221
http://www.icarfoundation.ro/ro/

https://www.jrsromania.org/


DOMSPAIN CONSULTING SL

DomSpain oferuje szeroki zakres usług dla 
sektora publicznego i prywatnego w Hiszpanii 
oraz aktywnie uczestniczy w programach 
międzynarodowych za pośrednictwem dobrze 
ugruntowanej sieci partnerów zagranicznych. 
Dział Szkoleń odpowiada za rozwój programów 
edukacyjnych, takich jak kursy i warsztaty dla 
dorosłych z zakresu języków obcych, ICT oraz 
rozwoju osobistego. Prowadzi również szkolenia 
zawodowe: ICT, języki obce, umiejętności 
zwiększające szanse na zatrudnienie, 
wykorzystanie narzędzi cyfrowych i nowych 
metod nauczania, mieszane zajęcia 
pozalekcyjne dla uczniów i rodziców z zakresu 
języków obcych, robotyki, programowania 
i bezpieczeństwa w Internecie. DomSpain 
wspiera jednostki, takie jak centra/ośrodki 
edukacyjne, instytucje publiczne, 
przedsiębiorstwa społeczne i organizacje 
pozarządowe, służąc im radą w zakresie 
cyfryzacji wewnętrznego obiegu dokumentów.

Facebook - DomSpainReus
Instagram - domspaineu
Twitter - DomSpainReus
LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/domspain/

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Addres: Raval de Sant Pere, 1, entresol, 43201 Reus (Tarragona), Spain
Numer telefonu: (+34) 877 01 47 36
Strona internetowa: https://domspain.es/en/home
Media społecznościowe:



ASILIM zostało założone w 2001 roku jako 
stowarzyszenie typu non-profit i posiada w dużej mierze 
nauczycieli, których specjalizacją jest nauczanie języka 
hiszpańskiego jako obcego. Pracują oni od lat, aby 
znajdować się w czołówce swej dziedziny w celu 
zaopatrzenia swych klas w najnowocześniejszą 
metodologię dedykowaną uczniom.

Kontakt: 
Arquitectura, 15, bajo, 28005 Madrid
Telefon: (+34) 622 397 863
https://asilim.org/

ORGANIZACJE POMAGAJĄCE
MIGRANTOM W HISZPANII

ASILIM – Association for the 
Linguistic Integration of Immigrants 
in Madrid 

Jest organizacją typu non-profit, bezpartyjną 
i bezwyznaniową, która działa na rzecz poprawy 
warunków życia osób znajdujących się w niepewnej 
sytuacji. Wspierają i promują udział społeczny poprzez 
ułatwianie działań i akcji solidarnościowych dla osób i grup 
znajdujących się w najtrudniejszych sytuacjach.

Kontakt: 
Plaza de Santa María Soledad de Torres Acosta, 2. Madrid
Telefon: +34 915 31 23 12
https://www.accem.es/

URDA Spain jest organizacją typu non-profit, która
zapewnia warunki i możliwości godnego życia osobom
znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, takim jak
migranci, uchodźcy, osoby przesiedlone i/lub dotknięte
wojną czy klęskami żywiołowymi.

Kontakt: 
Plaza de Santa María Soledad de Torres Acosta, 2. Madrid
Telefon: +34 919 353 759
https://urdaspain.org

Accem 

URDA Spain – Urgent Relief & 
Development Association 

https://asilim.org/


FUNDACJA “STREFA INSPIRACJI I
ROZWOJU”
Jesteśmy organizacją typu non-profit. Działamy 
na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym 
i międzynarodowym. Naszym głównym celem jest 
edukacja (m.in. wspieranie, promocja i rozwój 
ścieżki edukacyjnej dzieci oraz młodzieży), 
kultura, sztuka, promocja zdrowia i sportu. 
Wspieramy również nowe reformy dotyczące 
edukacji pozaformalnej, kształtujemy 
proeuropejskie postawy obywatelskie, 
popularyzujemy ideę integracji europejskiej 
i wdrażamy zasady demokracji. Poprzez nasze 
projekty chcemy dostarczać nowe rozwiązania 
w różnych dziedzinach życia społecznego, 
zwłaszcza w celu ochrony praw i wolności 
człowieka oraz sprawić, by obywatele traktowali 
się w sposób równy, bez względu na ich religię, 
przekonania, pochodzenie czy historię. Chcemy 
również umocnić w nich niektóre wartości 
uniwersalne, uczyć ich przedsiębiorczości 
i zaopatrzyć w kompetencje przekrojowe lub 
takie, które przydadzą się im w dorosłym życiu, 
m.in. kreatywność, wyobraźnia, krytyczne 
myślenie, praca zespołowa, 
niezależność/samodzielność, rozwiązywanie 
problemów, zdecydowanie itp.

Facebook - @InspiracjiiRozwojuStrefa
Instagram - strefainspiracjiirozwoju

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Adres: ul. Szkolna 1, 99-100 Łęczyca
Numer telefonu: +48 737 950 659
Strona internetowa: http://strefainspiracjiirozwoju.pl/
Media społecznościowe:



Celem i misją Fundacji jest dialog wyrażający się w miłości
do drugiego człowieka i przekształcający społeczeństwo
we wspólnotę, w której poszanowane są prawa człowieka
i godność osoby ludzkiej.

Kontakt:
Ks. Adama Abramowicza 1, 15-872 Białystok
Telefon: +48 85 742 40 41
https://fundacjadialog.pl/

ORGANIZACJE POMAGAJĄCE
MIGRANTOM W POLSCE

Fundacja DIALOG

Fundacja Inna Przestrzeń

Fundacja "Nasz wybór"

Fundacja aktywnie działa na rzecz promowania 
otwartości, demokracji i wielokulturowości. Otwiera nowe 
przestrzenie dla wypowiedzi artystycznej i społecznej 
w Polsce i na świecie.

Kontakt: 
ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa
Telefon: +48 795 103 697
https://www.innaprzestrzen.pl/

Głównym celem Fundacji jest pomoc w integrowaniu 
ukraińskich migrantów z polskim społeczeństwem, 
wspieranie rozwoju kontaktów kulturalnych, oświatowych, 
ekonomicznych i politycznych między Polską i Ukrainą 
oraz upowszechnianie wartości demokratycznych 
i społeczeństwa obywatelskiego.

Kontakt: 
Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa
Telefon: +48 727 805 764
https://naszwybor.org.pl/



PEPA

pepaproject@gmail.com
https://pepaproject.eu/

www.facebook.com/pepaprojecteu

...to projekt mający na celu szkolenie kobiet-migrantek, poprzez umożliwienie im wspierania 
innych kobiet w nauce i działaniach społecznych, jak również możliwość bycia 

wolontariuszkami w swojej społeczności. Oprócz tego, że projekt przyniesie korzyść 
wszystkim kobietom-migrantkom, jest kierowany szczególnie do tych, które mają niższe 

wykształcenie, dochody, są społecznie wyizolowane lub żyją w niesprzyjających warunkach.
Badania z całej UE potwierdzają, że kobiety-migrantki posiadają gorsze zatrudnienie,
trudności integracyjne i gorsze efekty kształcenia niż migrujący mężczyźni lub kobiety 
urodzone w UE. Wykazano, że wzajemne wsparcie i wolontariat znacznie poprawiają 

integrację, naukę i zatrudnienie kobiet-migrantek, jak również, pomagają im budować nowe 
więzi społeczne, zyskać pewność siebie oraz poprawiać zdrowie psychiczne i fizyczne.

 
Cele:

Zwiększenie ilości i jakości wzajemnego wsparcia oraz możliwości pomocy dla 
kobiet-migrantek.

Rozwijanie zdolności praktykantów i stworzenie większych możliwości dla kobiet-migrantek.
 

Długoterminowy projekt PEPA sprzyja lepszej komunikacji oraz szerzeniu wiedzy pomiędzy 
jednostkami i organizacjami pracującymi w tym obszarze.

" W S P A R C I E  K O M I S J I  E U R O P E J S K I E J  P R Z Y  P R O D U K C J I  T E J  P U B L I K A C J I  N I E  R E P R E Z E N T U J E
T R E Ś C I ,  K T Ó R E  O D Z W I E R C I E D L A J Ą  T Y L K O  P O G L Ą D Y  A U T O R Ó W ,  A  K O M I S J A  N I E  M O Ż E  B R A Ć

O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I  Z A  W S Z E L K I E  M O Ż L I W E  U Ż Y C I E  Z A W A R T Y C H  W  N I E J  I N F O R M A C J I "


