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       ……………………….. 

AKCEPTUJĘ 
 

LISTA RANKINGOWA – EUROPEJSKI FUNDUSZ NA RZECZ INTEGRACJI 
OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH 

NABÓR NR 3- PROGRAM 2008 
 
 

Numer 
wniosku 

Nazwa wnioskodawcy (partnerów) i 
tytuł projektu 

Liczba 
punktó
w (max 

100) 

Kwota dofinansowania z 
EFI* 

% z EFI 

1/3/2008/EFI Stowarzyszenie Wietnamczyków w 
Polsce "Solidarność i Przyjaźń" „Moja 
Polszczyzna” 

74,5 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
221 90

3,49 
1 144 

247,40 
------ 75** 

(49 31
1,80) 

75** 
(254 2
77,20) 

----- 

8/3/2008/EFI Fundacja Forum Różnorodności (FFR) 
„Centrum Powitania w Warszawie - 
tworzenie modelowych rozwiązań 
instytucjonalnych w zakresie integracji 
cudzoziemców w Polsce” 
(PARTNERZY:  
Fundacja Rozwoju "Oprócz Granic") 

74,5 9000,0
0 

135960,00 ------ 75** 
(1 200

,00) 

75** 
(18 12
8,00) 

------ 

6/3/2008/EFI Fundacja INNA PRZESTRZEŃ „Pilotaż 
warszawskiego Centrum 
Wielokulturowego” 
(PARTNERZY:  
Fundacja Rozwoju "Oprócz Granic") 

72,5 20952
7,50 

333780,00 291405,00 75** 
(69 84
2,50) 

75** 
(111 2
60,00) 

75** 
(97 1
35,00

) 

3/3/2008/EFI Stowarzyszenie Homo Faber „Witamy 
w Lublinie” 

71,0 138 
654,00 

225 144,00 213 444,00 75** 
(18 48
7,20) 

75** 
(30 01
9,20) 

75** 
(28 4
59,20

) 
5/3/2008/EFI Fundacja OCALENIE „MultiTrening” 69,5 156 26

2,50 
126 810,00 121 050,00 75** 

(20 83
5,00) 

75** 
(16 90
8,00) 

75** 
(16 1
40,00

) 
7/3/2008/EFI Fundacja Rozwoju OPRÓCZ GRANIC 

„Migranckie Centrum Karier i 
Pośrednictwa Pracy” 

67,5 76 590
,00 

110 970,00 ------- 75** 
(10 21
2,00) 

75** 
(14 79
6,00) 

------- 

4/3/2008/EFI Fundacja OCALENIE „Kim jestem…? 
W poszukiwaniu własnej tożsamości - 
badania sytuacji  potrzeb związanych z 
integracją studentów z b. ZSRR w 
Polsce. Wnioski dla polityki 
integracyjnej państwa” 

66,0 59 010
,00 

112 455,00 92 707,50 75** 
(7 868

,00) 

75** 
(14 99
4,00) 

75** 
(12 3
61,00

) 

2/3/2008/EFI Stowarzyszenie EMIGRANT 
„Akademia Emigrant - szansą integracji 
obywateli państw trzecich” 

61,0 58177
5,00 

355650,00 -------- 75** 
(77 57
0,00) 

75** 
(47 42
0,00) 

------- 

9/3/2008/EFI Europejska Unia Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej 
UNICORN „Badanie potrzeb i 
problemów integracyjnych wysoko 
wykwalifikowanych imigrantów na 
grupie wybranych krajów trzecich” 

52,0 212 85
0,00 

-------- ------- 75** 
(28 38
0,00) 

------ ----- 
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* podana kwota jest kwotą maksymalną. Kwota może ulec obniżeniu w wyniku dostosowania szacunkowego 
budżetu projektu spowodowanego aktualizacją harmonogramu projektu i/lub uszczegółowieniem wydatków; 
** projekty, w których złożono wniosek o dofinansowanie ze środków z budżetu państwa; w nawiasie podano 
max. wartość dofinansowania z budżetu państwa; 
 
Umowy o dofinansowanie podpisywane będą z wnioskodawcami, których projekty uzyskały 
największą liczbę punktów, z uwzględnieniem dostępności środków z Europejskiego Funduszu na 
rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Na dzień zatwierdzenia listy rankingowej są to projekty  
nr 1/3/2008-9/3/2008 (w tym projekt nr 2/3/2008 może otrzymać dofinansowanie w kwocie max. 
296.853,97 PLN) Umowy będą podpisywane zgodnie z kolejnością złożenia przez wnioskodawców 
pełnej, poprawnej dokumentacji koniecznej do podpisania umowy. W przypadku zmiany ilości 
dostępnych środków finansowych z EFI (w wyniku zmiany kursu EUR/PLN) umowy zostaną 
podpisane wyłącznie do kwoty dostępnego dofinansowania z EFI. 
 
 

Istotne szczegóły projektów i cele operacyjne: 
 

Projekt Istotne szczegóły projektu Cele operacyjne projektu 
Moja 
Polszczyzna 
1/3/2008/EFI 

Projekt przewiduje realizację następujących 
działań: 
-Publikacja miesięcznika informacyjno 
edukacyjnego „Que Viet”. Na jego łamach będą 
udzielane porady i podawane aktualne nowinki z 
Polski, ze świata i Wietnamu.  
-Strona internetowa- zbudowanie słownika polsko-
wietnamskiego i wietnamsko-polskiego online.  
-Prawo i Ekonomia w praktyce- cykliczne wykłady, 
konferencje, które mają na celu dostarczenie 
podstawowej wiedzy z dziedziny praw i ekonomii.  

Celem projektu jest : 
-zmniejszenie barier, na jakie napotykają 
Wietnamczycy w procesie integracji ze 
społeczeństwem polskim poprzez 
edukację w przedmiotach: języka, 
historii, kultury itp. 
-zwiększenie potencjału ekonomicznego 
beneficjentów poprzez podnoszenie 
poziomu wiedzy z dziedziny prawa i 
ekonomii. 
-zbliżenie społeczeństwa polskiego do 
społeczności wietnamskiej. 
 

“Centrum 
Powitania w 
Warszawie”- 

tworzenie 
modelowych 

rozwiązań  
instytucjonalnych 

w zakresie  
integracji 

cudzoziemców w 
Polsce 

8/3/2008/EFI 

Działania w ramach projektu są  kontynuacją  
projektu „Centrum Powitania w Warszawie – 
wypracowywanie modelu punktu doradczego dla 
migrantów wspierającego zintegrowane 
społeczeństwo różnorodne: 
-Dalsze prowadzenie Ruchomego Punktu 
Doradczego, wspierającego integracje migrantów z 
krajów trzecich ze społeczeństwem przyjmującym w 
Polsce poprzez udzielanie porad i wsparcia w  
miejscach, gdzie migranci przebywają (miejsca 
pracy, urzędy etc,); 
-Dalsze prowadzenie Stałego Punktu Doradczego 
dla migrantów z państw trzecich. „Centrum 
Powitań” w Warszawie, oferujący kompleksowe 
wsparcie w postaci zaplecza konsultantów i 
specjalistów, szkoleń i programów wsparcia 
integracji, oraz zaplecza techniczno-biurowego 
umożliwiającego samo-organizacje migrantów. 
-Kreowanie pozytywnego wizerunku migrantów 
poprzez organizację spotkań o charakterze 
integracyjnym oraz szerzenie w społeczeństwie 
polskim wiedzy nt. warunków życia migrantów w 
Polsce. 

Celem ogólnym projektu jest stworzenie 
warunków sprzyjających uczestnictwu 
migrantów z krajów trzecich w życiu 
społecznym, kulturowym i zawodowym 
w Polsce oraz implementacji i 
rozpowszechnianiu wiedzy na temat  
modelowych rozwiązań w tym zakresie 
wypracowanych w ramach pierwszego 
cyklu projektu. Projekt skupiony jest 
przede wszystkim na beneficjentach 
ostatecznych, którymi są migranci 
ekonomiczni z krajów przechodzących 
przemianę gospodarki (tzw. transition 
countries) oraz z krajów rozwijających 
się (developing countries). 
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Pilotaż 
Warszawskiego 

Centrum 
Wielokulturoweg

o 
63/2008/EFI 

Projekt zakłada realizację dwóch modułów działań 
bezpośrednio sprofilowanych na aktywizację osób 
pochodzących z krajów trzecich:  
-Moduł I - Inkubator organizacji cudzoziemskich,  
-Moduł II - Aktywizacja przez kulturę. 
Uzupełnieniem tych modułów są działania 
wspólne, w ramach których przewidywane są:  
-Badania potrzeb beneficjentów, 
-Monitoring prowadzonych działań wraz z planem 
wdrożenia zmian (aktualizacji) podejmowanych 
działań, 
 
 

Projekt dąży do realizacji następujących 
celów: 
-aktywizacja i wsparcie nowoprzybyłych 
obywateli państw trzecich, 
-stworzenie trwałej struktury tj. 
Warszawskiego Centrum 
Wielokulturowego, które ma zapewniać 
nowoprzybyłym obywatelom państw 
trzecich, szeroki wachlarz pomocy w 
integracji ze społeczeństwem 
przyjmującym oraz pomóc 
społecznościom cudzoziemskim w 
zakładaniu i funkcjonowaniu nowych 
organizacji i wsparciu już istniejących. 
 

Witamy w 
Lublinie 

3/3/2008/EFI 

Działania: 
-przygotowanie i uruchomienie punktu 
informacyjnego. 
-przygotowanie i przeprowadzenie trzech 
cyklicznych akcji "Witamy w Lublinie" mających na 
celu przyjęcie i nawiązanie pierwszego kontaktu z 
nowo przybyłymi do miasta studentami i 
studentkami. 
-szkolenia dla pracowników i urzędników instytucji 
i firm  (w tym obsłudze dyskotek, barów, itp) 
mających najczęstszy kontakt z cudzoziemcami z 
prawa, procedur związanych z integracją i 
antydyskryminacyjną oraz z elementów języka i 
kultury najliczniejszych grup cudzoziemców. 

Główne cele projektu to  
-adaptacja imigrantów, zarówno kobiet 
jak i mężczyzn, którzy decydując się na 
pobyt w Lublinie, w poznaniu i 
przyjęciu na siebie praw i obowiązków 
wynikających z systemu prawnego ich 
nowego kraju pobytu  
-uruchomienie i udostępnienie 
mieszkańcom Lublina, zarówno 
obywatelom Polski jak i imigrantom, 
punktu pomocowego.  
 

MultiTrening 
5/3/2008/EFI 

Projekt obejmuje następujące działania: 
-przeprowadzenie kompleksowych szkoleń 
dotyczących różnych aspektów związanych z 
obecnością cudzoziemców w Polsce dla 
urzędników rządowych i samorządowych 
-stworzenie specjalnej grupy roboczej, której 
zadaniem będzie stworzenie jak najbardziej trwałej 
platformy współpracy pomiędzy regionami polski 
w zakresie integracji cudzoziemców, obywateli 
krajów trzecich. 
 

Główne cele: 
-zwiększanie kompetencji 
międzykulturowej personelu instytucji 
publicznych różnego szczebla 
administracji rządowej i samorządowej 
-wsparcie integracji cudzoziemców 
poprzez budowanie platformy 
współpracy pomiędzy 
regionami/miastami 
-opracowanie i wdrożenie szkoleń 
międzykulturowych dla urzędników 
 

Migranckie  
Centrum Karier i 

Pośrednictwa 
Pracy 

7/3/2008/EFI 

Projekt przewiduje realizację następujących 
głównych działań: 
-przygotowanie specjalistycznych szkoleń i 
programów wsparcia  

-doradztwo zawodowe,  

- usługi pośrednictwa pracy, pomoc w 
poszukiwaniu ofert pracy dla obywateli Państw 
Trzecich; 

Celem projektu jest : 
-podniesienie dostępności pośrednictwa 
pracy wrażliwego na specyfikę 
zatrudnienia cudzoziemców 
(niezależnie od statusu prawnego w 
Polsce) i promocję wśród pracodawców 
przyjmowania do pracy cudzoziemców.  
-zmniejszenie udziału nielegalnego 
zatrudnienia poprzez szerzenie 
świadomości prawnej migrantów i ich 
pracodawców 
-wzbogacenie kapitału ludzkiego 
migrantów; 

Kim jestem…? W 
poszukiwaniu 

Główne działanie w ramach projektu to badanie 
sytuacji i potrzeb związanych z integracją 

 Główne cele projektu: 
- poprawa integracji z polskim 
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własnej 
tożsamości – 

badania sytuacji i 
potrzeb 

związanych z 
integracją 

studentów z 
b.ZSRR w Polsce. 

Wnioski dla 
polityki 

integracyjnej 
państwa. 

4/3/2008/EFI 

studentów z b.ZSRR w Polsce. Projekt zakłada 
objęcie badaniami ok. 100 studentów z krajów 
b.ZSRR, ze szczególnym uwzględnieniem osób z 
Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, 
Uzbekistanu i Kirgistanu, czyli potencjalnych 
repatriantów . 

społeczeństwem studentów polskiego 
pochodzenia ze Wschodu 
- uwrażliwienie administracji 
państwowej na sytuację i potrzeby 
grupy docelowej poprzez 
sformułowanie wniosków dla polskiej 
polityki integracyjnej 
- poprawa w dostępie do rynku pracy 
dla grupy docelowej 
 

Akademia 
Emigrant” – 

szansą integracji 
obywateli państw 

trzecich 
2/3/2008/EFI 

Projekt będzie opierał się na stworzeniu 
instytucjonalnych ram dla Akademii EMIGRANT, 
która w przyszłości ma pełnić funkcję placówki 
szkoleniowo – edukacyjnej dla emigrantów z 
krajów trzecich ze szczególnym uwzględnieniem 
nowo przybyłych obywateli. Podstawowe działania 
przewidziane w ramach przedsięwzięcia to 
stworzenie portalu internetowego Akademia 
EMIGRANT, który będzie pełnił funkcję e-
dziekantu oraz e-learningu j. polskiego oraz 
uruchomienie 2 - stopniowego kursu 
szkoleniowego m.in.  z zakresu nauki języka 
polskiego, elementów prawa polskiego UE, 
kulturoznawstwa, informatyki (obsługi komputera) 
oraz makro i mikroekonomii. 
 
 

Głównym celem projektu jest 
utworzenie „Akademii Emigrant”, która 
stworzy instytucjonalne ramy do 
organizowania programów i zajęć 
mających na celu wprowadzenie nowo 
przybyłych obywateli państw trzecich 
do społeczeństwa polskiego i umożliwi 
im uzyskanie podstawowej wiedzy 
dotyczącej języka, historii, instytucji, 
aspektów społeczno – gospodarczych, 
życia kulturalnego oraz podstawowych 
norm i wartości obowiązujących w 
Polsce oraz w krajach UE. 
Działania Akademii ukierunkowane 
będą przede wszystkim na edukację 
obywateli państw trzecich oraz na 
zapobieganie ich marginalizacji 
społecznej i zwiększanie ich aktywności 
społeczno-gospodarczej. Pomoc 
skierowana będzie do obywateli już 
przebywających w Polsce jak również do 
osób zamierzających przyjechać do 
Polski. 
 

Badanie potrzeb i 
problemów 

integracyjnych 
wysoko 

wykwalifikowan
ych imigrantów 

na grupie 
wybranych 

krajów trzecich. 
9/3/2008/EFI 

 

Główne działania to przeprowadzenie badań dot. 
problemów integracyjnych 
wysokowykwalifikowanych imigrantów  

Celem projektu będzie poszerzenie 
wiedzy o problemach, na jakie 
napotykają obywatele państw trzecich,  
na drodze pełnej i jak najszybszej 
integracji w Polsce. Wyniki badań mają 
pomóc w opracowaniu wskaźników i 
metodologii oceny umożliwiających 
ocenę postępów integracyjnych oraz 
dostosowanie polityki i środków do 
powstających  potrzeb. 
 

 
 


