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• Nowości i priorytety 2019

• Plany od września 

• Aktualna oferta dla przedszkoli i szkół

• Jak się włączyć?

..............................................

Plan prezentacji



..............................................

Bezpieczeństwo

Edukacja

Integracja

Współpraca

Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego  

2018-2022

Wizja

Wspólnota różnych mieszkańców

Wrocławia, którzy żyją we wzajemnym

szacunku bez względu na swoje

pochodzenie, odrębność kulturową,

język czy religię.



Zespół 

Dialogu 

Międzykulturowego

..............................................

Społeczny Doradca 

ds. Tolerancji 

i Przeciwdziałania 

Ksenofobii

Pełnomocnik 

ds. Mieszkańców 

Pochodzenia 

Ukraińskiego

Instytucje kultury i sportu 

Policja, ORA, Biznes

Przedszkola i Szkoły

Komórki i jednostki urzędu

Środowiska lokalne (RO,CAL, Biblioteki)

Zarządcy Nieruchomości 

NGO

Mieszkańcy

Koordynacja i współpraca



Rola i zadania naszych Partnerów

..............................................

● Działania w 4 obszarach WSDM

● Zadania własne

● Wsparcie merytoryczne (szkolenia, warsztaty, konsultacje)

● Wsparcie promocyjne i informacyjne

● Partnerstwa

● Zbiorcze informacje z działań Miasta



Jak się włączyć?
..............................................

MOWIE STOP NIENAWIŚCI

www.wcsn.pl 

(Centrum Zgłoszeń)

stopmowienienawisci@wcrs.wroclaw.pl



Komplementarność

działań, sieciowanie

Zintegrowana informacja

Wsparcie ekspertów

..
..

..
..

..
..

Pilotażowe projekty

(klasy przygotowawcze)

..
..

..
..

..
..

Priorytetowe działania

(2019: wsparcie szkół, mowa nienawiści, ABC Polskiej Szkoły, nauka j. polskiego jako obcego w wakacje)

.....................................................

Systemowe rozwiązaniaWspółpraca z Partnerami

Informacja i zaangażowanie

obcokrajowców

Koordynacja i współpraca
..............................................





Koordynacja zadania: Departament Edukacji UM 

Wrocławia



8 ofert wsparcia międzykulturowego dla wrocławskich szkół i 

przedszkoli (rok szkolny  2018/2019)

1 Targi Edukacji Międzykulturowej 

(wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, 

kontakt z NGO)

2 Sztafeta Szkół Stop Mowie Nienawiści

(warsztaty i szkolenia z udziałem 

przedstawicieli Policji) 

3 Ambasadorzy Dialogu

(wsparcie kompetencyjne, specjalista 

w szkole)

4 Konsultacje z ekspertem 

międzykulturowym 

(indywidualne i grupowe)

5 Specjalistyczne szkolenia i warsztaty

(rada pedagogiczna, rodzice, klasy, 

współpraca z NGO)

6 Mediacje międzykulturowe 

(przeciwdziałanie i zarządzanie

konfliktami)

7 Networking 

(pomoc w nawiązywaniu kontaktu 

i pozyskaniu ofert innych instytucji, 

pilotażowe projekty)

8 Konsultacje z Zespołem ds. 

Uczniów i Rodzin Obcojęzycznych 

(ZURO) (pilotażowe projekty, 

nowatorskie rozwiązania systemowe)

* Oferta jest bezpłatna dla wrocławskich placówek (finansowana ze

środków Gminy Wrocław w ramach wdrażania Strategii Dialogu 
Międzykulturowego 2018-2022).

Więcej informacji: 
www.wielokultury.wroclaw.pl
wielokultury@wcrs.wroclaw.pl

http://www.wielokultury.wroclaw.pl/
mailto:wielokultury@wcrs.wroclaw.pl


• Zapisy do grupy „Ambasadorzy Dialogu”

• Zapraszamy do „Wrocław na Językach 
Świata” – realizowany przez WCI –
www.wnjs.pl

• Sztafeta Szkół Stop Mowie Nienawiści (od 
2014) – ok. 60 szkół

• Szkolenie z prawnikiem 14.06.2019 n.t.
klas przygotowawczych, godz. 11-13

• Oferta NGO - osobny konkurs WCRS na 
działania w szkołach i w przedszkolach 
(m.in. szkolenia dla nauczycieli i 
wychowawców, projekty dla młodzieży i 
dzieci – lista poniżej)

..............................................
Szczególnie polecane dla szkół

http://www.wnjs.pl/


Regionalne Centrum Wspierania 

Inicjatyw Pozarządowych
Wielokulturowy Wrocław - lokalnie i globalnie radoslaw.bednarski@rcwip.pl

Fundacja "Libros Libres" Prowadzenie Centrum Dwóch Kultur Księgarnia Hiszpańska

Fundacja Ekorozwoju Jeden Świat osuch@eko.org.pl

Fundacja Obserwatorium 

Społeczne
Wrocław-Dialog-Wspólnota fundacja.obserwatorium@obserwatoriumspoleczne.pl

Fundacja Teatr Układ Formalny Miasto Zrozumienia sekretariat@ukladformalny.pl

Stowarzyszenie Edukacji 

Krytycznej
Osiedlowe Muzea Wielokulturowości

Stowarzyszenie Edukacji 

Krytycznej
Klub Mozaika edukacja.krytyczna@gmail.com

Fundacja Ukraina
Sumer polish language course/Letni kurs języka 

polskiego

biuro@fundacjaukraina.eu

igor.lisin@fundacjaukraina.eu

Fundacja Go'n'Act

Wsparcie dialogu międzykulturowego w szkołach i 

przedszkolach - Narzędziownik świadomego 

nauczyciela

magdalena@goandact.org

fundacja.gonact@gmail.com

1) Regionalne Centrum 

Wspierania Inicjatyw 

Pozarządowych, 2) 

Stowarzyszenie Różnorodności 

Społecznej UP-DATE

Wsparcie dialogu międzykulturowego w szkołach i 

przedszkolach - Wrocław - NIE dla mowy nienawiści 

w szkole

stowarzyszenie.update@gmail.com

Stowarzyszenie "Diversja"
Wsparcie dialogu międzykulturowego w szkołach i 

przedszkolach - "Żywa Biblioteka dla szkół"

kontakt@diversja.org

dorota.kuentzel@diversja.org

Dolnośląska Federacja 

Organizacji Pozarządowych 

Wsparcie dialogu międzykulturowego w szkołach i 

przedszkolach - Johanneum novum - wsparcie 

dialogu międzykulturowego w szkołach i 

przedszkolach

dfop@dfop.org.pl

Fundacja Mode - Move and Wsparcie dialogu międzykulturowego w szkołach i 
info@modefoundation.com

mailto:radoslaw.bednarski@rcwip.pl
mailto:osuch@eko.org.pl
mailto:fundacja.obserwatorium@obserwatoriumspoleczne.pl
mailto:sekretariat@ukladformalny.pl
mailto:edukacja.krytyczna@gmail.com
mailto:biuro@fundacjaukraina.eu
mailto:biuro@fundacjaukraina.eu
mailto:magdalena@goandact.org
mailto:magdalena@goandact.org
mailto:stowarzyszenie.update@gmail.com
mailto:kontakt@diversja.org
mailto:kontakt@diversja.org
mailto:dfop@dfop.org.pl






Więcej informacji i kontakt
..............................................

www.wielokultury.wroclaw.pl

WielokulturyWroclaw

Sugestie, pomysły, potrzeby w 

zakresie dialogu 

międzykulturowego, kompetencji 

międzykulturowych prosimy 

zgłaszać na 

wielokultury@wcrs.wroclaw.pl

mailto:wielokultury@wcrs.wroclaw.pl

