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Форум українських організацій та ініціатив для мігрантів 

"Міграція Українців до Польщі: сучасні виклики" 

 

21-22 жовтня 2016. 

 

Український дім у Варшаві, вул. Заменгофа 1 

 

 

21 жовтня (п'ятниця) 

 

 

Iнтеграційні проблеми при зростаючій кількості мігрантів з України до Польщі 

 

09:30-10:00  Реєстрація учасників 

10:00-10:15 Відкриття наради та презентація Національної Платформи 

Співпраці для Інтеграції 

Мирослава Keryk (Фонд «Наш вибір») 

Яніна Овчарек (Міжнародна Організація до справ Міграції.) 

 

10:15-11:30 Панель: Українці в Польщі: меншина і мігранти з України. 

Сучасні тенденції та проблеми. 
 

11.30-11: 45   Перерва на каву 

 

11.45-13.15 Панель: Ринок праці і права працівників: ситуація 

українських мігрантів в Польщі 
 

13:15-14:00  Обід 

 

14:00-18:00  Робота в групах 

 

Група 1: Ситуація мігрантів з України на польському ринку праці: 

основні проблеми та можливості  

Група 2: Механізми протидії розпалюванню ненависті по 

відношенню до мігрантів з України в публічному просторі 

Група 3: Діти мігрантів з України в системі освіти: виклики для 

системи і проблеми з навчанням рідної мови 

 

19:00-22:00   Вечеря 
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22 жовтня (субота) 

 

Мережа українських організацій і організацій, які підтримують українських 

мігрантів в Польщі 

 

 

9:30 - 11:00 Панель: Заходи на підтримку іммігрантів з України в Польщі. 

Потреби і можливості громадських організацій та громадських 

ініціатив 

 

11:00-11:15  Перерва на каву 

 

11:15-12:30  Презентація мігрантських організацій 

 

12:30 - 13:15  Обід 

 

13:15-14:45  Презентація пропозицій робочих груп 

 

14:45-15:00  Перерва на каву 

 

15:00 - 17:30 Дискусія з модератором: Розробка механізму діяльності та 

координації робочої групи з питання українських мігрантів при 

Національній Платформі і Раді українських організацій при 

Посольстві України в Польщі. 

 

17:30 - 18:00  Завершення форуму 


