
 

 

 

                           PROGRAM KONFERENCJI: 

   930 - 1000        Rejestracja uczestników 

1000 – 1010   Powitanie 

Spotkanie nie jest przypadkowe. Jest wynikiem i przykładem współpracy różnych 

instytucji na wielu szczeblach. Abyśmy sobie to uświadomili powita nas i wstępem 

poinformuje: wiceprezydent Miasta Łodzi Adam Pustelnik. 

1010 – 1030            Migracje, zjawisko czy norma? 

Współczesny świat, w wyniku globalizacji nie jest już taki jak kiedyś. Globalizacja 

jednakże jest związana nie tylko z mobilnością, ale też z dostrzeganiem nierówności. 

Dlatego migracje przybierają różnorodny charakter - od chęci zmiany miejsca do 

życia na takie, które nam bardziej odpowiada, poprzez migracje ekonomiczne aż do 

uchodźctwa. Migracje te nie są absolutnie nowe, lecz stają się powoli normalną cechą 

świata ludzi. O powszechności migracji, jej rodzajach, wadach, ale i zaletach opowie 

dr Adam Gogacz, ekspert w Fundacji Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i 

Edukacyjnej. 

1030 – 1050 

 

 

 

Miasto Łódź  z pomocą imigrantom 

Łódź powstała na bazie wielu kultur. Jak niewiele miast w Polsce jest 

predysponowana do dawania przykładu w jaki sposób mogą funkcjonować obok 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050 – 1110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110 – 1130   

   

    

siebie i razem ze sobą ludzie o rozmaitych korzeniach kulturowych. Działania miasta 

mają na celu integrację obywateli z innych krajów, a cele tych działań są różnorakie 

– od budowania różnorodnego świata społecznego aż po korzyści ekonomiczne. 

Przykładem jest projekt Stowarzyszenia HaKoach  "WŁĄCZ SIĘ! Sieciowanie, 

edukowanie, komunikowanie – partycypacja łódzkich mniejszości”, o  którym  

opowie Pani Eliza Gaust – Specjalistka ds. projektów w Centrum Dialogu im. Marka 

Edelmana w Łodzi. 

Co zrobić jeśli…? / Doświadczenia międzynarodowego projektu WhatToDoIf 

Działania wspierające integrację imigrantów są prowadzone także na szczeblu 

europejskim. Ale nie należy w tym wypadku myśleć jedynie o tym, że są to działania 

centralne, kierowane z Brukseli. Od lat UE przeznacza środki dla instytucji lokalnych: 

uczelni, instytutów badawczo-wdrożeniowych i NGO-sów na działania oddolnie 

wspierające społeczność europejską. Przykładem jest projekt „Co zrobić, jeśli..?”, 

który ma na celu organizacyjne i językowe wsparcie imigrantów. O projekcie, jego 

celach i efektach, opowie Marta Kędzia – Prezes Fundacji Rozwoju Aktywności 

Międzynarodowej i Edukacyjnej. 

Miasto Łódź wobec potrzeb przedsiębiorców w kontekście zatrudniania 
pracowników migracyjnych 

Urząd Miasta Łodzi przygotował szereg praktycznych rozwiązań i otworzył wiele 

możliwości dla przedsiębiorców, którzy w planach mają zatrudnianie pracowników 

migracyjnych. Rozwiązania te dotyczą zarówno już istniejących przedsiębiorstw, jak 

i tych, które dopiero będą powoływane do życia. O tych działaniach Urzędu Miasta 

opowie Pan Adam Brzostowski - Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego                             i 

Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Łodzi. 

1130 – 1200           Przerwa kawowa 

1200 – 1400    Warsztaty: 

1. Jak integrować klasę szkolną, w której znajdują się dzieci z innych kultur? 

2.  Razem w biznesie 

3.  Inwentarz kapitału społecznego 

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY: LINK  

Informacje o projekcie WHATtoDoIF po polsku: http://euframe.eu/projekty/whattodoif/ 

Strona www WHATtoDoIF projektu: https://www.whattodoif.eu/site/pl/# 

FB projektu WHATtoDoIF: https://www.facebook.com/WhattoDoifproject 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI2ZldqfdnDpISQ_GX-9vVJoV4ZxCcwd-M1AAqff-BGVPy_g/viewform
http://euframe.eu/projekty/whattodoif/
https://www.whattodoif.eu/site/pl/
https://www.facebook.com/WhattoDoifproject

