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Ad. 1—4 spotkania,

Ad.2

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w KIELCACH
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

teŁ 41 342 12 37; fax 61 342 14 33, 342 14 66
e-mafl: sekrętarIat.wsok kIe1ce.uw.goypt

Sprawozdanie Peinomocnika Wojewody Świętokrzyskiego

ds. mniejszości narodowych i etnicznych za 2015 rok.

— przygotowanie i przeprowadzenie IV Forum Pełnomocników Wojewodów
ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych ara Komendantów Policji;

— współorganizacja i udział w Dniu Otwartym dla Cudzoziemców w Kielcach
— udział w spotkaniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Opatów nt. zorganizowania stażu

dla przedstawicieli społeczności romskiej w Opatowie;
— przeprowadzenie szkolenia dla urzędników UM w Opatowie nt. „Wielokulturowość

w działaniach administracji publicznej; Symbolika mowy nienawiści w przestrzeni
miejskiej”;

— przeprowadzenie szkolenia dla żołnierzy szkolonych w Ośrodku Misji Pokojowych
ONZ w Kielcach nt. mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce;

— udział w spotkaniu z przedstawicielami IPN w Kielcach dot. przygotowania
konferencji nt. symboliki patriotycznej wykorzystywanej w mowie nienawiści,

Ad.3

— udział w 3 spotkaniach z młodzieżą II LO w Kielcach poświęconych poszanowaniu
praw mniejszości;

— udział w audycji radiowej Radio Kielce z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji
Dyskryminacji Rasowej;

— organizacja i przeprowadzenie warsztatów z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji
i wielokulturowości dla studentów UJK w Kielcach;

— przeprowadzenie warsztatów z zakresu poszanowania praw mniejszości dla uczniów
klas I 1111 Drugiego LO w Kielcach;

— przeprowadzenie wspólnie z przedstawicielką Amnesty International Oddział
w Kielcach spotkania edukacyjnego dla młodzieży gimnazjalnej i Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Końskich;

— udział w spotkaniu z młodzieżą w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w Kielcach
poświęconym wolności słowa oraz prawom mniejszości narodowych i etnicznych;

— organizacja dwóch spotkań w ramach Żywej Biblioteki z przedstawicielami Fundacji
Multioca[enie z; Imamem, Rabinem i Prawosławnym duchownym,
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Ad.4

— podjęcie interwencji dotyczącej skargi na dyskryminację złożonej przez osadzonego
w Areszcie Śledczym W Kielcach przedstawicieJa społeczności romskiej;

— spotkanie z Janem Paczkowskim I Fłeleną Paczkowską (mniejszość romska), którzy
przedstawili swoje problemy z zameldowaniem;

— spotkanie z P. A Dimitroyem — przedstawicielem mniejszości bułgarskiej w Kielcach,

Ad. 5 Nie dotyczy.

Ad.6 iAd.7

— Stowarzyszenie Romów Polskich RP „Solidamość”;
— Stowarzyszenie Romów „DYWES”,

Ad. 8 — wymienione w pkt 2 I 3.

Ad. 9 — wymienione w pkt 2 I 3

Ad. 10

Tak: interwencja związana ze skargą przedstawiciela mniejszości romskiej osadzonego
w Areszcie Śledczym w Kielcach na dyskryminację;

Ad. 11

Do Dyrektora Aresztu Śledczego w Kietcach wystosowano pismo, w którym Pełnomocnik
zwracał się z prośbą o zakwaterowanie osadzonego w pojedynczej celi oraz jego
przetransportowanie do innej jednostki penitencjarnej. Obie prośby zostały negatywnie
rozpatrzone przez kierownictwo placówki penitencjarnej.

Ad. 12 - brak wiedzy w tym przedmiocie.

Ad.13.

Nie zgłaszam potrzeby zmian w przepisach prawa dotyczących mniejszości narodowych
i etnicznych.
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Kielce, 2015-02-02

SPRA WOZDANIE

Na podstawie Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, przedstawiam sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Wojewody
Świętokrzyskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych za styczeń 2015 roku:

7 Pełnienie dyżuru dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego.

2 Udział w spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia Romów Polskich — Panem
Janem Paczkowskim oraz Panią Heleną Paczkowską.

3. Opracowanie informacji rocznej za 2074 Z działalności Pełnomocnika Wojewody
Świętokrzyskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych.

4. Udział w spotkaniu w Muzeum Dialogu Kultur dot. współpracy w 2075 roku.

5. Konsultacje z Pełnomocnikiem Terenowym RPO w Katowicach dat. współpracy
administracji rządowej NGO w obszarze praw człowieka.

6. Udział w zjeździe w Warszawie uczestników kursu „Weż kurs na wielokulturowość”.
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Kielce, 2015-03-05

SPRAWOZDANiE

Na podstawie Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, przedstawiam sprawozdanie z działatności Pełnomocnika Wojewody
Świętokrzyskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych za luty 2075 roku:

7. Pełnienie dyżuru dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego.

2. Udział w posiedzeniu Rady Konsultacyjnej w MA1C.

3. Udział w Warszawie w pracach zespołu eksperckiego dot. nowej dyrektywy
w sprawie sytuacji ofiar w procesie karnym ze szczególnym uwzględnieniem ofiar
przestępstw z nienawiści.

4. Przygotowanie prezentacji nt społeczności romskiej na konferencję organizowaną
przez Związek Romów Polskich z siedzibą w Radomiu.

5. Udział w spotkaniu poświęconym kulturze ormiańskiej pt. Ormianie w kulturze
polskief”

6. Udział w spotkaniu w Muzeum Dialogu Kultur dot. realizacji wspólnego projektu
„Porozmawiajmy — inni nie gorsi.

7. Udział w zieździe w Warszawie uczestników kursu UWeź kurs na wietokuIturowość.
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Kielce, 207 5-04-03

SPBAWOZDANIE

Na podstawie Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, przedstawiam sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Wojewody
Świętokrzyskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych za marzec 2015 roku;

1. Pełnienie dyżuru dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego.

2. Udział w spotkaniu z Dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
SUW dot. zorganizowania Dnia Otwartego dla Cudzoziemców.

( 3. Udział w charakterze prelegenta w konferencji „Dokąd zmierzamy? — Romowie XXI
wieku” organizowanej przez Stowarzyszenie Romów Polskich w Radomiu.

4. Udział w uroczystości wręczenia nagród Okulary Równości w Warszawie.

5. Udział w 3 spotkaniach z młodzieżą II LO w Kielcach nt. poszanowania praw
mniejszości.

6. Przygotowanie analizy ankiet oraz sprawozdania dla MAIC Z realizacji na terenie
woj. świętokrzyskiego kampanii o językach mniejszości narodowych i etnicznych
oraz regionalnych.

7. Udział w spotkaniu w Muzeum Dialogu Kultur — premiera filmu Michała Sie!leckiego
nt. życia społeczności romskiej.

8 Udział w audycji radiowej Radio Kielce z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji
Dyskryminacji Rasowej.

9 Udział w zjeździe w Warszawie uczestników kursu „Weź kurs na wielokulturowość”.
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Kielce, 2015-05-04

SPRAWOZDANIE

Na podstawie Regulaminu świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, przedstawiam sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Wojewody
Swiętokrzyskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych za kwiecień 2015 roku:

1. Pełnienie dyżuru dla mieszkaiców woj. świętokrzyskiego.

2. Udział w spotkaniu z Dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
SUW dol. zorganizowania Dnia Otwartego dla Cudzoziemców.

3. Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu przeciwdziałania
dyskryminacji i wielokulturowości dla student6w UJK w Kielcach.

4. Przeprowadzenie warsztatów z zakresu poszanowania praw mniejszości dla
uczniów klas lilii li LO w Kielcach.

5. Udział w spotkaniu eksperckim w Warszawie nt. podnoszenia kwalifikacji i rekrutacji
urzędników państwowych w obszarze pomocy cudzoziemcom.

6. Zorganizowanie i udział w I Dniu Otwartym dla Cudzoziemców w Kielcach.

7. Udział w zjeździe w Warszawie uczestników kursu 1,Weź kurs na wielokulturowość.
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Kielce, 2015-06-05

SPRAWOZDANIE

Na podstawie Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, przedstawiam sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Wojewody
Świętokrzyskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych za maj 2015 roku:

1. Pełnienie dyżuru dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego.

2. Zorganizowanie dwóch spotkań w ramach Żywej Biblioteki z przedstawicielami
Fundacji Multiocalenie — Imamem, Rabinem i Księdzem Prawosławnym.

3. Udział w charakterze prelegenta w konferencji organizowanej w Oświęcimiu przez
Muzeum Żydów,

4. Udział w charakterze prelegenta w konferencji w Sieipi i wygłoszenie wystąpienia
.WielokuIturowość w czynnościach procesowych ofiar i sprawców handlu ludżmi”.

5. Udzielenie odpowiedzi do MAIC nt. przedwczesnych małżeństw w społeczności
romskiej.

6. Udział w spotkaniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Opatów nt. zorganizowania stażu
dla przedstawicieli społeczności romskiej w Opatowie.

7. Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników UM W Opatowie nt. Wielokulturowość
W działania administracji publicznej oraz Symbolika mowy nienawiści w przestrzeni
miejskiej.
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Kielce, 2015-07-05

SPRAWOZDANIE

Na podstawie Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, przedstawiam sprawozdanie z działatności Pełnomocnika Wojewody
Świętokrzyskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych za czerwiec 2015 roku;

1. Pełnienie dyżuu dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego.

2. Udział w warsztatach szkoleniowych organizowanych przez Helsińską Fundację
Praw Człowieka w Warszawie.

3. Przygotowanie artykułu do publikacji nt. mowy nienawiści dla Fundacji Otwarta
Rzeczypospolita,

4. Opracowanie foldeu zdjęć do planowanej wystawy w Muzeum Dialogu Kultur
w Kielcach nt. mowy nienawiści w przestrzeni publicznej.

5. Przeprowadzenie szkolenia dla żołnierzy szkolonych w Ośrodku Misji Pokojowych
ONZ w Kielcach nt. mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

ds. mn;sisc odowytH

mgr



Kielce, 2015-08-05

SPRAWOZDANIE

Na podstawie Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, przedstawiam sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Wojewody
Swiętokrzyskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych za lipiec 2015 roku:

1. Pełnienie dyżuru dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego.

2. Udzielenie wywiadu dla portalu lnteria.pl nt zjawiska mowy nienawiści wobec
mniejszości w Polsce.

( 3. Udział w spotkaniu z Panem A. Dimitrioyem — przedstawicielem mniejszości
bułgarskiej w Kielcach.

4. Opracowanie folderu zdjęć do planowanej wystawy w Muzeum Dialogu Kultur
w Kielcach nt. mowy nienawiści w przestrzeni publicznej.

5. Przygotowywanie materiałów na IV Forum Pełnomocnikówlczek Wojewodów
I Komendantów Policji.

6. Nawiązanie współpracy z fundacją MultiOcalenie w celu zorganizowania szkolenia
z zakresu wielokulturowości dla pracowników Śuw w Kielcach.
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Kielce, 207 5-09-07

SPRAWOZDANIE

Na podstawie Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, przedstawiam sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Wojewody
Świętokrzyskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych za sierpień 2015 roku:

J. Pełnienie dyżuru dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego.

2. Udztał w Warszawie w szkoleniu z zakresu rekrutacji pracowników administracji
publicznej do obsługi cudzoziemców.

3. Podjęcie interwencji dot. skargi na dyskryminację złożonej przez osadzonego
w Areszcie Śledczym w Kielcach przedstawiciela społeczności romskiej.

4. Udział w charakterze prelegenta w Warszawie w warsztatach Letniej Akademii
Antydyskryminacyjnej.

5. Przygotowywanie materiałów na IV Forum Pełnomocników/czek Wojewodów
Komendantów Policji (opracowanie zaproszeń oraz listy zaproszonych gości).
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Kielce, 2015-1 0-OB

SPRAWOZDANIE

Na podstawie Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, przedstawiam sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Wojewody
Świętokrzyskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych za wrzesień 2015 roku:

1. Pełnienie dyżuru dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego.

2. Przygotowywanie i przeprowadzenie IV Forum Pełnomocnikówiczek Wojewodów
Komendantów Policji.

3. Przeprowadzenie spotkania dla dzieci w placówce przedszkolnej w Kielcach przy
ul. Bukowej nt. poszanowania praw człowieka.

4. Przygotowanie i przekazanie materiałów poglądowych do wystawy „Mowa
nienawiści w przestrzeni publicznej organizowanej w Muzeum Dialogu Kultur
w Kielcach.

5. Udział w charakterze obserwatora w meczu piłkarskim Korona Kielce — Górnik
Łęczna (monitoring zachowań o charakterze dyskryminacyjnym skierowanych do
mniejszości muzułmańskiej).

6. Wymiana korespondencji z dyrektorem Areszcie śledczym w Kielcach dot. skargi na
dyskryminację złożonej przez osadzonego przedstawiciela społeczności romskiej.

penomocn Wojewody
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Kielce. 201 5-1 1-04

SPRAWOZDANIE

Na podstawie Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, przedstawiam sprawozdanie z dziafalności Pełnomocnika Wojewody
Świętokrzyskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych za październik 2015
roku:

1 Pełnienie dyżuru dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego.

2. Przygotowywanie t udzielenie odpowiedzi dta Przewodniczącego Stowarzyszenia
Romów Polskich RP „$oIidarnośĆ” Pana Jana Paczkowskiego dot. sytuacji lokalowej
społeczności romskiej w Sandomierzu.

3. Przygotowanie propozycji pisma intencyjnego do Rady ds. Przeciwdziałania
Dyskryminacji, Rasizmowi i Związanej z Nimi Nietolerancji przy Premierze Rządu
RP dot. sprzeciwu wobec zachowań Prezesa PZPN wobec przedstawiciela
Stowarzyszenia Nigdy Więcej.

4. Udział w charakterze obserwatora podczas marszu antyimigracyjnego w Kielcach
W dniu 71.10.2015 roku.

5. Przeprowadzenie wspólnie z przedstawicielką Amnesty Intemational Oddział Kielce
spotkania edukacyjnego dla młodzieży Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Końskich nt. poszanowania praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem
praw osób pochodzących z mniejszości i uchodźców.

6. Udział w spotkaniu z Zastępcą Dyrektora MOPR w Kielcach dot. organizowania akcji
Białej Wstążki w aspekcie problemu przemocy domowej w rodzinach społeczności
romskiej.

7. Udział w szkoleniu organizowanym przez Fundację MultiOcalenie z Warszawy tit.
wielokulturowości.

Pdocsik Wojyody
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SPRAWOZDANiE

Na podstawie Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
W Kielcach, przedstawiam sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Wojewody
Swiętokrzyskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych za grudzień 2015 roku:

1. Pełnienie dyżuru dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego.

2. Przygotowywanie informacji dla MAiC z działalności pełnomocnika ds. mniejszości
narodowej i etnicznej za lata 2072-2015.

3. Udział w debacie społecznej w Opatowie nt. mowy nienawiści wśród młodzieży
szkolnej.

4. Udział w szkoleniu z zakresu wielokulturowości organizowanym przez Fundację
Multi-Ocalenie.

5. Udział w charakterze prelegenta w konferencji w poświęconej mowie nienawiści
w przestrzeni publicznej organizowanej przez Oświęcimskie Forum Praw Człowieka.

6. Przeprowadzenie 3 spotkań z młodzieżą w centrum żydowskim w Chmielniku.
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Kielce, 2075-12-05

SPRAWOZDANiE

Na podstawie Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, przedstawiam sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Wojewody
Świętokrzyskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych za listopad 2075 roku

1. Pełnienie dyżuru dla mieszkańców woj świętokrzyskiego.

2. Przygotowywanie informacji dla Wojewody Świętokrzyskiego z działalności
pełnomocnika ds. mniejszości narodowej i etnicznej za lata 207 2-2015.

( 3. Udział w spotkaniu z przedstawicielami IPN w Kielcach dot. przygotowania
konferencji nt. symboliki patriotyczne] wykorzystywanej w mowie nienawiści.

4. Udział w uroczystościach obchodów 100 rocznicy ludobójstwa Ormian.

5. Udział w uroczystościach odsłonięcia tablicy pamiątkowej na synagodze
w Działoszycach.

6. Udział w spotkaniu z młodzieżą w Ostrowcu Świętokrzyskim poświęconej prawom
mniejszości narodowych i etnicznych.

7. Udział w spotkaniu z młodzieżą zespołu szkół Profit w Kielcach poświęconemu
wolności słowa.

B. Udział w wieczorze tunezyjskim organizowanym przez Centrum Wielokulturowe w
Warszawie.
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