
Szanowni Państwo!
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym newsletterem 
projektu Otwarta Integracja. Newsletter wydawany 
będzie średnio raz na kwartał (z wyłączeniem wakacji) 
i przedstawiał będzie istotne informacje o działaniach 
projektowych, jak również pomagał w codziennym 
funkcjonowaniu na naszym Uniwersytecie oraz w mieście 
Lublin, zapraszając do aktywnego włączenia się w życie 
akademickie. Tworzony jest przez wolontariuszy Otwartej 
Integracji i adresowany jest do studentów-cudzoziemców 
studiujących w Lublinie. Miłej lektury!  

Newsletter  
OTWARTA INTEGRACJA/OPEN INTEGRATION 

www.kul.pl/otwartaintegracja



PROJEKTnews
Od 1 lutego 2016 roku rozpoczęła się realizacja projektu Otwarta 
Integracja. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu 
Azylu, Migracji i Integracji. Projekt zakłada stworzenie skutecznego 
i innowacyjnego modelu wsparcia i modułu na rzecz integracji studentów 
cudzoziemców (obywateli państw trzecich) studiujących w Lublinie. Projekt 
łączy w sobie działania na rzecz wsparcia migrantów oraz wprowadzenia 
ich w społeczeństwo polskie, kursy języka polskiego, tygodnie orientacyjne 
i szkoły letnie. Udział w projekcie jest otwarty dla wszystkich studentów 
Lublina pochodzących spoza Unii Europejskiej.

Projekt realizuje cel bezpośredniego wsparcia migrantów i wprowadzenia 
w społeczeństwo polskie poprzez następujące działania:
• Szkolenia w bloku integracyjno kulturowym
• Szkolenia językowe
• Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich potrzebnych na rynku pracy
• Organizację dwóch edycji Orientation week dla studentów 

cudzoziemców
• Opracowywanie i wysyłanie Newslettera skierowanego do studentów 

(OPEN INTEGRATION NEWSLETTER)
• Organizację dwóch edycji Szkoły Letniej „Summer School – Protection 

of Migrants Rights”
• Działania asystenta integracyjno-legalizacyjnego
• Stałe wsparcie integracyjne dla studentów cudzoziemców dzięki 

działaniom studentów z Polski (guardian angels) na bazie wspólnego 
pomieszczenia na Uniwersytecie zwanego „common room”

Projekt realizowany będzie przez Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II. Beneficjentami końcowymi projektu są studenci cudzoziemcy 
studiujący w Lublinie. Zgodnie z założeniami projektu z pomocy skorzysta 
łącznie 600 cudzoziemców.



W dniach 4-10 lipca 2016 r. 
zostanie zorganizowana pierwsza 
edycja Szkoły Letniej „Summer 
School – Protection of Migrants 
Rights”. Adresatami są studenci 
cudzoziemcy, którzy chcieliby się 
stać liderami w swoich lokalnych 
środowiskach migranckich. 
Program finansowania przewiduje 
ograniczoną liczbę uczestników 
szkoły letniej – 20 osób. 

Uczestnicy Summer School 
otrzymają imienne certyfikaty 
wystawione przez CBEPiPM oraz 
Uniwersytet Otwarty, podpisane 
przez Dziekana Wydziału Prawa. 
Ponadto uczestnicy szkoły 
letniej będą mogli korzystać 
ze stworzonej w Instytucie na 
rzecz Państwa Prawa „Biblioteki 
Migracyjnej”.

Idea Programu Summer School 
skupiać się będzie na dniach 
tematycznych, zaś realizacja 
programu pozwoli zbudować 
system skutecznego wsparcia dla 
migrantów w zakresie edukacji 
prawnej i obywatelskiej. Zostaną 
oni wyposażeni w wiedzę 
i umiejętności skutecznej ochrony 
swoich praw.



Tematy zajęć będą następujące:
• Ochrona praw człowieka w Polsce – regulacje konstytucyjne, skarga 

konstytucyjna, działania Rzecznika Praw Obywatelskich (praktyczny 
aspekt zwracania się do Rzecznika), i rzeczników wyspecjalizowanych.

• Organizacja systemu sądownictwa i administracji państwowej, prawa 
stron w postępowaniu sądowym i administracyjnym, prawo do 
wysłuchania, prawo do reprezentacji prawnej, prawo do tłumacza. 
Organy administracyjne odpowiedzialne za zarządzanie migracją.

• NGO i organizacje międzynarodowe zajmujące się sprawami migrantów. 
Podstawy działania III sektora w Polsce. Warsztat – jak założyć 
stowarzyszenie

• Zarys europejskiego prawa migracyjnego, skarga do Ombudsmana 
i prawo do dobrej administracji, najważniejsze orzeczenia CJEU 
w sprawach cudzoziemskich

• Skarga do ETPCZ, warunki złożenia takiej skargi, najważniejsze 
orzecznictwo ETPCZ w sprawach cudzoziemskich, mowa nienawiści 
i przeciwdziałanie dyskryminacji

Organizatorzy pokrywają również koszty noclegu i wyżywienia uczestników 
oraz wyjść grupowych. 



KULnews

„KUL – kierunek przyszłość’’
27 kwietnia 2016 r. odbył sie Dzień Otwarty KUL, podczas którego 
poszczególne wydziały zaprezentowały pełną ofertę dydaktyczną naszego 
Uniwersytetu. Nastąpiło również przedstawienie dróg rozwoju i kariery 
zawodowej po studiach na KUL oraz program wymiany międzynarodowej 
ERASMUS +. 

Nasz uniwersytet zadbał o kandydatów i rozszerzył ofertę o nowe kierunki: 
Prawo Unii Europejskiej i Informatyka – grupy w języku angielskim, który 
zainteresować może nie tylko polską społeczność, ale i również młodzież 
z zagranicy! Jest to kolejny kierunek utworzony między innymi z myślą 
o studentach nie tylko z naszego kraju. 



Podczas wydarzenia nasza uczelnia zadbała również o tegorocznych 
maturzystów i pod hasłem Ostatnia Deska Ratunku zorganizowana 
została wielka powtórka z języka polskiego oraz matematyki. Dodatkowo 
w Muzeum Uniwersyteckim Historii KUL osoby zainteresowane miały 
możliwość zapoznania się z dziejami najstarszej lubelskiej uczelni. 

Odbyła się również sesja Studenckiego Koła Innowacji – Transferu Wiedzy 
do Biznesu podczas, której specjaliści z danej dziedziny przedstawili 
i wypowiedzieli się na tematy związane z hasłem ,,Rozwój osobisty drogą 
do sukcesu’’. 

Całe wydarzenie zakończyło się niezwykłym akcentem jakim był występ 
kabaretu Świerszczychrząszcz. 

Dzień Otwarty ukazał jak wiele możliwości oraz szansę na rozwój stwarza 
studiowanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim! 



KULTURAnews
Lublin jako miasto inspiracji jest 
kolebką wielu fascynujących 
eventów. Można wyjść do kina, 
do teatru, lub owocnie spędzić 
czas na świeżym powietrzu. Dużo 
znajdzie się także dla miłośników 
sportu lub zagorzałych 
klubowiczów!

Najbardziej znaną stroną 
internetową, na której można 
znaleźć wszystkie informacje 
dotyczące wydarzeń jakie mają 
miejsce w Lublinie jest  
lublin.eu. W zakładce 
„wydarzenia” mamy możliwość 
śledzić na bieżąco wszystko to 
czym żyje Lublin. Wartymi uwagi 
ośrodkami są również Centrum 
Kultury, Centrum Spotkania 
Kultur, Chatka Żaka, Filharmonia 
Lubelska, Teatr Muzyczny



ORGANIZACJEnews

Omnes Gentes – Razem dla Integracji
Wolontariat międzynarodowy Omnes Gentes to grupa, która gromadzi 
Polaków i cudzoziemców mieszkających w Lublinie. Grupa jest otwarta na 
ludzi w różnym wieku – studentów i pracujących. Zaprasza do współpracy 
wszystkich cudzoziemców, którzy chcą działać jako wolontariusze, robić 
coś więcej poza studiowaniem czy poznawaniem Lubelszczyzny od strony 
turystycznej, dać coś z siebie innym.

Aktywności dotyczą animacji czasu wolnego dzieciom w świetlicach. 
Poprzez prezentacje, filmy i tradycyjne zabawy przedstawiane są kultury 
państw, z których pochodzą wolontariusze. Prowadzone są również dla 
cudzoziemców szkolenia z zakresu różnych technik pracy z dziećmi.

Kontakt: 
Centrum Wolontariatu w Lublinie 
ul. Głęboka 17 
e-mail: lublin@wolontariat.org.pl 
http://wolontariat.org.pl/lublin/

https://www.facebook.com/OmnesGentesLublin/?fref=ts

mailto:lublin%40wolontariat.org.pl?subject=
http://wolontariat.org.pl/lublin/
https://www.facebook.com/OmnesGentesLublin/?fref=ts


Toastmasters Lublin – Gdzie powstają Liderzy
Klub Toastmasters Lublin jest częścią międzynarodowej organizacji 
Toastmasters International, światowego lidera w dziedzinie rozwoju 
kompetencji przywódczych oraz umiejętności oratorskich. Klub skupia ludzi 
pełnych pasji, ambitnych i dążących do realizacji swoich celów. Działa on na 
zasadzie praktycznych warsztatów, podczas których członkowie zdobywają 
nowe umiejętności mówcze oraz liderskie w komfortowej i przyjaznej 
atmosferze. Spotkania odbywają się co tydzień przez cały rok (również 
w okresie wakacyjnym), w poniedziałki o godz. 19:00 w Nowym Humaniku 
UMCS, zazwyczaj w sali 24 lub 218. Aby się upewnić, gdzie odbędzie się 
spotkanie następnym razem warto śledzić fanpage na FB.

Kontakt:
Nowy Humanik UMCS 
Plac Marii Curie Skłodowskiej 4a, sala 24 lub 218 
e-mail: info@toastmasterslublin.pl 
http://toastmasterslublin.pl/

AISEC 
AISEC jest międzynarodową organizacją kierowaną przez młodych ludzi, 
której celem jest organizowanie praktyk i wolontariatu.

Organizacja ta umożliwia spotkania różnych osób, poznanie różnych kultur 
i polepszenie swoich umiejętności.

Istnieją 2 rodzaje wolontariatu: podróżowanie w obcym kraju (program 
Global Citizen) lub przyjęcie wolontariusza u siebie (program Global Host).

W Lublinie dostępny jest też program Buddy. Pomysł jest bardzo 
prosty: mamy nowego przyjaciela (który przyjechał niedawno do Polski) 
i pomagamy mu, aby czuł się tak jak u siebie. Rozmawiamy z nim w obcym 
języku. 

Można już aplikować na wakacje 2016.

https://www.toastmasters.org/
mailto:info%40toastmasterslublin.pl?subject=
http://toastmasterslublin.pl/


PRAWOnews
Imigrant w Polsce? To wszystkie kategorie cudzoziemców (osób nie 
posiadających obywatelstwa polskiego), którzy przebywają w Polsce 
w celach innych niż turystyczne. Na szczeblu ponadnarodowym 
i regionalnym prawa imigrantów są zagwarantowane przez Europejską 
Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 
oraz Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Podstawowym 
aktem prawnym regulującym zagadnienia związane z legalizacją pobytu 
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ustawa z dnia 
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 
Jeśli chcesz wiedzieć więcej o podjęciu pracy w Polsce przez cudzoziemca 
zobacz ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy. 
Jeśli chcesz wiedzieć więcej o opiece zdrowotnej dla cudzoziemców zobacz 
ustawę z dnia 25 sierpnia 2008 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych.
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Kontakt:
Dział Obsługi Badań  
i Rozwoju Uniwersytetu 
Sekcja Funduszy Strukturalnych 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  
Jana Pawła II 
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 
e-mail: oi@kul.pl

Projekt „Otwarta Integracja” współfinansowany 
z Programu Krajowego Funduszu Azylu 
Migracji i Integracji BEZPIECZNA PRZYSTAŃ
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