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                          Publiczna deklaracja że miasto rozumie i przyjmuje międzykulturową postawę
Urząd Miasta Lublin

Marketing i strategia 
rozwoju miasta

Wielokulturowość i promocja idei dialogu międzykulturowego stały się istotnymi 
elementami  promocji wizerunku miasta Lublin i budowania jego marki.
W swojej strategii promocyjnej Lublin deklaruje chęć bycia miastem otwartym na 
różnorodność kulturową. Poprzez przywracanie pamięci o wielokulturowej przeszłości 
miasto zwraca się w stronę międzykulturowej przyszłości.
Również w oficjalnej strategii mającej na celu uzyskanie tytułu Europejskiej stolicy 
Kultury w 2016 roku idee dialogu międzykulturowego są jednym z najważniejszych 
elementów.
Hasła jakie określają Lublin to m.in. : Lublin – Tygiel Kultur i Lublin – Brama 
Wschodu

Władze miasta publicznie deklarowały chęć odnowienia tradycji wielokulturowości 
podczas licznych konferencji prasowych a także wypowiedzi publicznych odnoszących 
się do uczestnictwa Lublina w programie Miasta Międzykulturowe. 

Strona internetowa 
www.kultura.lublin.eu
   

Finansowanie kultury

Miasto wyraża poparcie dla międzykulturowych inicjatyw poprzez finansowanie 
projektów kulturalnych. Realizacja idei dialogu międzykulturowego jest jednym z 
kryteriów przyznawania dofinansowania w konkursie na wsparcie  zadań publicznych z 
zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

W 2008 roku 20 projektów 
kulturalnych 
międzykulturowym 
charakterze 
międzykulturowym 
otrzymało dofinansowanie 
z budżetu miasta

Doroczne nagrody 
za osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości 
artystycznej, 
upowszechniania i 
ochrony dóbr kultury 

W roku 2008 za swoja działalność na rzecz kultury w Lublinie nagrodę Prezydenta 
Miasta otrzymał Grzegorz Kuprianowicz, prezes Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie, 
przedstawiciel społeczności ukraińskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych, pracownik naukowy UMCS 



 Kształtowanie głównych funkcji miasta „przez pryzmat międzykulturowy”
Edukacja

Europejskie 
Kolegium Polskich i 
Ukraińskich 
Uniwersytetów

Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 
jest polsko-ukraińską instytucją edukacyjną powołana przez uniwersytety z Lublina i 
Ukrainy.
Podstawowym celem Kolegium jest kształcenie przyszłych elit polskich i ukraińskich, 
działających na rzecz współpracy między oboma krajami oraz znających i 
rozumiejących wrażliwość i specyfikę sąsiada. Szczególne miejsce w misji EKPiUU 
zajmuje wymiar europejski – Kolegium chce aktywnie kształtować świadomość 
europejską młodych Polaków i Ukraińców, a także młodych ludzi z innych krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej, aby kontynuowali oni dzieło integracji europejskiej. 
Słuchacze Kolegium mają także okazję poznać kulturę i tradycję Polski i Ukrainy. 
Obywatele Ukrainy uczęszczają na lektorat języka polskiego oraz wykłady dotyczące 
kultury i historii Polski, zaś obywatele Polski – na lektorat języka ukraińskiego oraz 
wykłady na temat kultury i historii Ukrainy, z kolei obywatele pozostałych krajów na 
zajęcia przybliżające język, kulturę i historię zarówno Polski jak i Ukrainy.

Obecnie w Kolegium 
studiuje prawie 150 
doktorantów, w większości 
obywateli Ukrainy i Polski, 
ale także Białorusi, 
Kazachstanu, Litwy, 
Mołdawii, Rosji i Słowacji. 

Edukacja, 
integracja, 
pomoc 
społeczna

Centrum 
Wolontariatu i
Urząd 
ds.Cudzoziemców

W ramach programu „Edukacja dla Integracji” w porozumieniu z Urzędem do spraw 
Cudzoziemców, Centrum Wolontariatu prowadzi na rzecz uchodźców zajęcia 
edukacyjne (warsztaty międzykulturowe, nauka języka polskiego, blok informacji o 
Polsce), kulturalne (zespół kultury czeczeńskiej, poznawanie kultury i historii Polski 
poprzez wyjścia do teatrów, filharmonii, muzeów) integracyjne (imprezy plenerowe 
mające na celu integrację lokalnej społeczności polskiej i uchodźców zamieszkujących 
ośrodek, prezentacje kultury uchodźców w lubelskich szkołach)
Prowadzone są również warsztaty międzykulturowe dla nauczycieli 

W 2008 roku ok. 300 osób 
zostało objętych rożnymi 
rodzajami programów

Centrum Pomocy 
Migrantom i 
Uchodźcom Caritas

Działalność Centrum to m.in.:
• Nauka obsługi komputera i prowadzenie multimedialnych kursów językowych
• Porady z zakresu pomocy społecznej: poradnictwo z zakresu procedur 

administracyjnych, redagowanie podań, odwołań, wypełnianie formularzy, 
kontakt z placówkami dyplomatycznymi w Polsce i za granicą, 

• Diagnoza i pomoc psychologiczną dla dzieci i dorosłych po traumatycznych 

W 2008 r. na terenie 
całego województwa 
lubelskiego udzielono 
pomocy 1053 osobom. 
Najwięcej osób 
skorzystało z pomocy 



doświadczeniach wojennych
• Psychoedukację i psychoprofilaktykę z zakresu problemów rodzinnych, 

zdrowotnych, adaptacji kulturowej, uzależnień od substancji psychoaktywnych 
• Pomoc prawna 
• Zajęcia dla dzieci w Ośrodkach dla Cudzoziemców 
• Kolonie integracyjne dla dzieci,imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, 

Mikołajki, Dzień Uchodźcy) 
• Szkolenia, warsztaty i konferencje dla osób pracujących z obcokrajowcami
• Stałe motywowanie cudzoziemców do większego korzystania z oferty 

pomocowej, w tym edukacyjnej, proponowanej przez organizacje pozarządowe

socjalnej, psychologicznej, 
pedagogicznej i prawnej. 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w 
Lublinie

Wśród działań na rzecz cudzoziemców najważniejsze to:

• Roczne indywidualne programy integracyjne dla cudzoziemców
• Przygotowywanie środowiska szkolnego na przyjęcie uczniów cudzoziemskich
• Wsparcie osób ubiegających się o przydział  mieszkania z zasobów gminy
• Wspomaganie w kompletowaniu dokumentów niezbędnych przy orzekaniu 

stopnia   niepełnosprawności
• Pomoc przy znajdowaniu i wynajmowaniu mieszkań

W 2008 zrealizowano 23 
programy integracyjne

Zatrudnienie

Fundacja Nowy Staw
I
Miejski Urząd Pracy

Utworzenie punktu konsultacyjnego dla pracodawców i imigrantów w ramach projektu 
Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy. Projekt obejmuje min:

• udzielanie wszechstronnej informacji zarówno dla imigrantów i pracodawców
• szkolenia dla lubelskich studentów z Ukrainy i Białorusi
• polsko - ukrainsko - białoruskie warsztaty dla młodzieży
• projekt badawczy "Wybrane aspekty migracji zarobkowej Polaków, Ukraińców i 

Białorusinów" 

20 osób miesięcznie - 
konsultancje osobiste,
ok 20 konsultacji poprzez 
pocztę elektoniczną,
35 konsultacji 
telefonicznych

MOPR
Miejski Urząd Pracy

• Projekty dot. aktywizacji zawodowej społeczności romskiej poprzez  organizację 
kursów zawodowych

• Współpraca MOPR i Miejskiego Urzędu Pracy w sprawie kierowania 
podopiecznych na kursy zawodowe, do klubu pracy i doradcy zawodowego



Polityka 
mieszkaniowa

Cudzoziemcy, którzy otrzymali status uchodźcy bądź ochronę uzupełniającą  są 
zobowiązani do szukania mieszkania na wolnym rynku. Maja również prawo do 
ubiegania się o przydział mieszkania socjalnego jednak  ze względu na ogólnie trudną 
sytuację jeśli chodzi o dostępność lokali socjalnych jest to bardzo utrudnione.  Na 
podstawie uchwały  Rady Miasta dotychczas miasto Lublin przyznało uchodźcom 8 
lokali z zasobów mieszkaniowych  gminy.

Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie

Projekt „Bezpieczna przystań” 
Nowy projekt prowadzony przez przez MOPR o nazwie „Bezpieczna przystań” ma na 
celu utworzenie tzw. mieszkań chronionych dla uchodźców. Rodziny zamieszkałe w 
mieszkaniu chronionym wspomagał będzie tzw. asystent rodzinny czyli odpowiednio 
przeszkolony pracownik socjalny, który będzie miał za zadanie pomoc rodzinie w 
przystosowaniu się do samodzielnego życia.
Oprócz tego w ramach projektu zaplanowano szereg działań społecznych:
- działania edukacyjne i integracyjne z mieszkańcami dzielnicy w której umieszczone 
zostaną rodziny uchodźców,
- lekcje międzykulturowe w szkole mieszczącej się na terenie dzielnicy
- publikację trzech reportaży w prasie lokalnej opisujących postępy uchodźców w 
integracji z lokalnym środowiskiem i adaptacją do samodzielnego życia 

W pierwszej fazie 
realizacji projekt obejmie 
około 12 osób 

Kultura Przekonanie, że kultura może być jednym z najważniejszych czynników rozwoju miasta 
kształtowało politykę kulturalną w ostatnich latach. 
Kierując się takim założeniem, miasto zdecydowało się ubiegać o tytuł  Europejskiej 
Stolicy Kultury w  roku 2016.  
W tworzonej   obecnie strategii  tego projektu,  wielokulturowość i  propagowanie idei 
dialogu  międzykulturowego  są  jednym  z  kluczowych  elementów.  Dzięki  znacznego 
wzrostowi wydatków na kulturę w budżecie miasta latach 2007-2009 powstało wiele 
nowych nowych wydarzeń kulturalnych, a wśród nich znaczna  część o charakterze 
wielokulturowym

Przykładowe projekty 
kulturalne

„Wielokulturowy Lublin” -   prezentacje artystyczne, warsztaty,  konferencje, spotkania 
przedstawiające współczesną wielokulturowość Lublina. Pierwsza i największą do tej 
pory  impreza  całkowicie  poświęcona  prezentacji  dorobku  i  dziedzictwa  mniejszości 
etnicznych  i  religijnych  Lublina  zorganizowana  przy  współpracy  Miasta  Lublin  i 
organizacji reprezentujących mniejszości.

14 organizacji 
reprezentujących 
mniejszości 
współorganizuje imprezęCentrum Kultury i 

przedstawiciele 
mniejszości



Akademickie 
Centrum Kultury 
UMCS Chatka Żaka

Międzynarodowe Dni Filmu Dokumentalnego "Rozstaje Europy" -  podejmują, jako ideę 
przewodnią, zagadnienia tożsamości, wielokulturowości i  pogranicza

Miasto Lublin Spotkajmy się. Inny nie znaczy Obcy – warsztaty i szkolenia  dla młodzieży
Celem projektu było ukazanie lokalnych kontekstów wielokulturowości polsko - 
ukraińskiego pogranicza, przeprowadzenie wspólnych, twórczych spotkań młodzieży 
pochodzącej z różnych kręgów kulturowych, sprzyjających lepszemu wzajemnemu 
poznaniu się i zrozumieniu. Projekt został dofinansowany w ramach Europejskiego 
Roku Dialogu Międzykulturowego w 2008.

149 osób wzięło udział w 
9 warsztatach z tego 
około połowa z innych niż 
polski kręgów kulturowych

Centrum Kultury „L²  –  Potęgowanie  Kultury  Lublina  i  Lwowa” –  wspólne  polsko-ukraińskie 
przedsięwzięcie mające na celu prezentację dorobku kulturalnego pogranicza Polsko – 
Ukraińskiego.

ok.100 artystów i ludzi 
kultury z Lublina i Lwowa 
odwiedza oba miasta

Festiwal Teatrów Europy Środkowej “Sąsiedzi” - spotkanie tradycji teatralnych krajów 
tworzących  region  Europy  Środkowo  -Wschodniej.  Jego  celem  jest  popularyzacja 
działań artystycznych państw sąsiadujących z Polską oraz próba ukazania, zwłaszcza 
młodej  widowni,  ogromu potencjału  wielokulturowego  pogranicza  Białorusi,  Polski  , 
Ukrainy, Słowacji i Czech Projekt został dofinansowany w ramach Europejskiego Roku 
Dialogu  Międzykulturowego  w  2008.  W  trakcie  festiwalu  odbywaja  się  również 
warsztaty, panele i spotkania z artystami
Jarmark Jagielloński – promocja wspólnego dziedzictwa Wschodu i Zachodu. 
Czterodniowe wydarzenie artystyczno-kupieckie, które w swojej formule łączy 
prezentację wyrobów rękodzielniczych i rzemieślniczych twórców tradycyjnych z Polski, 
Ukrainy i Białorusi oraz bogaty program wydarzeń kulturalnych.

150 tysięcy osób 
odwiedziło Jarmark przez 
4 dni w 2008

Przykładowe 
instytucje kultury 
realizujące projekty 
międzykulturowe 

Ośrodek Brama Grodzka. Teatr NN
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" działa od 1990 na rzecz ochrony dziedzictwa 
kulturowego Lublina i edukacji. W realizowanych programach nawiązuje do 
symbolicznego i historycznego znaczenia swej siedziby – Bramy Grodzkiej, dawniej 
będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do 
położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii. Ośrodek realizuje projekty 
edukacyjno - kulturalne takie  jak Zapomniana Przeszłość – Wielokulturowe Tradycje 
Lubelszczyzny czy Lublin Pamięć Miejsca - wirtualne centrum edukacji o dziedzictwie 
kulturowym Lublina i Lubelszczyzny.



Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
W 2008 roku powstała nowa instytucja kultury: Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw 
Twórczych „Rozdroża”.
Głównym celem działalności ośrodka jest realizacja działań artystycznych i 
edukacyjnych  w szczególności podkreślających  powiązania pomiędzy  kulturami 
tradycyjnymi i sztuką współczesną. Projekty edukacyjne, warsztaty, kursy skierowane 
będą głównie do młodzieży.

Przestrzeń 
publiczna

W celu promocji wielokulturowego dziedzictwa Lublina wyznaczono trzy szlaki łączące 
miejsca które najbardziej związane są z wielokulturowym charakterem miasta:
- Szlak Wielokulturowy umożliwia poznanie najważniejszych miejsc i obiektów, które 
świadczą o tradycyjnej otwartości i tolerancji lublinian wobec różnych religii oraz 
odmiennych idei społecznych, wywodzących się ze wspólnego dziedzictwa 
europejskiego a także pozaeuropejskiego.
- Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej, wyznaczony w celu upamiętniania jednego z 
największych dokonań Jagiellonów, jakim było zawarcie w 1569 r. Unii Polsko-
Litewskiej w Lublinie. 
- Szlak Pamięci Żydów Lubelskich
Osrodek Brama Grodzka Teatr NN organizuje w przestrzeni publicznej różnego rodzaju 
działania odnoszące się do wielokulturowego dziedzictwa takie jak misteria pamięci, 
happeningi, spektakle.

Badanie opinii
Projekt badawczy we 
współpracy z UMCS

W 2009 na zlecenie Urzędu Miasta zostanie przeprowadzony przez  UMCS  projekt 
badawczy dot. postrzegania kultury przez mieszkańców miasta. Jednym z zagadnień 
będzie stosunek  mieszkańców do różnorodności kulturowej. Wyniki badania w formie 
publikacji ukażą się na na jesieni 2009.

Badania dot. 
studentów 
zagranicznych

W 2009 rozpocznie się projekt mający na celu zbadanie potrzeb i problemów 
studentów zagranicznych studiujących i mieszkających w Lublinie, w tym oczekiwań 
wobec samorządu miasta. Projekt realizowany jest we współpracy ze stowarzyszeniem 
Homo Faber



Mediacja i rozwiązywanie konfliktów
Przykłady dobrych 
praktyk:

Asystent edukacji romskiej
W ramach programu pomocy na rzecz społeczności romskiej zatrudniony jest przez 
miasto Asystent edukacji romskiej – osoba ze środowiska romskiego. Ma on za 
zadanie przygotowywanie nauczycieli do pracy z dziećmi romskimi, rozwiązywanie 
ewentualnych konfliktów pojawiających się w szkołach w których uczą się dzieci 
romskie, pośredniczych między szkoła i rodzicami

1 osoba na terytorium 
Lublina której podlega ok. 
30 uczniów pochodzenia 
romskiego

Wolontariusze – mediatorzy. 
Wolontariusze przeszkoleni do pracy z uchodźcami i mający doświadczenie w pracy z 
nimi, pełnia rolę mediatorów, swoistych ambasadorów, pomagając uchodźcom 
odnaleźć się w nowej rzeczywistości w szczególności po uzyskaniu statusu uchodźcy 
bądź pobytu tolerowanego.  Pomagają w znajdowaniu i negocjowaniu cen mieszkań, 
asystują w czasie wizyt w urzędach, u lekarza, u prawnika itd.

Około 60 wolontariuszy 
przeszkolonych do pracy z 
uchodźcami

Mediacja prawna
Prawnicy świadczą bezpłatną pomoc prawną w ramach programów na rzecz 
uchodźców i imigrantów prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Bezpłatnie 
udzielają pomocy prawnej przy załatwianiu spraw związanych z ubieganiem się o 
status uchodźcy, pisaniu pism do urzędów, często również  reprezentują ich wobec 
policji, sądów, urzędów we różnych innych sprawach. (Pomoc taką realizuje min. 
Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas, Fundacja Nowy Staw oraz Instytut 
Fundacja na Rzecz Państwa Prawa)

Zarzadzanie, przywództwo, obywatelstwo

Debata publiczna

W związku z udziałem Lublina w programie Miasta Międzykulturowe w 2008 odbyło się 
kilka debat z udziałem przedstawicieli mniejszości i władz miasta. Ponadto taka 
nieformalna grupa złożona z przedstawicieli mniejszości i pracowników instytucji 
miejskich (Centrum Kultury) i Urzędu Miasta spotyka się regularnie przy okazji 
przygotowań do organizacji imprezy Wielokulturowy Lublin.
W 2009 r. Prezydent miasta Lublin wyszedł z propozycją utworzenia Rady ds. dialogu 



międzykulturowego. W skład rady wchodzić będą przedstawiciele mniejszości 
etnicznych, narodowych i religijnych wyłonieni przez organizacje tych mniejszości.

Język

Centrum Języka i 
Kultury Polskiej dla 
Polonii i 
Cudzoziemców

Do głównych form kształcenia w ramach Centrum należą:
• Roczny kurs przygotowawczy języka polskiego na studia wyższe w Polsce
• Podyplomowe studia w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego
• Filologia polska. 3-letnie stacjonarne studia licencjackie dla cudzoziemców
• Roczne Humanistyczne Studium Podyplomowe dla Cudzoziemców 
• Roczny kurs języka polskiego
• Kursy letnie i intensywne języka polskiego

Do chwili obecnej ponad 
6400 cudzoziemców z 67 
państw wzięło udział w 
różnych formach 
kształcenia

Centrum 
Wolontariatu

Urząd ds 
Cudzoziemców

Od 2006 roku Ośrodku dla Cudzoziemców prowadzone są lekcje języka polskiego. 
Naucznie języka polskiego w ramach programu  pomocy na rzecz uchodźców
Uzupełnieniem zajęć językowych są wizyty w teatrze, filharmonii czy na imprezach 
sportowych. Ponadto uchodźcy języka uczą się podczas wspólnych spotkań 
kulinarnych z wolontariuszami.

Centrum Pomocy 
Migrantom i 
Uchodźcom Caritas

 Kursy języka polskiego i angielskiego dla imigrantów i uchodźców

W ramach programu  na rzecz społeczności romskiej prowadzone są dodatkowe lekcje 
języka polskiego dla uczniów pochodzenia romskiego
 Wydane zostały podręczniki pomocnicze w charakterze elementarza dla dzieci 
pochodzących z mniejszości romskiej. Podręczniki są nieodpłatnie dostarczane do 
szkół w których uczą się dzieci romskie.

Kuratorium Oświaty
UMCS

Lubelskie kuratorium oświaty w Lublinie wyszło z inicjatywą wprowadzenia 
powszechnej nauki języka ukraińskiego w szkołach na Lubelszczyźnie. W 
porozumieniu z Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS przygotowywane jest 

Planowane wprowadzenie 
nauki ukraińskiego do 
szkół – wrzesień 2009 



porozumienie o współpracy edukacyjnej woj. lubelskiego i obwodu zakarpackiego na 
Ukrainie.

Międzykulturowa analityka
Uniwersytet Marii 
Curie Skłodowskiej w 
Lublinie

W 2009 UMCS w Lublinie uruchamia nowy kierunek studiów podyplomowych w 
zakresie „Rozpoznawania i rozwiązywania lokalnych problemów migracji, repatriacji i 
uchodźstwa

Urząd Miasta Lublin 
Uniwersytet Marii 
Curie Skłodowskiej w 
Lublinie

Rozpoczęcie projektu badawczego we współpracy z UMCS dot. min. postrzegania 
różnorodności kulturowej przez mieszkańców miasta

Kompetencje międzykulturowe
Instytucje miejskie i 
wojewódzkie i
organizacje 
pozarządowe

• Szkolenia dla nauczycieli uczących dzieci z odmiennych kręgów kulturowych
• Szkolenia dla wolontariuszy pracujących z uchodźcami
• Konferencje i spotkania robocze służące wymianie doświadczeń i szukaniu 

nowych dróg rozwiązań jeśli chodzi  o pomoc uchodźcom i  imigrantom 
• Powołanie zespołu interdyscyplinarnego ds. cudzoziemców złożonego z 

przedstawicieli różnych instytucji miejskich i organizacji pozarządowych

ok. 100 nauczycieli z 
województwa lubelskiego
wzięło udział w 
szkoleniach
ok 150 wolontariuszy 
przeszkolono do pracy z 
uchodźcami

Polityka międzynarodowa
Wybrane projekty „Blisko, coraz bliżej – Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej w 

Lublinie” – partnerami w projekcie były miasta: Lublin, Łuck i Brześć. W ramach 
Projektu odbyły się spotkania, warsztaty, wizyty studyjne, imprezy kulturalne, dzięki 
którym nawiązane zostały kontakty między ludźmi kultury trzech zaangażowanych w 
projekt miast.



„Współpraca kulturalna Lublina, Brześcia i Łucka”– działania informacyjne i 
artystyczne” - projekt realizowany w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś -
Ukraina INTERREG
Strategia współpracy transgranicznej Lublin – Lwów – Łuck – Iwano-Frankowsk
Projekt skierowany do samorządów i organizacji pozarządowych. Jego zadaniem jest 
wzrost atrakcyjności polsko–ukraińskiego pogranicza, dzięki rozwijaniu współpracy 
transgranicznej Lublina, Łucka, Lwowa i Iwano-Frankowska.

Media i komunikacja
Przykładowe 
programy i projekty

TVP Lublin
Rozmówki wschodniograniczne 
program na antenie TVP Lublin tworzony wspólnie z dziennikarzami z Ukrainy i 
Białorusi i poświęcony problematyce transgranicznej

Radio Lublin Audycja „Ponad Granicami” - poświęcona problematyce  mniejszości narodowych i 
etnicznych, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy

Radio Er Odkryjmy Ukrainę
Audycja redakcji grecko-katolickiej dla grecko katolickiej społeczności Lublina

Europejski Dom 
Spotkań – Fundacja 
Nowy Staw 

Centrum mediów obywatelskich w Lublinie
Od 2003 roku Fundacja organizuje warsztaty i szkolenia dziennikarsko – medialne dla 
młodzieży.
Od 2006 roku prowadzony jest międzynarodowy projekt NGOTV 
W ramach projektów mediów obywatelskich młodzi ludzie z różnych krajów produkują 
pod okiem fachowych trenerów własne reportaże o tematyce kulturalnej, społecznej, 
religijnej, historycznej i politycznej
Przykładowe projekty:
- Europejski magazyn telewizyjny Prioritaire!,produkowany wspólnie z partnerami z 
Białorusi, Francji, Gruzji, Niemiec i Ukrainy  który poświęcony jest tematom i 
problemom młodzieży, i który przybliża sprawy europejskie widzom w Europie 
Wschodniej, a mieszkańcom Unii Europejskiej przybliża kulturę i tradycje Białorusi, 
Gruzji i Ukrainy. 



- Polsko – ukraiński magazyn telewizyjny „Plac” L o kulturze w dwóch miastach 
partnerskich Lublina i Łucka. 

− magazyn telewizyjny diverCITY. Młodzież z Lublina wspólnie z młodzieżą z 
miast partnerskich z Münster (Niemcy), Łucka (Ukraina) oraz z Białorusi, Gruzji i 
Francji pracowała w jednym zespole telewizji internetowej. Wyprodukowano trzy 
magazyny.

Przyjmowanie nowo przybyłychPrzyjmowanie nowo przybyłych

Działania w ramach 
Programu „Edukacja 
dla integracji – 
Partnerstwo na rzecz 
Uchodźców” w 
Centrum 
Wolontariatu
 

Działania preintegracyjne wobec nowo przybywających uchodźców:
Blok Informacji o Polsce ma na celu przedstawienie nowo przybyłym uchodźcom 
informacji dotyczących rzeczywistości społecznej i prawnej w Polsce, a także 
zagadnień dotyczących historii i kultury kraju. Zajęcia z tego bloku dostarczają 
informacji o kwestiach świadczeń socjalnych, możliwościach poszukiwania i podjęcia 
pracy lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Uzupełnieniem zajęć są 
wyjścia do teatrów, muzeów, filharmonii, na mecze, czy zwiedzanie miasta.

„Witamy w Lublinie” - 
projekt dla studentów

W roku 2008 Stowarzyszenie Homo Faber zorganizowało akcję „Witamy w Lublinie” 
dla studentów przybywajacych do Lublina. W 2009 planowana jest podobna akcja dla 
studentów cudzoziemców. Jest to projekt społeczno – kulturalny mający na celu 
przybliżyć studentom Lublin, przekazać ważne informacje na temat miasta, działania 
rożnych instytucji czy życia kulturalnego.


