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Opis działalności Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej 
 
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) od 2007 roku zajmuje się wspieraniem integracji 
społeczeństwa różnorodnego pod względem kulturowym, religijnym, etnicznym, rasowym, 
narodowym i światopoglądu. FRS wspiera na poziomie lokalnym rozwój społeczeństwa otwartego 
i tolerancyjnego w kontekście różnic kulturowych, religijnych, etnicznych, rasowych, narodowych 
i światopoglądu.  

Nasze działania realizujemy w czterech głównych obszarach: 

I. Edukacja: 

1. Programy edukacyjne m.in. szkolenia  warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek w szkołach 
przyjmujących dzieci migranckie oraz pracownic i pracowników administracji publicznej 
pracujących z migrantami i migrantkami (m.in. placówek opiekuńczo-wychowawczych, Straży 
Granicznej, Urzędu ds. Cudzoziemców, ośrodków dla uchodźców).  

2. Seria wydawnicza „Maieutike” zawierająca opisy dobrych praktyk w zakresie wspierania 
integracji migrantów oraz różnorodności społecznej. 

3. Seria filmowa „Narracje Migrantów”, której celem jest przybliżenie sytuacji migrantów 
i migrantek w Polsce oraz pogłębienie refleksji dotyczącej procesu integracji.   

 

4. Szkolenia i warsztaty m.in. dla kadry pedagogicznej szkół, w których uczą się dzieci migranckie, 
studentek i studentów kierunków pedagogicznych oraz pracownic i pracowników instytucji 
publicznych (m.in. placówek opiekuńczo-wychowawczych, Straży Granicznej, Urzędu ds. 
Cudzoziemców, ośrodków dla uchodźców). 

5. Bezpośrednie wsparcie dla migrantek i migrantów. W latach 2009-2010 współtworzyliśmy 
Centrum Powitania w Warszawie, które udzielało kompleksowego wsparcia migrant(k)om 
przebywającym w Polsce www.ffrs.org.pl/zamkniete-dzialania/centrum-powitania/)2. 
 

II. Badania - Prowadzimy autorskie badania oraz wspieramy badania dotyczące różnorodności 
społecznej realizowane przez inne organizacje i instytucje. Badania FRS mają na celu rozwijanie 
zasobów wiedzy i narzędzi wspierających proces integracji migrantów w Polsce. Obecnie 
prowadzimy dwa badania: dotyczące funkcjonowania szkół, w których uczą się dzieci migranckie 

                                                           
1 Centrum Powitania w Warszawie zostało uznane za dobrą praktykę w zakresie wspierania integracji 
migrantów w Polsce w numerze 37 (sierpień 2012) Biuletynu Migracyjnego wydawanego przez Ośrodek Badań 
nad Migracjami – Uniwersytetu Warszawskiego. 
2 Centrum Powitania w Warszawie zostało uznane za dobrą praktykę w zakresie wspierania integracji 
migrantów w Polsce w numerze 37 (sierpień 2012) Biuletynu Migracyjnego wydawanego przez Ośrodek Badań 
nad Migracjami – Uniwersytetu Warszawskiego. 

http://www.ffrs.org.pl/zamkniete-dzialania/centrum-powitania/)


  

A: ul. Wspólna 65/19 

   00-687 Warszawa 

   www.ffrs.org.pl  

E: biuro@ffrs.org.pl  

T: +48 (22) 400 09 12 

Dane rejestracyjne: 

KRS: 0000283409 

REGON: 141045051 

NIP: 9512224227 

 

oraz dotyczące nauczania języka polskiego dzieci, które nie znają języka polskiego lub nie znają go 
na poziomie wystarczającym do korzystania z nauki w szkole. 

III. Publikacje zwiększające wiedzę dotyczącą społeczeństwa różnorodnego, zawierające dobre 
praktyki w zakresie praktycznego prowadzenia działań integracyjnych a także informatory 
dla migrantek/ów. Dotychczas ukazały się m.in.: „Szkoła wielokulturowa – organizacja pracy i metody 
nauczania. Wybór tekstów” (2010), „Inspirator Równościowy. Poradnik dla usługodawców 
warszawskich z zakresu prawa i polityki antydyskryminacyjnej” (2012) oraz „Innowacyjne rozwiązania 
w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Przykłady praktyczne” (2012). 

 

 

 

 

 

 

IV. Kształtowanie debaty publicznej na tematy szeroko związane z zasadą równego traktowania 
i różnorodnością społeczną oraz tworzenie przestrzeni do wymiany informacji, wiedzy, doświadczeń 
pomiędzy lider(k)ami społecznymi i instytucjami wspierającymi osoby lub grupy społeczne zagrożone 
wykluczeniem społecznym bądź dyskryminacją ze względu na pochodzenie rasowe, etniczne, 
narodowe, światopogląd czy wyznanie, a także promowanie współpracy w tym zakresie.  

Od kwietnia 2013 r. FRS prowadzi monitoring mediów pod kątem występowania treści związanych 
z tematyką migracji, równego traktowani i dyskryminacji ze m.in. ze względu na pochodzenie 
narodowe i etniczne, kolor skóry i religię.  

 

Działania FRS mają zasięg ogólnopolski. Wspieramy także sieci i koalicje działające na skalę kraju, jak 
i na arenie międzynarodowej, w tym: Koalicję na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, nieformalną 
koalicja organizacji wspierających powstanie Warszawskiego Centrum Wielokulturowego (WCW), 
a także Europejską Sieć Organizacji Przeciw Rasizmowi. 

 

FRS posiada status organizacji pożytku publicznego od 2009 roku. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bardziej szczegółowym opisem naszych działań 
na stronie internetowej: www.ffrs.org.pl 
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