


 
Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą polską 
organizacją pozarządową działającą w sektorze edukacji. 
Wprowadzamy do szkół nowoczesne metody nauczania oraz 
ocenianie kształtujące.  

www.ceo.org.pl  https://www.facebook.com/fundacjaCEO/ 

www.blog.ceo.org.pl  

Prowadzimy programy, które pomagają młodym ludziom: 
- zrozumieć świat,  
- rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości,  
- uczą przedsiębiorczości i odpowiedzialności,  
- zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na 
rzecz innych. 

 

 

Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy 
program edukacyjny dla szkół 

www.migracje.ceo.org.pl 

https://www.facebook.com/rozmawiajmyouchodzcach/ 

 

Program pomoże Ci wyjaśnić młodzieży przyczyny i skutki 
współczesnych migracji ludności na świecie oraz wesprze w 
rozwijaniu w tej grupie krytycznego myślenia, 
argumentowania i wymiany opinii w atmosferze 
wzajemnego szacunku. 

http://ceo.org.pl/
http://ceo.org.pl/
http://www.ceo.org.pl/
https://www.facebook.com/fundacjaCEO/
http://www.blog.ceo.org.pl/
http://www.migracje.ceo.org.pl/
https://www.facebook.com/rozmawiajmyouchodzcach/


 

20 CZERWCA OBCHODZIMY  
ŚWIATOWY DZIEŃ UCHODŹCY 
 
 
Zainicjuj w swojej szkole rozmowę z dziećmi i młodzieżą o zjawisku migracji i 
uchodźstwa!  
 
 
 Gotowe scenariusze zajęć i materiały pomocnicze  na stronie: 

www.migracje.ceo.org.pl 
 Dzisiejsze webinarium 
 Wirtualny Festiwal Interaktywny dla młodzieży 13 czerwca 2019 r. 

 
 
 
 
 
 

http://www.migracje.ceo.org.pl/


DZISIAJ Z NAMI: KATARZYNA OYRZANOWSKA 

 

w Przedstawicielstwie UNHCR w Polsce zajmuję 
się kwestiami integracji uchodźców i innych 
trwałych rozwiązań. 

 

 



Porozmawiajmy o uchodźcach!

Katarzyna Oyrzanowska, UNHCR Polska



Ustanowienie i cele działania UNHCR

• Rezolucja nr 319 z dnia 3 grudnia 1949 r. Zgromadzenia 

Ogólnego Narodów Zjednoczonych => z dniem 1 stycznia 

1951 r. zaczyna działać Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. 

Uchodźców

• Statut Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców został 

uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 14 grudnia 

1950 r. [statut po ang]

http://www.refworld.org/docid/3ae6b3628.html


Mandat UNHCR

• Działania podejmowane przez 
UNHCR mają charakter 
humanitarny, apolityczny i 
społeczny

• ECOSOC

• ExCom

• Wysoki Komisarz 

http://www.unhcr.org/governance.html?query=ECOSOC
http://www.unhcr.org/executive-committee.html
http://www.unhcr.org/the-high-commissioner.html


Mandat UNHCR

Statut UNHCR określa 

dwa podstawowe zadania:

• ochrona uchodźców

• poszukiwanie trwałych 

rozwiązań



Osoby, którymi zajmuje się UNHCR

• Osoby ubiegające się o 
nadanie statusu uchodźcy

• Uchodźcy

• Osoby wewnętrznie 
przesiedlone (IDPs)

• Bezpaństwowcy

• Dobrowolnie powracający



Ramy prawne międzynarodowego
systemu ochrony uchodźców

• Konwencja dotycząca 
statusu uchodźców z 
1951 r.

• Protokół z 1967 r. 
dotyczący statusu 
uchodźców



Zasada non-refoulement
• Zakaz wydalania osoby 

objętej ochroną 
międzynarodową jak 
również osoby 
ubiegającej się o 
nadanie statusu 
uchodźcy do kraju, gdzie 
zagrożone byłoby jej 
życie lub wolność



Kto jest uchodźcą?

Art. 1 A Konwencji Genewskiej z 1951 r.: 

• uzasadniona obawa przed prześladowaniem 

• z powodu swojej 
– rasy, 

– religii, 

– narodowości, 

– przynależności do określonej grupy społecznej 

– lub z powodu przekonań politycznych 

• przebywa poza granicami państwa, którego jest 
obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych 
obaw korzystać z ochrony tego państwa (...)



68.5 mln 

przymusowo wysiedlonych, w tym:

• ponad 40 mln IDPs oraz 

• 25.4 mln uchodźców

• 3.1 mln poszukujących ochrony

Główne kraje 

przyjmujące

1. Turcja 3,5 mln

2. Pakistan 1,4 mln

3. Uganda 1,4 mln

4. Liban 998 tys. 

5. Iran  979 tys.

6. Niemcy 970 tys.

7. Bangladesz 932 

tys.

85 %

uchodźców 

mieszka 

w krajach 

rozwijających się 

1 na 6 osób

wiek uchodźców: 52% 

DZIECI

uchodźców pochodzi z 3 krajów:

• 6,3 
mln

Syria

• 2,6 mlnAfganistan

• 2,4 mln
Sudan 

Południowy

Sytuacja na świecie 2017
UNHCR Global trends report 2017

dzieci bez opieki 
lub rozdzielonych złożyło 
wnioski o nadanie statusu

https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html




Trwałe rozwiązania

Dobrowolna 
repatriacja

Przesiedlenia Integracja 

667.400 

wróciło do 

swoich 

domów

102.800 

zostało 

przesiedlonych

73.400 

naturalizacji

Alternatywne legalne ścieżki dostępu dla uchodźców: 

stypendia akademickie, praca, programy sponsoringu



Dostęp do edukacji



Dostęp do edukacji

Dlaczego dostęp 

do edukacji i rola 

szkoły są tak 

ważny?



Uchodźcy w Polsce (dane UDSC)
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Dziękuję za uwagę! oyrzan@unhcr.org

mailto:oyrzan@unhcr.org
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GDZIE SZUKAĆ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH? 

 
Scenariusze lekcji przedmiotowych w 
odniesieniu do 
podstawy programowej i materiały 
metodyczne z edukacji 
globalnej i międzykulturowej: 
 
 program CEO  
„Rozmawiajmy o uchodźcach”, 
www.migracje.ceo.org.pl 
 
 Padlet Jak rozmawiać o 

uchodźcach? 
www.padlet.com/anna_sosna/uch
odzcy_webinarium 

 
 
 



GDZIE SZUKAĆ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH? 

Dołącz do nas na Facebooku: 
 
www.facebook.com 
/rozmawiajmyouchodzcach 
 



GDZIE SZUKAĆ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH? 

Newsletter programów edukacji 
globalnej i ekologicznej CEO 
 
Zapisy na stronie internetowej 
www.migracje.ceo.org.pl 



www.migracje.ceo.org.pl 
CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ  
www.ceo.org.pl 
 
 
Julia Godorowska 
julia.godorowska@ceo.org.pl 
+48 (22) 825 05 50 wew.204 

 

www.unhcr.org/pl/ 

PRZEDSTAWICIELSTWO UNHCR W POLSCE 

 

 

Katarzyna Oyrzanowska 

oyrzan@unhcr.org 

 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! 

http://www.migracje.ceo.org.pl/
http://www.ceo.org.pl/
mailto:julia.godorowska@ceo.org.pl
http://www.unhcr.org/pl/
mailto:oyrzan@unhcr.org

