Uchodźcy

Moi sąsiedzi...
Jeden sąsiad uciekł z domu,
gdy spalono dom jego sąsiada...
Drugi sąsiad uciekł z domu,
gdy porwano mu krewnego
i ślad po nim zaginął.
Trzeci sąsiad – trafił do Polski,
bo inaczej jego dzieci zamiast
do szkoły poszłyby do wojska.
Czwarty – bo groziło mu
więzienie za działalność
w opozycji...

Uchodźcy są w Polsce, bo musieli chronić
swoje życie. Wyjechali ze swoich krajów,
gdyż tam byli prześladowani.
Jeszcze niedawno to Polacy szukali ochrony za granicą. Dziś to my możemy
pomóc innym!

Uchodźcy to moi i Twoi sąsiedzi.
Są tacy jak my. Zwykli ludzie. W trudnej
życiowej sytuacji.

Projekt Uchodźcy – moi sąsiedzi jest prowadzony przez
Fundację Polskie Forum Migracyjne oraz Urząd do spraw
Cudzoziemcóww roku 2012. Projekt jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz
budżetu państwa. Więcej informacji:
www.forummigracyjne.org – o projekcie, o pomocy dla
cudzoziemców, informacja online dla cudzoziemców i na temat
cudzoziemców w Polsce.
www.udsc.gov.pl – przepisy prawa z zakresu procedur
uchodźczych oraz legalizacji pobytu cudzoziemców, informacje
o pomocy socjalnej i funkcjonowaniu ośrodków dla
cudzoziemców, statystyki dotyczące cudzoziemców w Polsce.
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