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dr Adam Bulandra, Stowarzyszenie Interkulturalni.PL 

Radca Prawny, doktor nauk prawnych, kryminolog. Od 2003 roku teoretycznie i praktycznie 

specjalizuje się w prawie migracyjnym i uchodźczym odnosząc przy tym niemałe sukcesy. Pasjonuje 

się psychologią społeczną, socjologią i współczesnymi procesami normotwórczymi. Zwolennik 

afirmacji różnorodności, pełnej integracji i ograniczania sfer społecznego wykluczenia. W 

Stowarzyszeniu Interkulturalni.pl koordynuje projekty pomocowe i rzecznicze oraz czuwa nad sferą 

administracyjno-prawną organizacji. Jest także starszym badaczem w projektach MiCREATE i NEW 

ABC: https://interkulturalni.pl/o-nas/zespol/ 

 

Anna Jurasińska, Stowarzyszenie Siemacha, IPs UJ 

Psycholożka, doktorantka w Instytucie Psychologii UJ. W trakcie studiów psychologicznych 

zrealizowała ścieżki Psychologia Kliniczna Dziecka i Psychologia Rodziny i Edukacji oraz uzyskała 

uprawnienia pedagogiczne.  Od 4 lat pracuje w placówce wsparcia dziennego w Stowarzyszeniu 

SIEMACHA, prowadząc indywidualne i grupowe zajęcia psychologiczne, specjalistyczne oraz 

socjoterapeutyczne z dziećmi i młodzieżą w wieku 6-20 lat. Współpracuje także z rodzicami i 

instytucjami. 

 

Aleksandra Zapolska, Fundacja Zustricz 

działaczka społeczności ukraińskiej, koncentrująca się na działaniach rzeczniczych, przeciwdziałania 

dyskryminacji, budowaniem sojuszy i koalicji pomiędzy mniejszościami i migrantami, włączania i 

wsparcia migrantów. 

Współzałożycielka Fundacji Zustricz, tworzącej Klub Ukraiński w Krakowie, od 2014 roku 

zaangażowana w sprawy pomocowe dla Ukrainy oraz rozwój współpracy polsko-ukraińskiej. Temat 

wsparcia i integracji migrantów w Polsce jest jej bliski tak z racji własnych doświadczeń jak i z licznych 

kontaktów ze środowiskiem migrantów. 

Członkini Zespołu Interdyscyplinarnego przy Prezydencie ds. współpracy na rzecz realizacji Programu 

Otwarty Kraków, ciała dialogowego przy Gminie miejskiej w Krakowie. Aktywna promotorka dialogu 

międzykulturowego oraz efektywnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a 

administracją publiczną i samorządową. 

Koordynatorka licznych projektów, aktualnie koordynuje projekt „IDZ (informuj, działaj, zrozum) 

Własnym Głosem” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 

finansowany z mechanizmu EOG oraz koordynuję z ramienia partnera projekt „KOMM – koalicja 

organizacji mniejszości i migrantów”. 

Współautorka raportów: "Księga Dobrych Praktyk. Działania na Rzecz Mniejszości Narodowych i 

etnicznych oraz Cudzoziemców" (2018), "Analizy sytuacji dzieci i młodzieży z Ukrainy w krakowskich 

szkołach. Rekomendacje" (2019), “Organizacje Mniejszości narodowych i etnicznych w dobie 

Pandemii”(2020). 

https://interkulturalni.pl/o-nas/zespol/


W roku 2019 nominowana przez  Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji (IOM) w Polsce do 

nagrody  Złote Wachlarze.   

 

Rafał Grabowski, Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej U_Work 

 

Svitlana Sychevska, Szkoła Podstawowa nr 39 w Krakowie 

Pracuje od 2 lat w Szkole Podstawowej nr 39 w Krakowie jako asystentka międzykulturowa. Aktualnie 

ma pod swoją opieką około 20 dzieci z Ukrainy oraz Białorusi. W swojej codziennej pracy pomaga 

dzieciom jako tłumacz na lekcjach, rodzicom podczas zapisów dziecka do szkoły. Pozostaje w ścisłym 

kontakcie z rodzicami oraz nauczycielami w sprawach organizacyjnych związanych z 

funkcjonowaniem dzieci w szkole. Uczestniczy w Akademii Asystentów Międzykulturowych, która 

realizuje warsztaty oraz szkolenia w ramach projektu  realizowanego przez Urząd  Miasta Kraków 

oraz Fundację im M. Reja. Jest członkinią Zarządu powstającego stowarzyszenia Asystentów 

Międzykulturowych „To ma sens”. Mama 2 dzieci, które mają doświadczeniem migracji. 

 

Kinga Czyż, dyrektorka Bursy nr 2 w Krakowie 

 

Anna Domańska, dyrektorka Wydziału Edukacji UMK 

 


