
 

 
 

 
 

Gdańsk, 9 lipca 2020 r. 
 

Informacja prasowa 
 
 
Centrum Praw Kobiet w Gdańsku pomaga grupom szczególnie zagrożonym 
wykluczeniem społecznym 
 
W ostatnich tygodniach wiele mówi się o grupach szczególnie wrażliwych -           
wykluczonych lub narażonych na wykluczenie z rozwiązań systemowych, które         
bardziej, niż pozostałe, są narażone na skutki wywołane przez pandemię          
koronawirusa. Fundacja Centrum Praw Kobiet rusza z nowym projektem         
dofinansowanym przez Miasto Gdańsk, którego oferta jest skierowana do         
cudzoziemek mieszkających na terenie Gdańska. 
 
Centrum Praw Kobiet w Gdańsku uruchomiło poradnictwo psychologiczne i prawne dla           
cudzoziemek, kobiet, które doświadczają przemocy, również takiej, która pojawiła się w           
wyniku pandemii COVID-19. Z oferty mogą skorzystać kobiety z doświadczeniem          
migracyjnym, które doświadczyły przemocy w rodzinie lub bliskich związkach, czy innych           
form przemocy ze względu na płeć (przymuszanie do prostytucji, handel ludźmi,           
przymuszanie do zawarcia małżeństwa, zgwałcenie itd). W ramach tego samego zadania           
CPK Gdańsk oferuje bezpieczne schronienie kobietom i ich dzieciom w sytuacjach           
kryzysowych związanych z przemocą lub takim, które czują się zagrożone w swoim            
aktualnym miejscu zamieszkania lub są zmuszone je opuścić.  
 
W czasie pandemii poczucie strachu, zagrożenia, stres związany z utratą zdrowia czy pracy             
towarzyszą nam wszystkim bez wyjątku niemal każdego dnia. Jednak szczególnie dotkliwie           
cierpią obecnie osoby, które doświadczały zagrożenia wykluczeniem jeszcze przed         
koronawirusem, czyli grupy szczególnie wrażliwe, które są najczęściej narażone na          
dyskryminację, przemoc i wykluczenie z rozwiązań systemowych, m.in. osoby z          
niepełnosprawnościami, osoby LGBT+, ale też kobiety, które doświadczają przemocy, w tym           
cudzoziemki i migrantki. 
 
Na podstawie informacji o osobach zakażonych w Nowym Jorku, amerykański epidemiolog i            
adiunkt nowojorskiej School of Medcine Justin Feldman wskazuje, że odsetek przyjęć do            
szpitali jest większy w biedniejszych dzielnicach, niż w dzielnicach zamieszkałych przez białą            
klasę średnią. To, że skutki pandemii rozkładają się nierówno na różne grupy społeczne             
dostrzega nie tylko środowisko naukowe, ale także organizacje międzynarodowe, takie jak           
ONZ (raport “Wpływ COVID-19 na kobiety” z 9 kwietnia 2020 r.). 
 
 

 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_april_2020.pdf?fbclid=IwAR2wnjvJ2-161WcNpfJD8ESjgZIRNAVj37Ak12SUJZIiYp6L1kvvj0-whWw


Kryzys wywołany pandemią można porównać do szkła powiększającego: wyraźnie pokazuje          
nierówności i szczeliny, w których czasem tkwią całe grupy społeczne: kobiety, osoby z             
niepełnosprawnościami, pracownicy zatrudnieni na krótkoterminowych kontraktach,      
uchodźcy. W tym momencie trudno jest jeszcze ocenić jakie będą długofalowe skutki            
pandemii COVID-19, ale wstępne dane pokazują, że choć zachorować mogą wszyscy, nie            
wszyscy mają takie same społeczne i prawne szanse, aby wyjść z kryzysu obronną ręką -               
koszty ponoszą przede wszystkim grupy gorzej sytuowane i w różny sposób           
marginalizowane - mówi Aleksandra Mosiołek, dyrektorka CPK Gdańsk. 
 
Przymusowa izolacja, brak rozwiązań systemowych, trudności wynikające z        
nieuregulowanym statusem pobytu tylko pogarszają tę sytuację i sprawiają, że wiele osób            
doświadcza wykluczenia podwójnie. Wśród nich są między innymi migrantki i migranci. Te            
osoby bardzo często są fizycznie odcięte od bliskich, trudno jest im odnaleźć się w              
środowisku, często nie posługują się ani językiem polskim ani angielskim. Chcemy wyjść            
naprzeciw ich potrzebom, dlatego postanowiłyśmy uruchomić poradnictwo w języku         
ukraińskim, rosyjskim i angielskim oraz zaoferować im bezpieczne schronienie – dodaje           
Aleksandra Mosiołek. 
 
Ustalenie liczby cudzoziemców i cudzoziemek, którzy mieszkają w Gdańsku nie należy do            
łatwych. Opierając się na statystykach i szacunkach ekspertów możemy mówić o ponad 20             
tys osób, z czego 6 tys osób posiada ważne dokumenty potwierdzające prawo pobytu w              
Polsce wydane przez wojewodę pomorskiego (dane pochodzą z portalu gdansk.pl z 2016            
roku). Z kolei tylko w ubiegłym roku powiatowe urzędy pracy wpisały do ewidencji 128,8 tys.               
(w tym 45,3 tys. dla kobiet) oświadczeń pracodawców o powierzeniu wykonywania pracy            
obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej,         
Gruzji i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (dane pochodzą z raportu             
o sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego z 2019 roku). 
 
Znaczna część migrantów i migrantek przebywa w Gdańsku także na podstawie wiz czy             
dokumentów wydawanych przez inne organy. Część cudzoziemców, w tym obywatele krajów           
UE nie od razu dokonuje rejestracji swojego pobytu, jak również nie zawsze mają możliwość              
dokonania meldunku w Urzędzie Miejskim, dlatego trudno mówić tutaj o konkretnych           
liczbach. Rocznie do naszego Centrum zgłasza się ok 1000 osób, którym pomagamy m.in. w              
zrozumieniu polskich procedur dotyczących legalizacji pracy i pobytu, doradzamy, jak szukać           
pracy, uczymy języka polskiego i organizujemy wydarzenia integracyjne - mówi Klaudia           
Iwicka, Wiceprezeska Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku. 
 
Fundacja Centrum Praw Kobiet w Gdańsku od początku ogłoszenia stanu epidemicznego w            
Polsce działała zdalnie, oferując kobietom pomoc w formie konsultacji online. Z początkiem            
czerwca CPK Gdańsk wróciło częściowo do pracy w trybie stacjonarnym i znów przyjmuje             
klientki w progach siedziby przy ulicy Gdyńskich Kosynierów 11 w Gdańsku Głównym. Panie             
mogą korzystać z porad psycholożek i prawniczek, jednak proszone są o wcześniejszy            
kontakt z sekretariatem (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00) i umówienie się na              
wizytę pod numerem telefonu +48604590117 lub mailowo: cpk_gdansk@cpk.org.pl. W razie          
nagłej potrzeby, mogą także skorzystać z bezpiecznego schronienia na terenie Gdańska, do            
którego zostaną skierowane przez specjalistki fundacji. Zachęcamy do zapoznania się z           
nowymi zasadami przyjęć.  

 

https://wupgdansk.praca.gov.pl/documents/7776038/9815026/Rynek%20pracy%20woj.%20pomorskiego%20w%202019%20r..pdf/feaa0102-1242-4542-b364-71e3fed1babc
https://wupgdansk.praca.gov.pl/documents/7776038/9815026/Rynek%20pracy%20woj.%20pomorskiego%20w%202019%20r..pdf/feaa0102-1242-4542-b364-71e3fed1babc
https://cpk.org.pl/
https://cpk.org.pl/wp-content/uploads/2020/05/Skan-regulaminu-CPK-Gda%C5%84sk.pdf


Fundacja Centrum Praw Kobiet to najstarsza organizacja w Polsce udzielająca          
specjalistycznego wsparcie kobietom doświadczającym przemocy. W 2019 roku        
gdański oddział CPK w przyjął blisko 700 klientek z doświadczeniem przemocy,           
udzielając prawie 1500 porad i konsultacji psychologicznych. Gdański oddział fundacji          
funkcjonuje dzięki darowiznom oraz pracy zespołu wolontariuszek i wolontariuszy.         
Możesz wesprzeć CPK Gdańsk wpłacając darowiznę na numer konta: PKO BP 39 1020             
1156 0000 7202 0115 4392. 
 
Projekt “Wsparcie grup szczególnie wrażliwych (tj. grup wykluczonych lub zagrożonych          
wykluczeniem z rozwiązań systemowych)” dofinansowane ze środków Miasta Gdańska.  
 
Osoba kontaktowa dla mediów: 
Karolina Kamińska 
karolina.kaminska@cpk.org.pl 
kom. +585859410 
 
 
Aleksandra Mosiołek 
aleksandra.mosiolek@cpk.org.pl 
kom. + 48514821551 
 
Centrum Praw Kobiet - Oddział Gdańsk 
ul. Gdyńskich Kosynierów 11,  
80-866 Gdańsk 
www.cpk.org.pl 
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