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Своєю неймовірно багатою культурною спадщиною Краків завдячує не тільки корінним жителям,
які народилися в Кракові, але й приїжджим з-за кордону. Поряд із видатними і непересічними
особистостями Краків завжди приваблював звичайних іммігрантів, які внесли в тканину міста різні
культурні впливи, і одночасно сприяли його соціально-економічному розвитку.

У Кракові один з найвищих у Польщі відсоток іноземних жителів. Згідно з розрахунками,
наданими Малопольським воєводою, приблизно 37 167 іноземців має дійсний дозвіл на
перебування, виданий Воєводським управлінням (станом на лютий 2019 р.), з чого можна
припустити, що приблизно дві третини проживає у Кракові, тобто приблизно 24 800 осіб.
Крім того, щорічно в місто приїжджає понад 2 млн іноземців. Місто є важливим
університетським, туристичним та діловим осередком, завдяки чому в місті перебувають
іноземці різного походження, віку, з різним матеріальним статусом та ситуацією, зокрема
особи, які зазнають дискримінації.
Історія Програми « Відкритий Краків»
У серпні 2012 року між Відділом соціальних справ та Асоціацією «ІНТЕРКУЛЬТУРАЛЬНІ ПЛ»
(INTERKULTURALNI PL) підписано угоду, метою якої була підтримання процесу
впровадження заходів, описаних у «Проекті стратегії запобігання та реакції на події
расистського і ксенофобного характеру в публічному просторі міста – пропозиція органам
місцевого самоврядування міста Кракова (2012-2016)». Угода про партнерство визначає
обсяг співпраці між міською гміною Краків та Асоціацією в рамках проекту під назвою
«Краків проти расизму та ксенофобії», що реалізується з коштів Фонду ім. Стефана
Баторія.
У рамках реалізації спільних заходів по боротьбі з расизмом і ксенофобією
Розпорядженням № 551/2013 Президента міста Кракова від 4 березня 2013 року
призначено Цільову команду з розробки проекту рішення Ради міста Кракова, що
стосується питань у сфері мультикультурності, протидії дискримінації, расизму та
ксенофобії в Кракові. До складу команди увійшли представники громадських організацій
та відділів адміністрації міста Кракова та підрозділів. Команда працювала під
керівництвом заступника Президента міста Кракова пані Магдалени Сроки (Magdaleny
Sroki) з квітня по грудень 2013 року.
У 2014 році були проведені консультації по проекту резолюції про прийняття «Програми
запобігання та реагування на події расистського та ксенофобного характеру на території
міст» із відділами Адміністрації міста Кракова та міськими підрозділами.
У січні 2015 року Відділ соціальних справ запросив неурядові організації та суб’єкти,
зазначені в ст. 3 абз. 3 закону від 24 квітня 2003 р. «Про суспільно корисну діяльність і
волонтерство» для консультування проекту «Програми запобігання та реагування на
події расистського та ксенофобного характеру на території міста Кракова». Після
презентації проекту в Комісії з питань соціальної політики Ради міста Кракова документ

доповнено новим діагнозом і виконано корекцію змісту програми, змінивши деякі його
елементи, особливу увагу спрямували на акцентування переваг, викликаних
різноманітністю та мультикультурністю міста.
У вересні 2016 р. Міська рада Кракова прийняла резолюцію про програму «Відкритий
Краків»
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