Statuetki Lajkonika dla Ambasadora Wielokulturowości rozdane
2022-10-21
20 października podczas uroczystej gali poznaliśmy laureatów tegorocznego konkursu Krakowski
Ambasador Wielokulturowości A.D. 2021. W kategorii „organizacja pozarządowa, instytucja, firma,
grupa nieformalna” zostały wybrane: Fundacja Wolno Nam oraz Centrum Kultury Podgórza, natomiast w
kategorii „osób indywidualnych”: Maria Wojtacha i Edyta Jaśkowiak.

Krakowski Ambasador Wielokulturowości to konkurs organizowany przez Urząd Miasta Krakowa
od 2019 r. Skierowany jest do osób oraz instytucji działających na rzecz dialogu
międzykulturowego w Krakowie. W tym roku po raz czwarty wyróżniono tych, których
działalność wpisuje się w ideę konkursu.
Kandydatów do tytułu można było zgłaszać do 5 sierpnia. Tytuł przyznaje prezydent, na
wniosek Kapituły Wielokulturowości, na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa. W jej skład
wchodzą przedstawiciele Rady Miasta Krakowa, Urzędu Miasta Krakowa oraz laureaci
poprzednich edycji konkursu. Kapituła opiniuje kandydatury do tytułu, z uwzględnieniem okresu
działalności prowadzonej na rzecz dialogu międzykulturowego w Krakowie, różnorodności i
innowacyjności inicjatyw oraz zakresu i efektów działań.
Konkurs wpisuje się w program Otwarty Kraków, którego celem jest realizacja polityki
otwartości Krakowa na przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców
poprzez budowanie wśród mieszkańców poczucia solidarności i szerzenie wiedzy na temat
kultury i obyczajów innych narodowości.

Laureaci tegorocznego konkursu Krakowski Ambasador
Wielokulturowości A.D. 2021:
W kategorii „organizacja pozarządowa, instytucja, firma, grupa nieformalna”:
Fundacja Wolno Nam – działa od 2017 r. i zajmuje się opieką osób wykluczonych, w
tym wykluczonych z powodu kryzysów migracyjnych. Do 2021 r. działalność fundacji
koncentrowała się wokół zagadnień edukacyjnych (przedszkola demokratyczne),
również od tego roku fundacja opiekuje się uchodźcami, w tym uchodźcami o
szczególnych potrzebach (osoby chore, niepełnosprawne, niedostosowane społecznie).
Centrum Kultury Podgórza – prowadzi działalność kulturalną ukierunkowaną w
szczególności na edukację i wychowanie poprzez sztukę, rozbudzanie zainteresowań
sztuką, rozwijanie i promowanie talentów w różnych dziedzinach, tworzenie warunków
do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. W związku z wyjątkową sytuacją w
Ukrainie, Centrum włączyło się w organizację pomocy i wsparcia dla Ukraińców, którzy
przybyli do Krakowa oraz na rzecz tych, którzy pozostali w kraju dotkniętym wojną.
W kategorii „osoby indywidualne”:
Maria Wojtacha – pełni funkcję dyrektora fundacji Internationaler Bund Polska z

siedzibą w Krakowie, promując ideę „Otwartego Krakowa” oraz wielokulturowości.
Wspiera migrantów mieszkających w Krakowie, działa na rzecz integracji obcokrajowców
w społeczności mieszkańców Krakowa, kształtowania postaw solidarności i przyjaźni w
funkcjonowaniu wspólnoty społeczeństwa międzykulturowego w mieście. Fundacja jest
operatorem Centrum Wielokulturowego w Krakowie i działającego w jego ramach Punktu
Informacyjnego dla Obcokrajowców. Współdziała z innymi organizacjami
pozarządowymi, władzami samorządowymi oraz organami administracji publicznej.
Edyta Jaśkowiak – od wielu lat zaangażowana w działania na rzecz społeczności
romskiej w Krakowie i województwie małopolskim. Jest sekretarzem Romskiego
Stowarzyszenia Oświatowego Harangos w Krakowie, członkinią międzynarodowej sieci
TERDI PE, która zrzesza społeczność romską z całego świata. Stypendystka programu
rządu amerykańskiego International Leadership Visitor Program. Ukończyła pedagogikę
wczesnoszkolną z wychowaniem plastycznym. Pracuje w krakowskich szkołach, jako
asystent edukacji romskiej z co najmniej 50 uczniami. Na terenie Nowe Huty prowadzi
świetlicę integracyjną dla dzieci i młodzieży Amaro Kher.
Szklane statuetki kolorowego Lajkonika wręczył nagrodzonym zastępca prezydenta Krakowa
Andrzej Kulig.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

