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Czy Kraków gotowy jest na wielokulturowość? Jakie wyzwania
czekają na mieszkańców i władze miasta?
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NAJNOWSZE WIADOMOŚCI


W Krakowie mieszka coraz więcej cudzoziemców. Obecnie zameldowanych jest około 21 tysięcy
imigrantów, jednak może ich mieszkać w naszym mieście znacznie więcej. Gród Kraka stał się domem



dla studentów, pracowników czy seniorów, którzy przeprowadzają się tutaj razem z rodzinami. Kraków
od wieków był miastem siedmiu religii, a obecnie mieszkają tutaj m.in. Ukraińcy, Rosjanie, Romowie,



Żydzi czy muzułmanie. Jak miasto może się na to przygotować?



W sali obrad w urzędzie miasta, w ramach Festiwalu Wielokulturowego Kraków Miejsce Spotkań odbyło



się seminarium „Zarządzanie w mieście wielokulturowym”. Podczas wydarzenia obecny był
wiceprezydent Krakowa – Andrzej Kulig.
Podczas panelu rozmówcy zastanawiali się, czy Kraków jest dobrze przygotowany do wyzwań, jakie
stawiane są przez wielokulturowość. Poruszono takie obszary jak m.in. edukacja, organizacje
pozarządowe czy pomoc społeczna.
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Alarm bombowy?! Ewakuacja w M1!
Czy Kraków gotowy jest na
wielokulturowość? Jakie wyzwania
czekają na mieszkańców i władze
miasta?
Pod Krakowem ruszyło wielkie
odliczanie. Duża rma dostała 100dniowe ultimatum
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Krakowanie ciągle mają z tym problem… Gdzie
wyrzucić karton po pizzy? Tak segregujemy odpady!
″Pieniądze, dziwki, alkohol″…
Szokujące wyznania księdza w
Krakowie [wideo]
Tajemniczy skrót MDK. Na
krakowskich ulicach robi się
coraz niebezpieczniej!
″O Jezu!″, ″Ała!″. Mocne nagranie
z ulicy Wielickiej

Film niedostępny
Niestety nie można odtworzyć tego filmu.

Prezydent Majchrowski: Mam
dosyć rozdawnictwa!
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Udostępnij

Polub tę stronę
Bądź pierwszą osobą wśród znajomych, która to polubi

Mieszkańcy oraz władze będą musieli przeciw wstawić się mowie nienawiści czy fali rasizmu, ksenofobi
czy homofobi. Testem dla miasta będzie również zasymilowanie się rdzennych krakowian z przyjezdnymi
oraz nauczenie się języka, kultury czy obyczajów. Kolejnym wyzwaniem będzie dostosowanie szkoły i
nauczania do uczniów zagranicznych.
Festiwal Wielokulturowy Kraków Miejsce Spotkań jest ośmiodniowym wydarzeniem odbywającym się na
terenie miasta i realizowanym przez Stowarzyszenie i Instytut Kultury Willa Decjusza we współpracy z 35
partnerami w tym z: Urzędem Miasta Krakowa, krakowskimi uczelniami i NGO działającymi na rzecz
cudzoziemców, sektorem biznesu oraz szkołami, instytucjami miejskimi, a przede wszystkim – samymi
krakowianami.
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Pod Krakowem ruszyło wielkie odliczanie. Duża rma
dostała 100-dniowe ultimatum
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Alarm bombowy?! Ewakuacja w M1!

