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1. Informacje prawne o organizacji

2. Struktura zarządzania organizacją

Zarząd:

Centrum Together-Razem jest organizacją zrzeszoną oficjalnie z Charity Regulation Authority (organizacja zrzesza-

Brendan Dempsey – Przewodniczący Zarządu
Josephine McCarty

Katarzyna Walkowska

Katarzyna Gołębiowska

Vourneen O’Mahony (przyjęta 1/10/2018)
Bożena Cierlik (rezygnacja 7/2/2019)

Sylwia Adamska (przyjęta 19/02/2018)

Agnieszka Woźniak- Sekretarz (przyjęta 19/02/2018)
Zarejestrowane biuro:

Together-Razem Centre, Unit 2A, Kilnap Business Park, Mallow Rd, Cork

jąca i kontrolująca wszystkie organizacje charytatywne w Irlandii) oraz jest wpisana do rejestru organizacji pożytku
publicznego w urzędzie podatkowym.

Together-Razem wypełnia swoją misję z ogromną troską i dbałością o jak najwyższe standardy bezwzględnie prze-

strzegając zasad zarządzania obowiązujących w Irlandii (Irish Governance Code). Odpowiedzialność za podejmowane decyzje i działania ponosi Zarząd. Operacje finansowe organizacji (wszelkie przychody i rozchody) są kontrolowane przez wewnętrzny Subkomitet ds. Finansów. Roczne raporty finansowe, sporządzone przez profesjonalną

i niezależną firmę księgową, są przesyłane do Company Registration Office oraz do Charity Regulation Authority.
Audyt jest przeprowadzany w całkowicie transparentny sposób, tak aby nasi klienci, grantodawcy i wszystkie osoby
oraz organizacje związane z nami, miały jasny obraz tego, co robimy. Chcemy być postrzegani jako organizacja,
której można ufać.

Status prawny organizacji:

Forma prawna: CLG zarejestrowana w Urzędzie Rejestracji Firm pod numerem: 517942

Zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego w Urzędzie Regulacji Charity pod numerem: 20075125
Zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym pod numerem CHY19216

3. Słowo wstępu od Dyrektora Zarządzającego:
Wojciech Białek

Prawnicy organizacji:

Rok 2018 był bardzo intensywnym rokiem dla Centrum Together-Razem. Aby spełnić naj-

Lillian O’Sullivan Solicitors

wyższe standardy, Centrum jest na etapie wdrażania najnowszego irlandzkiego systemu

48 Maylor Street, Cork

zarządzania organizacją charytatywną (Governence Code 2018). W 2018 r. zaktualizowano

Audytorzy:

także stronę internetową Centrum Together-Razem, umożliwiając użytkownikom łatwiejszy

CRESCO Certyfikowani księgowi oraz zarejestrowani audytorzy

dostęp do usług, za pośrednictwem naszej platformy online.

74 South Mall, Cork
Bank organizacji:

Możliwość korzystania z internetowego systemu gromadzenia danych pozwala nam reje-

Allied Irish Bank, 66 South Mall, Cork

strować każdą sprawę i na bieżąco śledzić statystyki. Pomaga nam to dostosować serwisy

do zmieniających się potrzeb naszych klientów. Charakter wykonywanej pracy nie zawsze

pozwala nam publikować opisy spraw, z którymi mamy do czynienia na co dzień, ponieważ wszystkie gromadzone

przez nas informacje są ściśle poufne. Historie, którymi się z nami dzielą klienci, są często trudne i poruszające. Naszą pracę jesteśmy w stanie pokazać jedynie, prezentując studia przypadków oparte na rzeczywistych sytuacjach.

Profesjonalna działalność Centrum Together-Razem ceniona jest przez irlandzkie oraz polskie instytucje rządowe

(m.in. HSE, Couty i City Council, TUSLA, Ministerstwo ds. Integracji, MSZ, Senat RP, Prezydent RP, Ambasada RP
w Dublinie). Aby zapewnić szeroki wachlarz usług, a także sprostać potrzebom naszych klientów, współpracujemy

również z innymi organizacjami (m.in St. Vincent de Paul, Cork Simon, Lillian O’Sullivan Solicitors, Kevin Hegarty
Solicitors).

W 2018 roku opracowana została także strategia rozwoju organizacji na najbliższe trzy lata. Odzwierciedla ona zmia-

ny zmiany jakich doświadcza społeczność polska oraz emigranci z Europy Wschodniej. W kolejnych latach mamy

nadzieję na dalszy prężny rozwój, pozyskanie nowych i utrzymanie obecnych grantów, usprawnienie serwisów oraz
dalszą owocną współpracę z naszymi partnerami.
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4. Słowo od Przewodniczącego Zarządu: Brendan Dempsey
Ubiegły 2018 rok był niezwykle pracowity i produktywny dla Centrum Together -Razem. Napotkaliśmy wiele przeszkód, ale dzięki niestrudzonemu zaangażowaniu personelu i wolonta-

riuszy organizacja stawała się coraz silniejsza, starając się o granty i realizując różne projekty

i programy. Udało nam się pozyskać fundusze od HSE, które pozwoliły nam zapewnić bezpłatną terapię uzależnień dla najbardziej potrzebujących osób znajdujących się w niekorzystnej

sytuacji życiowej, które przebywają w schronisku dla bezdomnych w Cork. Myślę, że jedną

z naszych najpotrzebniejszych usług prowadzonych przez Centrum Together-Razem jest zapewnienie tanich programów pomocowych, które koncentrują się na zdrowiu psychicznym

i dobrym samopoczuciu imigrantów, którzy inaczej nie byliby w stanie uzyskać dostępu do tego rodzaju usług z powodu
bariery językowej.

Ponadto, zapewniliśmy sobie pozycję partnera w ramach kolejnego europejskiego projektu „Bez granic”. Projekt reali-

6. Wsparcie terapeutyczne w Poradni U-Clinic
W obszarze wsparcia terapeutycznego do najważniejszych

Jerzy lat 48, samot-

nej pomcy psychoterapeutycznjej dla bezdomnych Polaków

alkoholu, w Irlandii

zmian rozwojowych zaliczyć należy uruchomienie bezpłat-

ny, uzależniony od

w Cork. Dzięki finansowemu wsparciu Health Service Exe-

od 2014 roku

cutive (irlandzki odpowiednik Kasy Chorych) na dwa lata zatrudniony został terapeuta do pracy z osobami polskojęzycznymi, w schroniskach dla bezdomnych St. Vincent de Paul
i Cork Simon.

Tak jak dotychczas poradnia kontynuowała programy lecze-

nia uzależnień w ramach spotkań indywidualnych i grupo-

Opis przypadku:

Pan Jerzy z powodu nadużywania alkoholu stracił pracę i kontakt z rodziną
w Polsce. Ze względu na wysokie zadłużenie został eksmitowany
z mieszkania i przebywał w schronisku

zowany jest przez Zachodniopomorską Grupą Doradczą. Jego celem jest umożliwienie młodym bezrobotnym osobom

wych. Dodatkowo w tym roku został uruchomiony program

kraju.

W tym roku odbyły się również warsztaty Mindfulness (Warsz-

25 paczek żywnościowych najbardziej potrzebującym rodzinom w Cork. Ten rodzaj działania charytatywnego, okazał się

uwalniające traumę, stres i emocje).

uczestniczył w pełnym abstynenckim

dla wszystkich.

wana przez HSE, TUSLA (irlandzka instytucja ochrony praw

U-Clinic. Po ukończeniu podstawowego

rodzinnych).

czego otrzymał chronione mieszkanie so-

dla bezdomnych w Cork.

z Polski zdobycie doświadczenia zawodowego w Irlandii, a w przyszłości zapewnić im powrót na rynek pracy w ojczystym

terapii dla kobiet współuzależnionych.

W Święta Bożego Narodzenia, podobnie jak w poprzednich latach, we współpracy z St Vincent de Paul zapewniliśmy

taty Uważności) oraz Trauma Release Exercises (Ćwiczenia

nieoceniony w tak trudnych czasach. Ważne jest, aby społeczność polska i irlandzka współpracowały ze sobą z korzyścią

Terapia dostarczana w ramach Poradni U-Clinic jest uzna-

programie leczenia uzależnień w Poradni

dziecka i rodziny), sądy rodzinne oraz lekarzy GP (lekarzy

programu, przy wsparciu serwisu dorad-

Jako organizacja charytatywna wszelkie dochody, które otrzymujemy, przeznaczamy na działania statutowe. Staramy się
uzyskać wsparcie z różnych źródeł, aby zapewnić Centrum Together-Razem możliwość pracy obecnie jak i w przyszłości.
Chociaż cieszę się z dokonanych postępów i planów przyszłej ekspansji, musimy również planować środki zapobiegaw-

cze na wypadek zagrożeń w przyszłości. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom i wolontariuszom oraz Zarządowi Centrum Together-Razem za ich ciężką pracę na rzecz organizacji.

5. Słowo od Dyrektora Członka Zarządu: Katarzyna Gołębiowska
Jako przewodniczącą Subkomitetu ds. Finansowych najbardziej cieszy mnie to, że mogliśmy
zwiększyć ilość darmowych sesji terapeutycznych oraz porad socjalnych i prawnych. Udało się to

W 2018 roku zespół pracowników poradni U-Clinic powiększył się o kolejnego terapeutę pracującego w nurcie Gestalt.

Wszyscy terapeuci pracujący w poradni U-Clinic posiadają

profesjonalne ubezpieczenia oraz najwyższej jakości kwalifikacje, które nieustannie podwyższają.

Odbyło się w sumie 779 sesji płatnych i bezpłatnych, 204
osoby otrzymało pomoc terapeutyczną.

Interwencja:

Pan Jerzy przystąpił do terapii na początku w systemie redukcji szkód, a później

cjalne.
Rezultat:

Pan Jerzy ukończył kompleksowy program leczenia uzależnień, dzięki wsparciu jakie otrzymał postanowił rozpocząć
szkolenia aby podwyższyć swoje kwalifikacje i wrócić na rynek pracy.

tylko dzięki ciężkiej pracy i długim staraniom naszych wolontariuszy i pracowników. Zdobycie fun-

duszy nie jest proste - mamy bardzo silną konkurencję wśród innych organizacji charytatywnych,

a też i ilość grantów i środków finansowych na cele charytatywne jest ograniczona. Konkurujemy
z dużo większymi i bardziej znanymi organizacjami, które mają o wiele większe zasoby. Dlatego

uważam za ogromny sukces to, że w 2018 roku rozpoczęliśmy współpracę z HSE. Nie byłoby to
możliwe, gdyby struktura organizacyjna i rozliczenia finansowe naszej organizacji nie były trans-

parentne i zgodne z irlandzkimi przepisami o organizacjach charytatywnych.

Niestety wszystkie zdobyte fundusze są na krótkoterminowe projekty, więc nadal musimy szukać nowych źródeł finansowania. Dlatego też, część udzielanych przez nas usług jest płatna, abyśmy nadal mogli udzielać darmowej pomocy najbardziej

potrzebującym. Wierzę jednak, że dzięki ciężkiej pracy naszych wolontariuszy i pracowników Together-Razem będziemy się
rozwijać i poszerzać ofertę nie tylko porad i wsparcia, ale też edukacji, wydarzeń społecznych i kulturalnych.

W 2018 1088 osób skorzystało z serwisów Together-Razem. Ponadto przez cały 2018 udało się wykonać 1710 interwencji

na rzecz klientów korzystających ze wsparcia organizacji. Za interwencję uznać należy każdą czynność wykonaną na rzecz

klienta m.in.: poradę, sesję terapeutyczną, telefon wykonany w imieniu klienta czy napisane pismo czy wypełnienie wniosku.
W roku 2018 odebraliśmy również znaczącą ilość telefonów w liczbie 2319 oraz 1730 kontaktów email.
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7. Edukacja

Kursy języka angielskiego

Zespół Polonijnych Szkół Społecznych Akademia Razem
W obszarze edukacji, istotnym faktem ważnym dla rozwoju organizacji, było uruchomienie dwóch oddziałów społecznej szkoły
polonijnej Akademii Razem w Midleton we

W kwestii edukacji językowej bardzo sprawnie funkcjonowały konwersacje językowe prowadzone przez
wolontariusza Irlandczyka Jerrego. Spotkania odbywały się w każdy wtorek od 18.00 do 19.30. Ponadto

w poniedziałki odbywały się lekcje języka angielskiego, na poziomie podstawowym Plus, które także cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W 2018 roku z kursów językowych skorzystały 42 osoby.
Iwona 47 lat, pracuje w niepełnym wymiarze godzin, w Irlandii od 2018 roku

wrześniu oraz w Clonaklity w listopadzie.

Opis przypadku:

Nadrzędnym celem szkoły jest dostarcza-

Iwona pracowała w Polsce jako pielęgniarka. W Irlandii pracuje dorywczo jako Care Assi-

nie profesjonalnych usług edukacyjnych

stant (opiekun osób starszych). Jej poziom angielskiego jest dobry, ale nie satysfakcjono-

bez konieczności podnoszenia opłat. Dla-

wał jej samej do podjęcia pracy w zawodzie. Iwonie brakowało pewności siebie w używa-

tego też, ciągle poszukujemy możliwości

wsparcia od zewnętrznych grantodawców.
Dodatkowe środki finansowe przeznaczane są na podnoszenie jakości usług, bez
potrzeby obciążenia finansowego rodziców.
Na koniec 2018 roku Akademia Razem

to 137 dzieci oraz 5 oddziałów szkolnych: w Cork, w Cobh, w Ballincollig,

w Midleton i w Clonakilty. W tym roku
udało się również udoskonalić mobilną

bibliotekę oraz rozpoczęto testowanie
software do obsługi szkoły online.

Kadra nauczycielska doskonaliła się
na warsztatach i treningach zarówno

niu języka i zgłosiła się do Together-Razem z prośbą o pomoc w tym zakresie.
Interwencja:

Zaoferowane jej zostały konwersacje językowe z native speakerem, aby podnieść jej kompetencje w zakresie
żywego języka. Iwona rozpoczęła systematycznie uczęszczać na konwersacje.
Rezultat:

Po 6 miesiącach jej umiejętności podniosły się na tyle że zmieniła pracę i jest teraz wykwalifikowana pielęgniarką w Cork.

Inne działania edukacyjne
W ramach praktycznego nabywania doświadczeń zawodowych w Centrum Together-Razem pracowało

11 osób. Praktyki odbywały się w różnym wymiarze godzin, jak również na różnych stanowiskach. W za-

leżności od potrzeb edukacyjnych i charakteru programów, w ramach których odbywała się praktyka, pracownicy Centrum pomagali uczestnikom nabyć nowe kwalifikacje i doskonalić już posiadane umiejętności.

wewnętrznych jak i zewnętrznych. Naj-

bardziej istotnym było szkolenie z zakresu profilaktyki logopedycznej.

Zuzannna, lat 32, mężatka, dwoje dzieci, w Irlandii od 2008 roku
Opis przypadku:

Zuzanna mieszka w Irlandii prawie dziesięć lat, w niedalekiej przyszłości chciałaby wrócić
do Polski. Zauważyła, że jej dzieci, urodzone w Irlandii mają trudności w czytaniu i pisaniu po polsku, a także niestety, w komunikacji z rodziną z Polski. W związku z obawami
o powrót zwróciła się z prośbą o pomoc do Centrum Together-Razem.
Interwencja:

Zaoferowano miejsca w polonijnej szkole prowadzonej przez Together-Razem pod nazwa Akademia Razem
dwójce dzieci, aby mogły się one uczyć języka polskiego oraz dowiedzieć więcej o kulturze i tradycjach polskich.
Rezultat:

Dzieci po roku uczęszczania na zajęcia dokonały bardzo dużego postępu w pisaniu, czytaniu oraz w mowie.
Pani Zuzanna pragnie zapisać je ponownie na nowy rok szkolny.
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8. Poradnictwo – socjalne, prawne i online

Marcin 38 lat, żonaty, zatrudniony na pełny etat, w Irlandii od 2008 roku
Opis przypadku:

Poradnia Prawno-Socjalna

Marcin mieszka z żoną i dwójką małych dzieci w Cork, pracował 20 godz. tygodniowo i zakwalifikował się na zasiłek dla pracującej rodziny (Working Family Payment), ale po pewnym

Dzięki wsparciu Ambasady RP, Ministerstwa Spraw Zagra-

czasie liczba godzin jego pracy się zwiększyła, a on nie poinformował urzędu o zmianie

nicznych,Stowarzyszeniu Wspólnota Polska oraz Senatowi

swojej sytuacji, gdyż nie wiedział o takiej konieczności. Urząd zażądał zwrotu 12 tysięcy euro

RP, mogliśmy nadal udzielać bezpłatnych porad za pośred-

nienależnie pobranego świadczenia.

nictwem Poradni Socjalno-Prawnej. Współpracowaliśmy

Interwencja:

z dwoma irlandzkimi kancelariami prawnymi. Prawnicy w asy-

Marcin skorzystał z pomocy doradcy socjalnego, który po zapoznaniu się ze sprawą przygotował list apelacyjny.

ście tłumacza z Together-Razem udzielali porad z zakresu

Rezultat:

prawa rodzinnego i prawa pracy. Doradcy socjalni odpowia-

W rezultacie Urząd przyznał, że nie dokonał rocznego przeględu sytuacji Marcina wcześniej oraz wziął pod

dali na pytania w biurze (spotkania indywidualne), a także za

uwagę sytuację rodziny i chorobę żony Marcina, a także brak jego wiedzy i zredukował wysokość zadłużenia
o 50% oraz rozłożył spłatę na rozsądne raty

pośrednictwem naszej platformy online. Usługa internetowa

została utworzona z myślą o osobach, które z różnych przy-

czyn nie mogą przyjechać do biura Centrum Together-Razem.Usługi te cieszą się coraz większym zainteresowaniem
i istnieją nieprzerwanie od 2012 roku dzięki dużemu wsparciu

Ambasady RP w Dublinie. W sumie w 2018 roku z Poradni

skorzystało 416 osób, a my udzieliliśmy 931 osobnych porad.

Jak wspomniano powyżej, usługa porad społecznych jest
świadczona w biurze i przez Internet. Pomoc w biurze dotyczyła przede wszystkim informacji w zakresie działania

Joanna 56 lat,
w związku partnerskim, zatrudniona na
pełny etat, w Irlandii od 2011 roku

Celem nadrzędnym działań organizacji Centrum Together-Razem jest budowa dobrego wizerunku Pań-

Opis przypadku:

Polskę i Polaków.

w Irlandii, jednakże wciąż jest legalnie za-

skę. W obszarze integracji Centrum Together-Razem istotnie skoncentrowało swoją działalność, tak aby

Joanna od 5 lat ma nowego partnera
mężna, a jej mąż mieszka w Niemczech.

systemu pomocy społecznej w Irlandii, wsparcia mieszkanio-

Ponad 8 lat temu podjęli wspólną decyzję

wiele pytań dotyczyło HAP (Housing Assistance Payment)

malnego rozwiązania małżeństwa. Teraz

klientów szukających pomocy w odwoływaniu się do decyzji

i uzyskać oficjalny rozwód.

wego, prawa rodzinnego oraz prawa pracy. W szczególności

o separacji, ale nigdy nie dokonali for-

i mieszkań socjalnych. Zauważyliśmy znaczny wzrost liczby

Joanna chciałaby dokończyć tę sprawę

urzędników pomocy społecznej w odniesieniu do różnych do-

Interwencja:

datków i świadczeń. Ponadto wielu klientów pytało o irlandzkie usługi zdrowotne, kartę medyczną / GP, emerytury oraz
różne aspekty prawa pracy i przepisów w miejscu pracy.

Większość zapytań poradni online dotyczyła pobytu stałego,

numerów PPS, spraw bankowych i podatkowych oraz prawa
rodzinnego. W ramach serwisu poradnictwa online doradcy
socjalni udzielili 209 porad.

Od 2017 roku doradzamy również tym, którzy zamierzają

wrócić do Polski, a także tym, którzy chcą ubiegać się o oby-

watelstwo irlandzkie. Z obydwu usług można skorzystać sta-

cjonarnie w biurze organizacji oraz online.W ubiegłym roku
pomogliśmy 152 osobom i udzieliliśmy 518 indywidualnych
porad.

9. Promocja Integracji

Joanna skorzystała z bezpłatnej porady
prawnej udzielonej przez prawnika ( specjalistę rodzinnego) z jednej z irlandzkich
kancelarii, z którymi współpracujemy.
Uzyskała informacje oraz została pokierowana, jakie kroki należy poczynić,
aby doprowadzić do legalizacji rozwodu
w Irlandii.
Rezultat:

Pani Joanna jest w trakcie procedury
prawnej zmierzającej do legalizacji rozwodu.

stwa Polskiego. Aktywnie angażujemy się w programy, projekty oraz kampanie integracyjne promujące
Rok 2018 to rok szczególny dla naszej Ojczyzny - to rok 100 lecia odzyskania niepodległości przez Pollokalnie pokazać bogactwo historii i podkreślić ważność i doniosłość tego święta w Cork.

Razem dla Niepodległej
W ciągu całego roku Together-Razem

w ramach programu Razem dla Niepodległej przygotowano cykl imprez, by podkreślić ważność 100 lecia odzyskania przez

Polskę niepodległości. We wrześniu odbył się bieg w ramach Cork Women’s
Mini Marathon „Kobiety dla Niepodległej”.

W październiku odbył się koncert polskie-

go zespołu grającego irlandzką muzykę
Carrantuohill. W listopadzie zorganizowana została wystawa Kobiety Niepodległości w katedrze w Cork, uhonorowaliśmy

również przyjaciela Polaków, bliskiego
współpracownika Józefa Piłsudskiego,

Adriana Cartona de Wiarta, w miejscu
jego pochówku, niedaleko Cork.

Główne uroczystości upamiętniające rocznice odbyły się w dniu 9 listopada 2018
w Urzędzie Miasta w Cork.
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Aktywni Seniorzy Razem
W pierwszej połowie 2018 roku zakończył się projekt “Doinformowany Senior”. Seniorzy uczestniczący
w projekcie przygotowali “Poradnik doinformowanego seniora w Irlandii”, w którym zawarte są informa-

cje, które według członków projektu, są ważne dla osób starszych mieszkających w Irlandii. Uroczysta
inauguracja poradnika odbyła się w Urzędzie Miasta. Publikacja została rozdystrybuowana w hrabstwie

Cork i w Dublinie, jest również dostępna w formie PDF na stronie internetowej Centrum Together-Razem.
Uczestnicy projektu odwiedzili również swoich rówieśników w Dublinie i Clonakilty.

W trakcie organizowanych spotkań odpowiadali na pytania dotyczące rent i emerytur.

W drugiej połowie 2018 roku seniorzy brali

udział w projekcie “Sto lat Seniorzy”, który

był częścią działań Razem dla Niepodległej. Reprezentacja Aktywnych Seniorów

wzięła udział w Mini Maratonie. Uczestnicy
wzięli również udział w koncercie zespołu
Carrantuohill oraz zorganizowali specjalne
spotkanie, poświęcone kobietom walczącym

o niepodległość, w ramach wystawy “Kobiety

Niepodległości”. Reprezentantka grupy wpi-

sała się również do księgi pamiątkowej w gabinecie Burmistrza

Miasta w dniu uroczystego przekazania flagi Polski. W trakcie uro-

czystej Wigilii grupę odwiedziła redaktor radia RTE. Wywiad dotyczył polskich tradycji i zwyczajów świątecznych.

W ramach programu Aktywni Seniorzy Razem w 2018 roku odbyło
się 47 spotkań. W projekcie wzięły udział łącznie 33 osoby.

“Bez Granic”
Przy współpracy z partnerem z Polski Zachodniopomorska Grupa Doradcza w 2018 roku rozpoczęliśmy
realizację drugiej edycji projektu “Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do akty-

wizacji młodych osób” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Jego celem jest umożliwienie mło-

dym bezrobotnym osobom z Polski
zdobycie doświadczenia zawodo-

wego w Irlandii, a w przyszłości zapewnić im powrót na rynek pracy
w ojczystym kraju.

W ramach tego projektu, do Irlandii
w 2018 roku przyleciało 10 osób, kolejne grupy spodziewane są w 2019
roku.

10
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„Let’s run Together” -fundraising bieganie
W 2018 udało się zorganizować jedną 5-osobową sztafetę do biegu w maratonie Cork City Marathon
w Cork, zaś w Cork Women’s Mini Marathon, pod hasłem Razem dla Niepodległej, ponad 20 osób wzięło
udział w biegu.

Stefan 66 lat, pracuje w niepełnym wymiarze godzin, od 2004 roku w Irlandii
Opis przypadku:

Mieszkająca w Polsce żona pana Stefana zachęciła go, by zgłosił się do uczestnictwa
w projekcie “Doinformowany Senior”. Stefan z początku myślał, że grupa koncentruje się
na pracach plastycznych i piciu herbaty. Nie oczekiwał wiele i raczej zgodził się przyjść ze
względu na namowy żony.
Interwencja:

W trakcie trwania projektu Stefan uzyskał wiele przydatnych dla niego informacji. Poszerzył swoją wiedzę
w zakresie prawa podatkowego i systemu emerytalnego. W efekcie, odkrył, że od lat ma źle naliczony podatek
dochodowy. Dzięki pomocy prowadzących projekt Stefan dokonał korekty rozliczenia podatkowego cztery
lata wstecz.
Rezultat:

Dzięki uczestnictwu w projekcie Stefan uzyskał zwrot nadpłaconego podatku (blisko 7000 euro), posiadł wiedzę na temat swoich praw w Irlandii, którą chętnie dzieli się ze swoimi znajomymi, a także poznał nowe osoby
i nadal chętnie uczestniczy w spotkaniach grupy.

Bric-a-Brac
– grupa teatralna
Grupa teatralna przygoto-

wała 2 przedstawienia –
wieczór kolęd pt. „Pochyleni nad żłóbkiem” oraz

występ w lipcu pt. „Spory

“Bloody Foreigners”
To akcja promująca honorowe krwiodawstwo, przygotowana i prowadzona przez
Immigrant Council of Ireland. Miała ona na

celu zachęcić obcokrajowców do oddawania krwi w Irlandii. Jednocześnie pokazywała sylwetki krwiodawców wywodzących
się z mniejszości narodowych.

Podziel się Świąteczną Radością
Dzięki współpracy z Saint Vincent de Paul, w tym roku, 25 polskich rodzin otrzymało paczki żywnościowe
na święta Bożego Narodzenia.

Dyżury konsularne
Dyżury przedstawicielstwa Konsulatu RP w Dublinie w 2018 roku odbyły się dwa razy - w marcu i październiku. W rezultacie ponad 200 osób załatwiło ważne dla nich sprawy, bez konieczności wyjazdu do stolicy
Irlandii.

Inne kampanie i akcje
Centrum Together-Razem wzięło czynny udział w kampanii ‚‚Jesteś u siebie, zagłosuj’’, a także, jak co
roku przygotowało cykl wydarzeń w ramach Polska Eire Festival 2018.

Roku”. Grupę tworzyło 7
osób.
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10. Afiliacje Centrum
Together-Razem w roku 2018

During Christmas celebrations Active Seniors were visited and interviewed by a jo-

urnalist from RTE whose aim was to find
out more about Polish culture, traditions

and everyday life of Polish families in Ire-

Let’s run together - fundraising event
In 2018 we gathered a team of 5 to take part in Cork City Marathon in June and then in September a group of 20 people took part in Cork Women’s Mini Marathon under the slogan “Women for Independence”,
gathering funds that are to be dedicated to charitable causes.

land.

Under the Active Seniors Initiative there
were 33 participants and 47 meetings and
workshops were organized in 2018.

Case Study Academy Razem

Stefan, 64, 2 adult children, employed, in Ireland since 2004
Description of key challenges faced by the client:

,,Bloody Foreigners’’

Stefan’s partner convinced him to start attending weekly meetings of Seniors ‘group in

One of the programs

Togetehr razem Centre. He thought that the group is just a social group focused only on
entertainment and socialising and did not expect to learn much.

we engaged in and are

Nature of intervention/Advice given:

extremely proud of is

During the duration of the programme for Senior citizens, Stefan attended a course of lectures on employment

„Bloody

law, social welfare system and health system in Ireland. He learnt about his rights in the State as a Senior

Foreigners”

Launched by Immigra-

member of the society. After one of the workshops conducted by an accountant he also realized his tax credits

tion Council of Ireland

are not allocated right and he is overpaying tax. Over the last couple of years overpayment has risen to nearly

promoting

€7000 which was due for return.

blood

do-

nation among migrant

Outcome:

community.

Thanks to participation in the Seniors’ group meeting Stefan learned a lot about his rights and obligations but
also made new friends and visited new places.

Bric-a-Brac
– a theatre group
Our theatre group pre-

Share a Christmas Joy - Christmas food hampers for families in need

pared two performan-

Thanks to a kind donation of St Vincent de Paul and St Theresa’s Conference and the hard work of our

singing “Pochylony nad

Consular Outreach

ces - an evening of carol

volunteers, we were able to deliver 25 food hampers to families in Cork who needed it the most.

żłobem” (By the Crib)

Polish Embassy in Dublin organized 2 outreach sessions in our office in March and in October when over

and “Spory Roku” . There were 7 members of
the group actively rehearsing and meeting
regularly.

200 people could avail of consular services (such as passport application, confirmation of online signature
etc.) without necessity to travel to Dublin.

Other projects, initiatives and events
We also engaged in “You are at home. Vote” initiative organized by Forum Polonia (promotion of active

political participation of immigrants) and in Polska Eire Festival - an annual event aiming to promote and
present Polish culture and traditions to Irish.
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Active Seniors Together
One of our flag projects in 2018 was an initiative to activate Polish Senior citizens - “Well Informed Se-

niors”. As a final result of the programme, thanks to the hard work of the seniors participating in the project

we prepared and printed a guidebook for Polish seniors in Ireland that was officially launched in the City
Hall, then distributed across the country and is available on our website to download in PDF format. The
participants also organized information sessions on pensions and benefits for other seniors in Dublin and
Clonakilty.

In the second part of the year the seniors from the gro-

up also took part in a course of events called “Sto Lat
Seniorzy” organized within the Centenary of Polish Inde-

pendence celebrations. Members of the group took part
in the Mini Marathon, attended Carrantuohill concert and
organized a special event dedicated to women who fought for Polish independence accompanying the exhibi-

tion “Women for Independence”. Representatives of the
group signed Lord mayor’s guest book at the celebratory
events in The City Hall.
The main celebratory events took pla-

ce on 9th November in Cork City Hall,

when a Polish Senate representative

was in attendance along with other

representatives of the Polish community in Cork. For the first time in
the history of the Cork City a foreign
flag was hung at the Cork City Hall.

On the same day children from our
school, Academy Razem, presented
a wonderful play.

“Without Borders”
Furthermore, in collaboration with a partner organization from Poland we managed

to launch a second edition of European
programme for young unemployed people

- “Without Borders 2.0 - international work
experience as a key to activation of young

people”. The objective of this initiative is to
provide unemployed persons with a relevant

work experience that will help them secure
employment in their native country. In 2018

10 people took part and this programme is
going to be continued in 2019.
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HAP (Housing Assistance Payment) and social housing. We noticed a substantial increase in clients se-

9. Promoting Integration

Furthermore many clients inquired about Irish health services, medical/GP card, pensions and about vario-

Building a positive image of Poland is the overarching aim of Together-Razem. We actively engage in pro-

eking help in appealing decisions of social welfare officers in relation to various allowances and benefits.
us aspects of labour law and workplace regulations. Since 2017 we also provide advice to those intending

to return to Poland and also those who wish to apply for Irish Citizenship. This service operated by appointment in the office or online. Last year we helped 152 people and gave 518 individual pieces of advice.

Originally, the objective of the project was to support people in Cork and Munster region however, due to
the fact that Together-Razem is the only organization of its kind in Ireland, we were providing help to clients
coming to us in person from other parts of the country and also via online service www.poradniaonline.org.
191 people used this online platform.

grammes and integration campaigns that promote Poland and Polish people.

Year 2018 was a very special year for the Polish nation. We were celebrating a Centenary of Polish Inde-

pendence and Together-Razem put a lot of effort into organizing a wide range of events in Cork to present
a wealth of Polish history and culture.

Together for Independence

Case Study

Joanna, 56, cohabiting, working part-time, in Ireland since 2011
Key challenges faced by the client:

Joanna has been living in Ireland with her partner for the last 5 years. However, she is still
legally married as herself and her former partner (who lives with his partner in Germany) never legalised a divorce, they simply separated and moved on with their new partners more
than 8 years ago. However, at this stage they want to get a legal divorce.
Nature of intervention/Advice given:

Joanna availed of an advice provided free of charge by one of the Irish solicitors who specialises in Family Law
that we are cooperating with and was accompanied by our interpreter. In order to obtain a divorce in Ireland she
needs to prove that she is habitually residing in Ireland and then the solicitor will prepare divorce documentation
(outlining all that has been agreed by both parties) that will be then sent to Germany to be signed by her husband. Once returned, the divorce shall be granted in Irish court on the basis of Habitual Residence status and
the fact that the spouses were separated for more than 4 years before seeking divorce.
Outcome:

The client is currently in a process of legalising divorce.
Case Study

Marcin, 38, married, with children, employed full time, in Ireland since 2008
Key challenges faced by the client:

Marcin lives with his wife and 2 small children in Cork. For a while he was only working around 20hrs and qualified for a high rate of Working Family but later his hours increased and
therefore his family income, however, he did not inform Social Welfare Office about change
of circumstance as he was not aware it was necessary especially taking into consideration that the increase
in earnings was not substantial and his family’s financial situation is very difficult as his wife is seriously ill and
not able to take up employment. After a while their application was review and it was decided that they owe
the Department an over €12 000 debt.

Under the Together for Independence initiative, throughout the year, Together-Razem organized multi-

Nature of intervention/Advice given:

ple events to mark the significance of regaining in-

lighted a very difficult family situation and his lack of knowledge of regulations. Our advisor wrote an appeal

volunteers and staff taked part in Cork Women’s

Marcin contacted Together-Razem Centre social advisor in a great distress not knowing what to do and highletter for Marcin outlining all the circumstances and explaining the situation.
Outcome:

Despite the fact that the family received money they were not entitled to Social Welfare Office admitted that
the claim should have been reviewed much earlier and due to their negligence, and taking into account all
the circumstances, the debt was reduced by 50% and favourable repayment instalments were put in place.

8

dependence by Poland. In September, our friends,

marathon as a “Women for Independence” team. In October we organized a concert of the Polish band
who play traditional Celtic music - Carrantuohill. Furthermore, in November, “Woman for Independence”

exhibition took place in St. Mary’s Church in Cork organized in collaborating with Cork Folklore Project.
We also commemorated Adrian Carton de Wiarte, a friend of Poland who fought for our independence and
was buried in Ireland nearby Cork City.

9

7. Education - Academy razem and other educational
endeavours

English courses

In the area of education - the highlight was the opening of two new schools under the Academy Razem

gular structured course on Basic/pre-intermediate level was taught on Mondays and proved very popular

banner - in Midleton in September, and in Clonakilty in November.

Together-Razem provided English Lessons and conversations with a native speaker for all those willing

to increase their English language proficiency. Conversations were provided on Tuesday nights, and reamongst participants. In general we had 42 students attending classes in 2018.

Academy Razem has evolved and expanded

Case Study

greatly and its objective is to provide a high

Iwona, 48, married with 3 children, employed full time as a care assistant, in Ireland since

level of education, to maintain professionalism

January 2018

and to obtain financial support from external

Key challenges faced by the client: Iwona came to Ireland as a qualified nurse. Her lan-

sources so that we are able to keep the cost
affordable to the benefit of everyone.

guage skills were good but not on a satisfactory level to be able to obtain full time employment in her field. She struggled a lot with confidence issues and found it difficult to speak

At the end of 2018 Academy razem had 5

although she understood everything. Iwona needed to communicate better and overcome speaking barrier.

Clonakilty) and was providing education to 137

Iwona contacted us as she heard about Together-Razem from a friend. She was looking for English Classes.

borrow books from our “mobile library” which

communication skills and help her pick up phrases used by native English speakers in Cork. Iwona was at-

branches (Cork, Cobh, Ballincollig, Midleton,

Intervention:

children. We made it possible for children to

We suggested participation in English Language conversations with a native speaker in order to enhance her

is constantly expanding. Also we have started
testing new online system that will in the near

tending conversation classes on a weekly basis for a couple of months and her level of proficiency increased
greatly, she was not afraid to talk and was much more confident.
Outcome:

Improvement of her language allowed her to secure a full time nursing job.

Other educational programmes
future facilitate organization of
the school and communication
between parents, teacher and

administration. Our teachers are

actively improving their qualifications by attending workshops

and training courses - for example, a very beneficial Speech
Therapy workshop.

Case Study

Zuzanna, 32, married with 2 children, in Ireland since 2008

tion of European programme for young unemployed people - Without Borders 2.0. The program is going to
be continued also in 2019. Being a partner with yet another entity we have been also a popular workplace

for Erasmus students who were gaining their work experience in our office. We gladly accepted transition
year students and other persons interested in gaining experience in the office environment.

We also organized a course of workshops focusing on personal development and mindfulness- Happiness

Club. Some of the subjects covered during the course were - assertiveness, personal development, sense
of coherence, toxic relationships.

8. Advice services - social, legal, online
Thanks to the generosity of the Embassy of Poland, Ministry of Foreign Affairs, Polish Association (Stowa-

Key challenges faced by the client:

rzyszenie Wspólnota Polska) and Polish Senate we were able to continue providing free of charge advice

her children were losing ability to talk and write in Polish language with their extended fa-

lfare system, housing support, family and labour law. We were cooperating with two legal firms who, with

Zuzanna is aware of her family to return to Poland in next 2 years however she has noticed
mily in Poland.
Nature of intervention/Advice given:

She has been offered a spaces in Razem Acadmy School as she wants her children to learn language in Polish school and to cultivate Polish traditions.
Outcome:

Two children made a significant improvement during a school year and now able to chat with family in Poland
and to maintain Polish traditions

6

Furthermore, in collaboration with a partner organization from Poland we managed to launch a second edi-

through Social and Legal Advice Clinic - service designated to provide information in the area of social wethe assistance of our interpreter, were providing free of charge, legal advice. We were providing advice in
the office (one-to-one appointments) and via our online platform for those who were not able to visit us in

person. These services are in increasingly high demand and have been operating since 2012 thanks to
the great support of Polish Embassy in Dublin.

In total 416 persons used Social - Legal Advice services and we gave 931 separate pieces of advice.

As mentioned above, Social Advice service is provided in the office and online. The majority of inquiries

are related to habitual residence, PPS numbers, banking and taxation matters, social welfare support,

7

4. Chairperson Brendan Dempsey

6. The U-Clinic Counselling and Psychotherapy Services

Last year, 2018, was an incredibly busy and productive one for Together-Razem Centre. We were faced with many

It has to be highlighted that one of most prominent

obstacles but with the tireless dedication of staff and volunteers the organization was going from strength to strength
applying for grants and carrying out various projects and programmes. We succeeded in obtaining funds from HSE

which allowed us to provide free of charge addiction therapy for people in the most disadvantaged life circumstances who reside in homeless shelter in Cork. I think one of our most important service run by

Together-Razem Centre is provision of low-cost counselling and programmes that focus on
mental health and wellbeing of immigrants who are not otherwise able to access a mainstream services due to language barrier and financial difficulties.

Moreover, in collaboration with a Polish host organization, we secured our position as
a partner entity in Ireland for another European project for yet another year - “Without Borders” - a project enabling young unemployed people from Poland to gain work experience in
Ireland in order to secure employment back in mother country. We do our best to help eve-

tion counsellor who is designated to help Polish

Challenges faced by the

people who live in homeless shelters in Cork - St.

client:

In 2018 U-Clinic Therapy services were expan-

blems. He has no contact with his family in Poland

more therapist, who implements Gestalt metho-
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changes and developments was setting up a free
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course. Our therapists have been attending training courses and are continuously improving

their skills. All of them have professional qualifications and are fully insured.

tion and help in a homeless shelter in Cork.
Intervention:

Jerzy started addiction therapy initially as a harm
reduction treatment and then took part in a complex alcohol addiction treatment programme in U-Clinic.
Outcome:

Jerzy completed a full addiction treatment programme, started an unemployed person training
course to increase his qualifications and improve
his chances to secure employment. After a successful completion of the programme he was allocated a social house under Housing Plus initiative.

Subcommittee I am very happy that we were able to increase services provided free of char-

ge, especially therapy and social and legal advice. This is only possible thanks to our staff
and volunteers working constantly on securing grants and funding for our projects. Funds

are not easy to get - the competition amongst Irish charities is very strong, and financing is
very limited. A lot of charitable organisations have much bigger resources and a much more
established position within Irish society. Therefore I think it is a great success that in 2018

Together-Razem Centre entered into collaboration with HSE, which proves that our projects

are appreciated, but also - that our organisational and financial structure are transparent and conform with Irish
charities regulations.

Unfortunately, we still have to work on securing funding on an ongoing basis as all current grants are temporary. It
means that we have to charge for certain services to be able to fund running of the office or to provide free services

to those who due to hardship can’t afford them. It is challenging, but I believe our dedicated staff and volunteers will
continue their hard work and Together-Razem Centre will be able to offer more - more support and advice, but also

education, cultural and social events. In 2018 1088 people availed of our organisation services. There were also
1710 interventions for the clients of Together-Razem, such as advice, counselling session, phone calls on clients
behalf or a letter or application sent for them. We also had a significant number of enquiries - 2319 phone calls and
1730 emails.
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1. Legal and administration details

2. Management structure of the organization

Board of Directors:

Together-Razem Centre is a public benefit organization. It is a charity affiliated officially with Charity Regulation Au-

Brendan Dempsey – Chairman of the Board
Directors:

Josephine McCarty

Katarzyna Walkowska

Katarzyna Golebiowska

Bozena Cierlik (resigned 7/2/2019)

Sylwia Adamska (Appointed 19/02/2018)

Vourneen O’Mahony (Appointed 01/10/2018)

Agnieszka Wozniak - Secretary (Appointed 19/02/2018)
Registered Office:

Together-Razem Centre, Unit 2A, Kilnap Business Park, Mallow Rd, Cork

thority under registration number 20075125. Additionally, we are also exempt from taxation as a non-profit organization and registered as such with Irish Tax Office (reg no CHY19216).

Together-Razem is fulfilling its mission with the utmost care for the highest standards and with compliance with Irish

Governance Code - a document acknowledged and signed by all members of The Board of Directors. The acceptance of all of the control instruments that are in force means that we are obliged to carry out our internal audit and control procedures inspected by The Audit Subcommittee and each year we present a statement of accounts (including
all income and expenditure) prepared by a professional independent accountancy firm. This procedure is conducted

in a transparent and clear way so that our clients and stakeholders have a clear view of our organization and can trust
that we are a reliable organization.

Company Status:

3. A Foreword from CEO - Wojciech Białek

Companies Registration Office Number: 517942

Year 2018 was yet another very busy year for Together-Razem Centre. We are currently going through the process

Company Limited by Guarantee

Registered Charity Number 20075125
CHY (Revenue) Number 19216

of implementing the new irish system of management of charity organizations - Governance Code - in order to meet
the highest standards of the charity sector in Ireland. In 2018 also our website was updated

Solicitors:

allowing service users to have easier access to services through our online platform.

48 Maylor Street , Cork

Our online data gathering system allows us to register each case and let us provide the

Lillian O’Sullivan Solicitors
Auditors:

public with very accurate statistics. The character of work we do does not always allow us

74 South Mall, Cork

we gather is strictly confidential. Stories people share with us are often very difficult and

CRESCO Certified Public Accountants and Registered Auditors
Bankers:

Allied Irish Bank, 66 South Mall, Cork

to publish descriptions of cases we deal with on an everyday basis as all the information

heartbreaking. However, we are able to show our work by presenting Case Studies based
on real life situations we encounter in Together-Razem Centre.

Together-Razem’s professionalism is recognized and valued by Irish and Polish institutions (such as HSE, County

and City Council, TUSLA, Minister for Integration, Minister of Foreign Affairs, Polish Senate, President of The Republic of Poland and Polish Embassy in Dublin). In order to provide a wide range of services and to meet the needs of
our clients we cooperate with other organizations and companies (such as St. Vincent de Paul, Cork Simon, Lillian
O’Sullivan Solicitors, Kevin Hegarty Solicitors).

Also The Centre’s development strategy for the upcoming 3 year period was developed in 2018. It reflects changes

that are happening amongst Polish and Eastern European community in Ireland. We are looking forward to the future and hoping to further develop the organization, secure new and keep the existing grants, enhance services and
cooperate with our partners.
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Registered Charity Number 20075125
Companies Registration Office Number: 517942
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Facebook: https://www.facebook.com/together.razem/
Twitter: https://twitter.com/togetherrazem
Instagram: https://www.instagram.com/togetherrazem/

www.together-razem.org

