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Chcielibyśmy wyrazić podziękowania dla Naszych partnerów, darczyńców, organizacji oraz osób 
prywatnych wspierających Together-Razem, w szczególności: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
Ambasady RP w Dublinie, Kancelarii Rady Ministrów, Senatu RP, Stowarzyszenia Wspólnota Polska, ZGD, 
Cresco, ReThink Ireland, Begin Together, Fundacji Semper Polonia, The Community Foundation for Ireland, 
Lillian O’Sullivan Solicitors, Kevin Hegarty Solicitors, Ann Neill Solictors, Fachtna O’Driscoll Solicitors,  
HSE & National Lottery, Sister of Mercy and Solidarity Trust, Cork Migrant Centre, Cork City Council.

Korzystając z okazji piętnastolecia organizacji, chcielibyśmy serdecznie podziękować Państwu za 
zaufanie jakim nas obdarzyliście przez minione lata, zwracając się po wsparcie właśnie do Naszej 
organizacji. Zapewniamy, że systematycznie pracujemy nad poszerzeniem zakresu naszej oferty. 
W naszym Centrum wsłuchujemy się w Państwa potrzeby oraz oczekiwania i na bieżąco staramy się im 
sprostać. Rozwijamy się, a przyświeca nam jeden cel - więcej wsparcia, w bardziej przystępny sposób. 

Realizacja powyższego celu zależy jednak od stabilnego finansowania naszych codziennych wydatków 
związanych z prowadzeniem biura. Dodatkowe aktywności będziemy zatem wdrażać w miarę 
możliwości finansowych. 
 
O wszystkich nowościach będziemy informować na stronie internetowej www.together-razem.org.

„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”.

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”

Obchody piętnastolecia działalności Centrum Together Razem 27 listopada 2021



p
o 

P
ol

sk
u

  

3

Od 15 lat wspieramy Polaków w Irlandii.

Historia Centrum 
Together Razem

Nasza misja jest niezmienna, zarówno 
15 lat temu, jak i dziś pomagamy, 
edukujemy i promujemy integrację.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w maju 2004 
roku, dzięki swobodzie przepływu osób, rynki krajów 
unijnych, w tym Irlandii otworzyły się dla Polaków i innych 
migrantów z nowoprzyjętych krajów UE. W latach 2005 - 
2007 produkt krajowy brutto Irlandii wynosił odpowiednio 
4,7%, 5,7% oraz 6%. Zielona Wyspa jawiła się zatem jako 
szansa na wyższe zarobki, lepsze życie, a w perspektywie 
spokojną przyszłość.

Okazało się jednak, że nie dla wszystkich Irlandia była 
ziemią obiecaną. Brak znajomości języka angielskiego, 
przepisów prawa, a także niedostosowanie się do nowych 
warunków zadecydowały o niepowodzeniu migracji zarob-
kowej sporej części Polaków. 

Rok 2006 to ogromny problem bezdomności wśród 
Polaków w Irlandii.

„Nie mam gdzie mieszkać, nie mam pracy i pieniędzy, ale 
do Polski nie wrócę, nie mam po co” - opowiadał o swojej 
sytuacji Tomasz, lat ok. 40, z zawodu elektryk. Zaraz po 
przyjeździe pracował przez 2 miesiące, mieszkał w hostelu 
Sheila na Wellington Road. Gdy stracił pracę skończyły się 
pieniądze i sypiał “pod chmurką”.

W takiej właśnie sytuacji swoją działalność rozpoczęło 
Together-Razem.

Pierwsze kroki
W listopadzie 2006 r., a dokładnie 21 listopada, jako jeden 
z projektów zainicjowanych przez ówczesnego Prezesa 
Stowarzyszenia MyCork Wojciecha Białka, w ramach dzia-
łania MyCork, narodził się projekt pomocowy pod nazwą 
Centrum Wsparcia i Profilaktyki „Together-Razem”. 

„Idea była jasna i klarowna – w ramach tego projektu 
chodziło o udzielanie Polakom porad w ich ojczystym 
języku, oraz pomaganie w trudnych sytuacjach życiowych 
jakich doświadczają” – tłumaczy Wojciech Białek.

„Wtedy też zaangażowane wolontariuszki wzięły sprawy 
w swoje ręce” - mówi.

Trzon i serce projektu stworzyły trzy fantastyczne wolon-
tariuszki: Joanna O’Leary, Małgorzata Ożóg-Łunkiewicz 
i Agata Bartczak.
Pierwsze działania zaczęły się w siedzibie Togher Family 
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Centre na Maglin Grove, dzięki wsparciu jakiego udzie-
liła ówczesna manager irlandzkiego Centrum Pomocy 
Rodzinie Vourneen O’Mahony.
To tam odbywały się pierwsze lekcje angielskiego dla 
dzieci prowadzone przez Panią Wiesię i pierwsze spotkania 
z rodakami potrzebującymi wsparcia. Poradnictwo, pomoc 
z formularzami, pisanie listów, oraz asysta tłumaczeniowa  
w  urzędach czyli tzw. praca w terenie. Tutaj dużą rolę 
odgrywały wolontariuszki Ewa, dwie Kasie, Małgosia, 
Agata, dwie Moniki i Wiesia. Powstała też strona interne-
towa i pierwszy telefon dyżurny dostępny dla rodaków.

W siedzibie NASC, znanej organizacji pracującej z migran-
tami w Cork, zostały też zorganizowane lekcje języka 
angielskiego dla dorosłych.

Tak wyglądało to przez pierwsze 15 miesięcy, aż do 
początku 2008 roku.

Niezależna organizacja
W roku 2008 Centrum rozpoczęło swoją działalność, 
jako niezależna organizacja zmieniając swoją nazwę na 
Centrum Wsparcia i Integracji „Together-Razem”.

W ramach działalności organizacji, oferowana była już 
kompleksowa pomoc Polakom. Po raz pierwszy, dzięki 
wolontariuszom znającym język rosyjski pomagano również 
innym migrantom z Europy Środkowo-Wschodniej. Zakres 
pomocy obejmował głównie poradnictwo socjalne. Przede 
wszystkim sprawy, które powstały w związku z nieznajo-
mością prawa irlandzkiego i systemu pomocy społecznej. 
Pomoc dotyczyła również porad związanych z życiem 
w Irlandii, czyli pomocy w znalezieniu pracy, zakwate-

rowania czy aplikacji o numer PPS. Centrum prowadziło 
również kursy języka angielskiego. Natomiast rodakom 
decydujących się na powrót do ojczyzny, zapewniona była 
wszelka pomoc związana z formalnościami w tym zakresie.

Jedną z istotnych potrzeb w tamtym czasie było zapew-
nienie Polakom pomocy psychologicznej w ojczystym 
języku. Dlatego też, powstał punkt SOS dla osób z proble-
mami uzależnień. Wolontariusze organizacji z troską udzie-
lali wsparcia osobom, które szukały pomocy z powodu 
nadużywania alkoholu i narkotyków. Zostały też zorgani-
zowane spotkania Aktywni Abstynenci prowadzone przez 
Kasię.

Dla dzieci, na terenie Polskiej Szkoły, organizowane były 
zajęcia integracyjne prowadzone przez Monikę i Kasię.

Wtedy też, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem MyCork 
oraz West Cork Community Partnership, zorganizowany 
został wyjazdowy Piknik Rodzinny w Clonakilty.

Spotkanie z politykami m.in Micheal Martin, rok 2008

Zebranie wolontariuszy, rok 2008

Kasia, Voureen, Joanna i Agata - założycielki Centrum Together Razem
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Problem bezdomności wśród Polaków się nasilał i jak 
wspomina Wojciech Białek – obecny dyrektor zarządzający 
Centrum Together-Razem :
 „Pewnego dnia, już w 2008 roku przyszedł do mnie 
Brendan Dempsey regionalny prezydent dużej organizacji 
pomocowej Saint Vincent de Paul powstałej w 1844 roku 
i powiedział: „Jest tylu Waszych rodaków w bezdomności 
– tylu ich mieszka w schroniskach i nie możemy się z nimi 
dogadać – czy możecie coś zrobić?”

Dzięki zaangażowaniu Brendana Dempsey’a oraz Padraiga 
McCarthy ’ego głównego managera biura SVP w Cork 
organizacja otrzymała do użytku pomieszczenie biurowe 
mieszczące się przy ulicy Tuckey Street. Biuro znajdujące 
się w samym centrum Cork było czynne tylko raz w tygo-
dniu w każdą środę w godz. 17-20 i zawsze było pełne 
interesantów.

Do zadań organizacji doszła pomoc osobom bezdomnym 
oraz mającym inne trudności życiowe. Osoby bezdomne 
były referowane na Tuckey Street, a wolontariusze starali 
się udzielać im pomocy z dokumentacją. Zawsze też służyli 
zwykłą ciepłą rozmową w ojczystym języku. Wiele z wolon-
tariuszek dzięki zdobytym w ten sposób doświadcz eniom 

otrzymało stałą pracę w organizacjach dla osób bezdom-
nych działających w Cork.

Jak wspomina Wojciech Białek: „Nie mieliśmy szerokiego 
zaplecza, środków finansowych, pracowników. Kilku dedy-
kowanych wolontariuszy pomagało, udzielało wsparcia, 
doradzało. Najczęstszymi problemami były kwestie 
nieznajomości prawa irlandzkiego i systemu pomocy 
społecznej. Wielu Polaków miało problem z prawidłowym 
wypełnieniem formularza w celu uzyskania zasiłku socjal-
nego. Udzielaliśmy również porad dotyczących załatwiania 
formalności przed powrotem do kraju. Drzwi się nie zamy-
kały”.

W tym czasie Centrum zaczęło też współpracę z lokalnymi 
organizacjami. We współpracy z Cork City Partnership 
realizowało projekt Tydzień Świadomości Narkotykowej. 
Natomiast wraz z New Community Partnership zaangażo-
wało się w akcję profrekwencyjną.

Istotne było też uruchomienie nowego serwisu. Powstały 
pierwsze kliniki prawne wraz we współpracy z kancelarią 
prawną Lillian O’Sullivan. Dzięki temu rodacy mogli uzyskać 
profesjonalną poradę prawną, która była tłumaczona na 
język polski przez wolontariuszki Kamilę i Joannę.

Piknik rodzinny, Clonakilty, rok 2008

Akcja honorowego krwiodawstwa, rok 2010

Zajęcia z dziećmi, rok 2009
Wolontariusze zaangażowani w prace organizacji, rok 2010
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Nowa nazwa 
W roku 2010 Stowarzyszenie skróciło swoją nazwę do 
Together-Razem Centre. Po roku starań uzyskało również 
oficjalny status organizacji charytatywnej i działa od tego 
czasu pod numerem CHY19216. 

2010 był bardzo aktywnym rokiem. Wprowadzane zostały 
nowe projekty: Grupa Wsparcia dla Mam Aniołków „Razem 
po stracie” - prowadzone przez Agatę oraz kursy pierwszej 
pomocy prowadzone przez Anię.

Odbyły się Seminaria Prawne dla obcokrajowców, a także 
Zjazd Trzeźwościowy organizowany przez Kasię i Agatę 
we współpracy z Arbour House HSE. Dodatkowo organi-
zacja wzięła czynny udział w Cork Diversity Day, którego 
głównym organizatorem był Urząd Miasta. Tym projektem 
zajmowała się Monika. 

Wraz z kolejnymi zaangażowanymi wolontariuszami poja-
wiały się nowe pomysły i osoby chętne by je realizować. 
Między innymi Centrum Razem zorganizowało piknik 
rodzinny i pokazy kuchni polskiej.

2011 -2013 kolejny progres

Działalność Centrum Together-Razem została dostrzeżona 
i doceniona przez społeczność w Irlandii. Together-Razem 
otrzymało nagrodę Ireland Diverse Awards a w konkursie 
Better Together Awards uplasowało się w ścisłym finale. 
Natomiast w 2011 roku, Katarzyna Walkowska jeden 
z dyrektorów Together-Razem za zaangażowanie w pomoc 
drugiemu człowiekowi została nagrodzona statuetką 
Volunteer Ireland Awards 2011 – prestiżowym tytułem 

Walne zgromadzenie, rok 2011

Wspólne świętowanie pięciolecia organizacji rok 2011

Spotkanie wolontariuszy, rok 2011

Wręczenie nagród Polak Roku w  Irlandii, rok 2010

Katarzyna Walkowska laureatka nagrody Volunteer Ireland Awards 2011
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Wolontariusz Roku w kategorii Community. Statuetkę 
odebrała od Prezydenta Irlandii Michaela D. Higginsa.

Ciekawostką, jaka może zaskoczyć wszystkich, jest fakt, 
że w 2011 Together-Razem uruchomiło projekt medialny 
pod nazwą Polskie Radio Razem. We współpracy z Cork Life 
FM na falach 93.1 FM udało się realizować raz w tygodniu 
wiadomości polonijne po polsku. Zaangażowanie w to 
byli Artur, Piotrek, Magda, Wojtek, Sylwia i inni, którzy 
zajmowali się produkcją i nagraniami. Radio działało przez 
3 lata, a w roku 2012 otrzymało nagrodę Community 
Radio Ireland. Jedną za audycji można znaleźć pod linkiem 
https://www.mixcloud.com/radiorazem

W 2011 roku podjęto bardzo odważną decyzję o wynajmie 
biura. Tym samym organizacja weszła na kolejny poziom 
rozwoju. Biuro mieściło się w samym centrum miasta na 17 
George’s Quay.

Przy 17 George’s Quay czuć było ducha wspólnego dzia-
łania. Wolontariusze sami remontowali pomieszczenia, 
ozdabiali ściany, załatwiali meble. Wszyscy wspólnie 

pisali rozkład zajęć i snuli plany kolejnych działań. Było to 
pierwsze takie miejsce w Cork, a może i w Irlandii.

Wojciech Białek wspomina: „Z dziecięcą radością sami 
malowaliśmy ściany, odnawialiśmy zaniedbane pomiesz-
czenia, zwoziliśmy meble, planowaliśmy masę aktywności. 
Pamiętam jak siedzieliśmy nad listą, co jeszcze można dla 
Polaków zrobić, aby wykorzystać to, że mamy własne 
klucze i możemy działać swobodnie. Drzwi się nie zamy-
kały. Była ogromna doza optymizmu i takiego działania 
opartego na wspólnocie. Wtedy powstała m. in. grupa dla 
małych dzieci, czy też grupa seniorska Kawa czy Herbata, 
prowadzone były kursy angielskiego dla obcokrajowców. 
Działo się…. Nawet, o czym wie niewiele osób, w naszym 
lokalu grał zespół rockowy, którego członkami były osoby 
bezdomne. Powstał on z myślą o osobach uzależnionych, 
aby mogli realizować swoje pasje z dala od alkoholu.”

 „To było pierwsze takie miejsce w Cork, 
a może i w Irlandii, poza znanym 
Domem Polskim w Dublinie.”

Siedziba Centrum Together Razem

Wojciech Białek w biurze Centrum Together Razem

Nominowani do nagrody Diverse Ireland Awards 2011

Reklama Polskiego Radia Razem
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Do organizacji dołączali nowi, zaangażowani wolontariusze. 
Realizowane były też nowe projekty np. grupa wsparcia 
dla osób bezdomnych w siedzibie Cork Simon czy inny 
program w ośrodku dla bezdomnych „Vincent’s”, prowa-
dzonym przez Saint Vincent de Paul pod nazwą „Befrien-
ding” koordynowany przez wolontariuszkę Agnieszkę.

W ramach projektów “Aktywator” i “Motywator” prowa-
dzonych przez organizacje, osoby bezrobotne uzyskiwały 
wsparcie. Celem projektów było wsparcie tzw. umiejęt-
ności miękkich, czyli poszerzenie wiedzy z zakresu zakła-
dania własnej działalności oraz nauka języka angielskiego 
biznesowego.

Organizacja prowadzila również program Wieczorów Poezji 
z Krakowskim Salonem Poezji, w który angażowała się 
dwójka wolontariuszy - Monika i Marcin.

W toku intensywnego rozwoju organizacja profesjonalizo-
wała się i rozwijała również w związku z nowym prawem. 
W roku 2012 spełniła restrykcyjne wymogi nowopowsta-

łego Urzędu ds. Regulacji Organizacji Pożytku Publicznego 
– Charity Regulatory Authority. Dzięki czemu Centrum 
Together-Razem uzyskało dodatkowy wpis na listę Charity 
pod numerem RCN: 20075125. 

W 2012 roku, pod auspicjami Together-Razem, powstała 
też pierwsza polonijna grupa teatralna w Cork, pod kierow-
nictwem Moniki pod nazwą „Bric-a-Brac”. Ta amatorska 
grupa została założona po części z powodów terapeutycz-
nych dla osób, które chciały dzielić się swoją wrażliwością 
i bogactwem emocji, szkoląc swój warsztat aktorski i rozwi-
jając twórcze zdolności. Grupa w czasie swojej działalności 
wystawiła 21 spektakli. Zakończyła swoją działalność 27 
stycznia 2019 wraz z powrotem reżyserki koordynatora do 
Polski.

W roku 2012 roku, we współpracy z Ambasadą RP 
w Dublinie udało się stworzyć spójny program porad-
nictwa socjalnego i prawnego, który następnie jako pilotaż 
otrzymał wsparcie ze strony Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych. Ta idea została następnie replikowana w całej 
Europie Zachodniej, w krajach gdzie są spore skupiska 
migrantów zarobkowych z Polski. Organizacja jest wzorem 
dobrych praktyk. MSZ w swoich raportach stawia za wzór 
infrastrukturę oraz metodologię działania Together-Razem 
w tym obszarze. W całej Europie Zachodniej tworzone są 
Poradnie prawno-socjalno-psychologiczne. 

Od roku 2012 prowadzona jest rejestracja wszystkich 
przypadków naszych klientów i dzięki temu możemy mieć 
znakomity przegląd problemów i potrzeb, z jakimi borykają 
się migranci z Polski w Irlandii. Do tego celu został stwo-
rzony specjalny program komputerowy.

O organizacji i Polakach w irlandzkiej prasie, rok 2011

Wieczór Poezji z Krakowskim Salonem Poezji, rok 2012

Od lewej Michael Malcuhy (Konsul honorowy), Wojciech Białek (CEO 
organizacji), Katarzyna Smoter (Konsul RP w Dublinie), Cllr Mick Nugent 
(Urząd Miasta w Cork)
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Korzystając z instrumentów aktywizacji i wsparcia osób bezrobotnych udało się zatrudnić pierwsze osoby do obsługi 
biura i klientów. Administracją zajęły się Aneta i Lila. Dodatkowo trwały ciągłe poszukiwania różnych źródeł finansowania. 
Po raz pierwszy organizacji udało się pozyskać środki z Polski i z Irlandii, tak aby realizować projekty, płacić czynsz i inne 
rachunki niezbędne do funkcjonowania placówki. 

Lila w pracy, rok 2011

Aneta w pracy, rok 2013

Ulotka zachęcająca do udziału w spotkaniach, rok 2013

Dlaczego ważne jest  
wsparcie od ludzi? 

Aby organizacja mogła trwać, działać i  dostarczać 
pomoc konieczne są środki na opłaty eksploatacyjne 
biura, koszty utrzymania konta bankowego czy ubez-
pieczenia, jak również opłaty konsultantów czy praw-
ników. W  Irlandii, państwo czy Urząd Miasta nie ma 
obowiązku dotowania organizacji. Organizacja taka jak 
Together-Razem musi utrzymać się sama i konkurować 
z  większymi i  bardziej znanymi w  Irlandii w  wyścigu 
o  granty czy finansowania. Dodatkowo Irlandczycy 
chętniej wspierają darowiznami swoje organizacje.

Nasz Przewodniczący Zarządu Brendan Dempsey dziwi 
się od wielu lat, dlaczego Polacy nie odczuwają potrzeby 
aby wspierać swoje organizacje? Przy okazji różnych 
organizowanych spotkań powtarza:
„Jeśli z  tych 122 tysięcy Polaków* każdy dałby choć 
€1 darowizny rocznie to byłaby to masa pieniędzy na 
rozwijanie aktywności przychylnych Polakom. Społecz-
ność irlandzka w UK czy USA trzymała się razem i wspie-
rała lojalnie swoje organizacje na emigracji.” 
Tutaj link do jego wypowiedzi https://www.youtube.
com/watch?v=WR-ajM3ToKk&t=1s

* oficjalna liczba Polaków wg. spisu powszechnego z 2016
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Wzbogacona oferta i kolejne 
projekty
Centrum Together Razem poszerzyło również swoją ofertę 
edukacyjną. Co ciekawe ruszyły nawet kursy polskiego dla 
Irlandczyków. 
W 2015 roku Together-Razem, w związku ze zmieniającą się 
strukturą społeczną polonii w Irlandii, podjęło się wyzwania 
utworzenia polskiej szkoły w Cork, w której zajęcia realizo-
wane były w środku tygodnia. Duży wkład w rozwój szkoły 
miały dwie zaangażowane osoby czyli Patrycja i Bożena, 
które zarządzały tym projektem.

W 2015 roku w ramach programu aktywizowania osób 
bezrobotnych Jobbridge, dołączyła do zespołu Ewa, która 
jako pracownik projektowy nadal pracuje w organizacji. Rok 
później, najpierw jako wolontariuszka a potem pracownik 
etatowy do zespołu dołączyła Agnieszka.
Od października 2016 roku zintegrowane zostały serwisy 
terapeutyczne. Terapie odbywały się w dodatkowym 

oddzielnym gabinecie przy ulicy Dunbar Street, 200 
metrów od głównego biura Together-Razem.
W 2016 roku w trosce o jak najlepszą jakość świadczonych 
usług, oraz rozwój oferowanych serwisów, a także komfort 
klientów Centrum, zarząd Together-Razem podjął decyzję 
o zmianie głównej siedziby. Powyższa decyzja była przed-
miotem pogłębionych analiz i dyskusji podczas posiedzeń 
zarządu, który jednomyślnie stwierdził, że organizacja osią-
gnęła limity rozwoju ograniczone wielkością powierzchni 
użytkowej. 
Finansowego wsparcia w zakresie usług zdrowotnych 
głównie dla osób uzależnionych udzieliło organizacji HSE. 
W 2017 roku zatrudniona została terapeutka, głównie do 
wspierania osób bezdomnych przebywających w hoste-
lach w Cork.
W związku z tym niezbędne było powiększenie obszaru 
lokalowego. Nowe biuro, otwarte uroczyście w maju 
2017 z Burmistrzem Miasta Cork oraz Ambasadorem RP 
z Dublina Panem Ryszardem Sarkowiczem, mieści się pod 
adresem: Unit 2A, Kilnap Business & Technology Park, Old 
Mallow Road, Cork.

„Warto wspierać swoje 
organizacje” 
Wojciech Białek powiedział : 
„Może darowanie w  ramach zbiórki urodzinowej €20 
na irlandzkie organizacje pomagające psom przewod-
nikom wygląda ładniej na Facebooku, to jednak mogę 
zapewnić Was, że skala jest inna jeśli chodzi o wykorzy-
stanie tych €20 przez irlandzkie organizacje zatrudnia-
jące dziesiątki ludzi w działach Fundraisingu niż przez 
organizacje polonijne, dla których te €20 to może być 
istotną sumą na rachunek za telefon czy zakup nowej 
książki do małej biblioteki dającej dzieciom możliwość 
dotarcia do lektury w języku polskim.”

Akademia Razem -pasowanie uczniów, rok 2015

Od lewej: Ewa, Pani Ambasador Anna Sochańska, Agnieszka, 
Wojciech Białek

Otwarcie nowego biura, rok 2017
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Nowe obszary działań
W trakcie kolejnych lat organizacja weszła 
nowe obszary działań. Aby spełnić najwyższe 
standardy, w 2018 Centrum wdrożone zostały 
standardy irlandzkiego systemu zarządzania 
organizacją charytatywną Governance Code. 
Opracowana została także strategia rozwoju 
organizacji na najbliższe trzy lata. Odzwiercie-
dlała ona zmiany jakich doświadcza społeczność 
polska oraz emigranci z Europy Wschodniej. 

Najważniejszym wydarzeniem w roku 2018 było 
zorganizowanie cyklu projektów z okazji 100 
lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 
pod nazwą „Razem dla Niepodległej”. W Święta Bożego 
Narodzenia, po raz pierwszy rozpoczęliśmy też akcję obda-
rowywania paczkami naszych rodaków. Od tamtego czasu 
akcja “Podziel się świąteczną radością” na stałe wpisała się 
w kalendarz aktywności Together-Razem. 

W 2019 zajmowaliśmy się głównie realizacją wyznaczonych 
zadań strategicznych, skupiając się na:problemach zdrowia 
psychicznego, wspieraniu naszych seniorów i rozwijaniu 
edukacji językowej dla dzieci w sieci naszych polskich 
szkół Akademii Razem. Dzięki współpracy z Konsulem 
w Dublinie, możliwe było organizowanie dyżurów konsu-
larnych w Centrum. Włożyliśmy również dużo pracy 
w ulepszenie naszej strony internetowej i usprawnienie 
usług internetowych.

Rok 2020 i 2021 upłynął pod znakiem niespodziewanego 
ataku pandemii COVID-19. Początkowo zamknęliśmy 
wszystkie nasze usługi i musieliśmy szybko wymyślić, jak 
pracować zdalnie. Siła organizacji zawsze tkwiła w zdol-
ności do adaptacji i definiowania potrzeb naszych rodaków. 
Dlatego też, uruchomiliśmy program ratunkowy dla osób 
starszych i chorych - „Niewidzialna ręka”. Projekt był realizo-
wany w ramach akcji #Polonia4Neigbhours. Wolontariusze 
pomagali w cotygodniowych zakupach a także rozma-
wiali przez telefon z osobami które potrzebowały otuchy 
i sprawdzonych informacji. Ta bezprecedensowa sytuacja 
zmusiła wiele instytucji i organizacji do dostosowania się 
i przystosowania do nowych okoliczności. Musieliśmy 
odwołać wszystkie spotkania indywidualne, jednak natych-
miast pojawiły się nowe sposoby. Usługi takie jak porady 
socjalne, psychoterapia, tłumaczenia zostały przeniesione 
do Internetu. Uruchomiliśmy nową inicjatywę o nazwie 
TeleAsysta, która zastąpiła porady socjalne w biurze. 
Akademia Razem szybko przeszła na prowadzenie zajęć 

online. Dodatkowo osobom, które doświadczyły stresu 
z powodu COVID-19, Together-Razem oferowało bezpłatną 
psychoterapię prowadzoną przez akredytowanych psycho-
terapeutów. Jako organizacja wzięliśmy również udział 
w Programie Akcelerator prowadzonym przez ReThink 
Ireland, zdobywając nagrodę i dzięki temu we wrześniu 
2021 uruchomiliśmy nowatorski projekt Polskiej Szkoły 
Online dostępnej pod adresem www.polskaszkolaonline.
ie.

Pomimo, że byliśmy bardzo elastyczni i w miarę odporni, 
ponieśliśmy też spore straty. W wyniku pandemii stra-
ciliśmy trzy oddziały szkolne w Cork, Cobh i Clonakilty. 
Nie mogliśmy wynajmować sal lekcyjnych z powodu 
zamknięcia szkół publicznych i prywatnych, a rodzice 
mieli trudności z dostępem do naszej oferty szkół online 
z powodów technicznych i finansowych. 

Przetrwanie organizacji w nowej rzeczywistości wyma-
gało ogromnego wysiłku i odporności ze strony naszego 
małego zespołu i dlatego wszystkim należą się ogromne 
podziękowania.

Patrząc w przyszłość, pomimo ciągłej niepewności 
związanej z pandemią Covid-19 my w Together-Razem 
będziemy nadal świadczyć nasze usługi najlepiej jak potra-
fimy.

Wolontariusze 
Przez Centrum Together-Razem przewinęło się 106 
wolontariuszy. Każda z  tych osób dołożyła swoją 
cegiełkę do tego gdzie dzisiaj znajduje się organizacja.

Dziękujemy Wam wszystkim
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Kliniki prawne i doradztwo socjalne 
Dzięki wsparciu Ambasady RP, Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych, Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Senatu RP przez lata 
mogliśmy udzielać bezpłatnych porad za pośrednictwem Poradni 
Socjalno-Prawnej. Doradcy odpowiadali na pytania w biurze 
(spotkania indywidualne), jak również za pośrednictwem naszej 
platformy online oraz wideokonferencji. Usługa internetowa została 
utworzona z myślą o osobach, które nie mogą z różnych przyczyn 
przyjechać do biura Centrum Together Razem. Rozwiązanie to, 
zwłaszcza w dobie pandemii Covid-19 okazało się strzałem w dzie-
siątkę.
Przez lata, usługa porad społecznych była świadczona w biurze, 
a obecnie jest prowadzona przez Internet. Pomoc obejmuje 
przede wszystkim informacje w zakresie działania systemu pomocy 
społecznej w Irlandii, wsparcia mieszkaniowego, prawa rodzinnego 
oraz prawa pracy. W szczególności wiele pytań dotyczyło HAP 
(Housing Assistance Payment) i mieszkań socjalnych. Zauważyliśmy 
znaczny wzrost liczby klientów szukających pomocy w odwoły-
waniu się do decyzji urzędników Social Welfare w odniesieniu do 
różnych dodatków i świadczeń. Ponadto wielu klientów pytało 
o irlandzkie usługi zdrowotne, kartę medyczną / GP, emerytury 
oraz różne aspekty prawa pracy i przepisów w miejscu pracy. Więk-
szość zapytań poradni online dotyczyła pobytu stałego, numerów 
PPS, spraw bankowych i podatkowych oraz prawa rodzinnego. 
W ramach serwisu TeleAsysta doradzamy również tym, którzy 
zamierzają wrócić do Polski, a także tym, którzy chcą ubiegać się 
o obywatelstwo irlandzkie.

Przez minione lata, z sukcesem 
zrealizowaliśmy i realizujemy dla 
Państwa wiele projektów z których 
jesteśmy niezmiernie dumni. 

Nasze działania koncentrują 
się nieustannie na czterech 
filarach:

DORADZTWO 
I WSPARCIE 

ZDROWIE 
PSYCHICZNE
EDUKACJA
INTEGRACJA
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Poradnia U-Clinic - Wsparcie 
terapeutyczne – Warsztaty 
psychologiczne
W naszym Centrum, wsparcia udzielają wykwalifiko-
wani pracownicy socjalni oraz psychoterapeuci, którzy 
zapewniają niezbędną i profesjonalną pomoc w sytu-
acjach kryzysowych. Migranci przybywający do Irlandii 
z wielu stron, nie są wolni od problemów związanych 
ze zdrowiem psychicznym, doświadczają trudnych 
sytuacji oraz często mają poczucie bezsilności, smutku, 
bezradności niepokoju, rozpaczy. W Together-Razem, 
Polacy mogą skorzystać z terapii w języku polskim. 
W ramach zintegrowanych ser wisów terapeutycz-
nych w Poradni U-Clinic, poza psychoterapią w nurcie 
psychodynamicznym oferujemy również terapię dla 
osób uzależnionych i współuzależnionych. Pomagamy 
osobom pijącym szkodliwie, uzależnionym od alkoholu  
i innych substancji oraz hazardu. Pomoc oferowana jest 
rodzinom osób uzależnionych. 

Kursy języka angielskiego 
Od 2011 roku prowadzimy kursy  jęz yk a angie l -
s k i e g o  d l a  Po l a k ów  o r a z  m i gr a n tów  z  Eu ro py 
Ś ro d k owo  -  Ws c h o d n i e j  n a  w s z y s t k i c h  p oz i o -
mach zaawansowania .  Nasze kursy  są  polecane  
i  rekomendowane przez lok alne centra  pomoc y 
socjalnej i organizacje pozarządowe na terenie Cork. 
Posiadamy doświadczoną kadrę dydaktyczną. Nauka 
odbywa się w małych grupach, dzięki czemu zajęcia są 
bardziej efektywne. Organizowaliśmy także konwersacje  
z native speakers, które cieszyły się powodzeniem wśród 
obcokrajowców z różnych stron świata. Obecnie zajęcia 
języka angielskiego prowadzone są online.

Zespół Polonijnych Szkół 
Społecznych Akademia Razem
Głównym celem projektu jest koncentracja na utrzy-
maniu i kultywowaniu polskiego języka, historii i tradycji. 
W obszarze edukacji, istotnym faktem dla rozwoju organi-
zacji było uruchomienie kolejnych oddziałów społecznej 
szkoły polonijnej Akademii Razem. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom uczniów i rodziców, w dobie Covid-19 ruszyła 
platforma edukacyjna. Stwarza to możliwość nauki przez 
Internet.

Akademia Razem, rok 2020

Kurs języka angielskiego, rok 2021 Akademia Razem, rok 2021

Akademia Razem, rok 2017
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“Bez Granic” 
Przy współpracy z partnerem z Polski, Zachodniopomorską 
Grupą Doradczą, zrealizowaliśmy dwie edycje projektu 
“Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe 
kluczem do aktywizacji młodych osób” finansowanego ze 
środków Unii Europejskiej. Jego celem było umożliwienie 
młodym bezrobotnym osobom z Polski zdobycie doświad-
czenia zawodowego w Irlandii, a w przyszłości zapewnienie 
im powrotu na rynek pracy w ojczystym kraju. W sumie 
w projekcie wzięły udział 104 osoby.

Inne działania edukacyjne 
W ramach praktycznego nabywania doświadczeń zawo-
dowych w Centrum Together Razem pracowało wiele 
osób. Praktyki odbywały się w różnym wymiarze godzin jak 
również na różnych stanowiskach, W zależności od potrzeb 
edukacyjnych i charakteru programów, w ramach których 
odbywała się praktyka, pracownicy Centrum pomagali 
uczestnikom nabyć nowe kwalifikacje i doskonalić już 
posiadane umiejętności. Dzięki zdobytemu doświadczeniu 
dla wielu osób otworzyły się nowe możliwości zawodowe.

Projekt Bez Granic, Grupa 1.4, rok 2017

Projekt Bez Granic, Grupa 2.1, rok 2019

Projekt Bez Granic, Grupa 2.5, rok 2020

Nasze działania  
w liczbach: 

Przez 15 lat z oferty organizacji skorzystało 

12 222 ludzi.

Przez 15 lat w szeregach organizacji działało 

106 wolontariuszy.

Przez 15 lat odebraliśmy 

31 500 maili w sprawach ludzi.

Przez 15 lat wydaliśmy 

37 różnych publikacji 
- od ulotek po magazyny.

Te 15 lat: 
• to rodziny, których sprawy socjalne zostały 

uregulowane,
• to osoby, których stan zdrowia psychicznego się 

poprawił po terapii u nas,
• to emeryci, którzy dzięki nam otrzymali swoje 

świadczenia,
• to osoby, które dostały lepszą pracę dzięki 

uczęszczaniu na kursy języka angielskiego,
• to osoby starsze które mają swoje miejsce spotkań 

w Together-Razem,
• to dzieci urodzone w Irlandii, które mówią po 

polsku, bo chodzą do naszej polskiej szkoły,
• to doinformowani rodacy, którzy cieszą się życiem 

w Irlandii integrują się w nowym środowisku 
jednocześnie zachowujac swoja tożsamość
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Aktywni Seniorzy Razem 
To projekt integracyjny stworzony dla osób starszych, 
zamieszkujących region Cork, którego celem jest aktywi-
zacja i integracja seniorów i zapobieganie izolacji społecznej. 
Centrum Together-Razem, jako jedna z pierwszych organi-
zacji polonijnych w Europie Zachodniej dostrzegło proble-
matykę ryzyka wykluczenia społecznego starszych Polaków 

oraz konieczność ich wsparcia i integracji. W roku 2012 
uruchomiono pierwszy projekt seniorski pod nazwą “Kawa 
czy Herbata” i realizowano różne programy aktywizujące m. 
in “Śpiewajmy Razem”, “Kurs podstaw komputera”, “Warsz-
taty decoupage”, a także cykliczne spotkania z ciekawymi 
ludźmi. Do sukcesów działalności grupy zaliczyć należy 
także duży projekt z zakresu edukacji wyborczej pt. “Flying 
Seniors”. Wraz ze zmieniającymi się potrzebami seniorów, 
zmienił się również charakter programów oferowanych 
przez Centrum Together Razem.

W pierwszej połowie 2018 roku zakończył się projekt 
“Doinformowany Senior”. Seniorzy uczestniczący w tym 
projekcie przygotowali “Poradnik Doinformowanego 
Seniora w Irlandii”, w którym zawarte są informacje, według 
członków projektu ważne dla osób starszych mieszkają-
cych 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 organizo-
wanych spotkań odpowiadali na pytania dotyczące rent 
i emerytur. Poradnik cieszy się popularnością i do tej pory 
stanowi kompendium wiedzy dla przyszłych seniorów.

W ramach nowego programu Aktywni Seniorzy Razem, 
Centrum Together-Razem zrealizowało i realizuje szereg 
zadań przede wszystkim o charakterze edukacyjnym 
i informacyjnym. Nie brakuje jednak aktywności o charak-
terze integracyjnym i kulturowym.

Grupa Kawa czy Herbata, rok 2013

Aktywni Seniorzy Razem, Wycieczka, rok 2021

Aktywni Seniorzy Razem, Inauguracja Poradnika Doinformowanego Seniora, rok 2018
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Razem dla Niepodległej
 W roku 2018, szczególnym dla naszej Ojczyzny, kiedy to 
świętowaliśmy stulecie odzyskania niepodległości przez 
Polskę, rozpoczęliśmy nowy cykliczny projekt Razem dla 
Niepodległej. 
W 2018 roku 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 polskiego 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.

Polska Eire Festival
Festiwal powstał w 2015 r., z inicjatywy irlandzkiego mini-
stra Aodhán Ó Ríordáin’a oraz Ambasady RP w Dublinie. 
Organizację festiwalu powierzono Piotrowi Rakowskiemu, 
ówczesnemu I Radcy Ambasady RP w Dublinie, który 
kierował festiwalem do roku 2017 włącznie, a obecnie jest 
on zarządzany wspólnie przez pracowników ambasady 
oraz przedstawicieli polskiej diaspory w Irlandii. W ramach 
pierwszej edycji festiwalu, w marcu 2015 roku, miało 
miejsce około 50 wydarzeń w całej Irlandii. Druga edycja 
festiwalu, tym razem w maju 2016 r., rozrosła się do ponad 
100 wydarzeń w ponad 40 miejscach Irlandii, w których 
wzięło udział około 27.000 osób. Edycja festiwalu, z roku 
2017 objęła swoim zasięgiem 140 wydarzeń, w których 
uczestniczyło ponad 35.000 osób. W roku 2018 ponad 150 
wydarzeń odbyło się w Irlandii a także w Polsce w Rudzie. 
W Cork w latach 2015- 2017 liderem w organizowaniu 
wydarzeń w ramach Festiwalu było Centrum Together-
-Razem.

Akademia Razem, Projekt Razem dla Niepodległej, rok 2018

Dzień Niepodległości, rok 2019 Urząd Miasta w Cork, rok 2019

Polska Eire Festival, rok 2017
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Bric-a-Brac – grupa teatralna 
Grupa teatralna „Bric-a-Brac” powstała się w lipcu 2012 
r i zakończyła swoja działalność 27 stycznia 2019 wraz 
z powrotem do Polski twórczyni i głównej reżyserki grupy 
Pani Moniki Kucharskiej. Bric-a-Brac działał pod auspicjami 
Together-Razem. Była to amatorska grupa miłośników 
przygody ze sceną, którzy bawiąc się słowem, ruchem 
i piosenką dzielili się swoją wrażliwością i bogactwem 
emocji. Aktorzy szkoląc swój warsztat i rozwijając twórcze 
zdolności, równocześnie mogli złapać oddech od codzien-
ności. Grupa w ciągu swojej działalności wystawiła 21 
przedstawień..

„Let’s run Together”
Członkowie organizacji promują zdrowy tryb życia i propagują wspólne bieganie. W 2018 udało się zorganizować 
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.

“Bloody Foreigners” 
To jednorazowa akcja promująca honorowe krwiodawstwo, 
przygotowana i prowadzona przez Immigrant Council of 
Ireland. Miała na celu zachęcić obcokrajowców do odda-
wania krwi w Irlandii.

Dyżury konsularne 
Dzięki ścisłej współpracy z Ambasadą RP w Dublinie, 
w siedzibie organizacji odbywały się dyżury konsularne 
oraz wybory państwowe

Przedstawienie w ramach projektu Razem dla Niepodległej, rok 2018

Uczestnicy biegu Cork Women’s Marathon, rok 2019

Uczestnicy akcji „Bloody Foreigners” Wybory prezydenckie w Together Razem, rok 2020

Uczestnicy biegu Cork City Marathon, rok 2018
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Podziel się Świąteczną Radością
Dzięki współpracy z Saint Vincent de Paul co roku dostar-
czamy paczki żywnościowe na święta Bożego Narodzenia 
dla polskich rodzin.

Magazyn Polonijny “Po Polsku”  
i inne publikacje
Wydajemy magazyn polonijny “Po Polsku” oraz różnego rodzaju broszury 
informacyjne. Prasa polonijna nie tylko ułatwia proces adaptacji i asymi-
lacji, ale również utrwala poczucie przynależności narodowej. Funkcją 
publikacji w języku polskim jest informacja, edukacja i rozrywka. Dzięki 
corocznemu wsparciu w magazynie publikujemy artykuły, wywiady, 
felietony oraz informacje ważne dla nas dla Polonii w Corku.

rok 2020rok 2020 
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Afiliacje Centrum Together-Razem
Centrum Together-Razem jest w Irlandii częścią Public Participation Network w Cork w obszarze społecznego włączania, 
członkiem ruchu Cork City of Sanctuary oraz członkiem The Wheel - narodowej organizacji zrzeszającej większość organi-
zacji wolontaryjnych i charytatywnych w całej Irlandii. Ponadto Together-Razem jest organizacją członkowską Europejskiej 
Unii Wspólnot Polonijnych.

Wspomniane aktywności to tylko część usług, które realizujemy w Centrum Together-Razem. W naszej ofercie znajdą 
Państwo ponadto certyfikowane tłumaczenia tekstów i dokumentów urzędowych na język angielski i polski, kliniki CV 
oraz dedykowane warsztaty pisania CV w formacie funkcjonującym na irlandzkim rynku pracy. W naszym biurze, Polacy 
z Cork mają możliwość zagłosować w wyborach krajowych bez konieczności wyjazdu do Dublina. W placówce Centrum 
Together Razem można było również wyrobić paszport.

Otwarcie “Polskiej biblioteczki dla pacjenta” w szpitalu w Cork

Akademia Razem, Wiosenne sprzątanie świata, rok 2020 Wizyta przedstawicieli Centrum Together Razem na grobie Włodzimierza 
Bujakowskiego, byłego więźnia obozu Auschwitz

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, rok 2019
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 Zadzwon 021 439 55 88 lub napisz
razemacademy@together-razem.org

Rodzicu! 

Uczymy dzieci czytać i pisać w języku polskim, 
przedstawiamy kulturę, historię i geogra�ę Polski.

Zapisy w godzinach pracy biura: Centrum Together-Razem: 
Unit 2A, Kilnap Business Park, Old Mallow Rd, Cork.

Zapisz dziecko do jednaj z naszych szkół działających 
stacjonarnie lub skorzystaj z możliwości nauczania 
online w PolskaSzkolaOnline.ie.

Można dołączyć również w trakcie roku szkolnego

AKADEMIA RAZEM
ZAPRASZA
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Nasza strona www.together-razem.org
Polub nas na Facebooku www.facebook.com/together.razem 

Śledź nas na Twitterze @TogetherRazem i Instagramie Togetherazem

JESTEŚMY TOGETHER! JESTEŚMY RAZEM!
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PROMUJEMY INTEGRACJĘ
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Zarejestrowani w Urzędzie Rejestracji Charity: 20075125 
Zarejestrowani w Urzędzie Skarbowym: CHY19216

Zarejestrowani w Rejestrze Firm: 517942

Centrum Together - Razem
Unit 2A, Kilnap Business Park

Mallow Rd, Blackpool, Cork
+353 21 4395588  

info@together-razem.org

Centrum Together - Razem
organizacja pożytku publicznego założona w roku 2006

Promocja integracji

 

 
 

Zdrowie psychiczne 

 
 

 

 
    zdrowie psychiczne 

Psychoterapia po polsku, Kursy języka angielskiego, Tłumaczenia, Porady Socjalne i Prawne, 
Szkoła polska  dla dzieci - Akademia Razem

Edukacja 

 
    Akademii Razem

 

Poradnictwo socjalne i prawne

 

 

Działamy w czterech obszarach:


