
Na co dzień, pracuję dla Community Council for Somerset gdzie odpowiedzialny jestem za projekt nazywany - 

Somerset Diverse Communities. Naszym zadaniem jest wspieranie mniejszości etnicznych na terenie Somerset. 

Oferujemy wsparcie organizacjom charytatywnym, stowarzyszeniom ale również grupom nieformalnym. 

Pomagamy im się formalizować i oferujemy liczne szkolenia. Powiadamiamy o dostępnych grantach i zapraszamy 

do współwspółkoordynowania projektów. Dostarczamy niezbędnych informacji oraz kontaktujemy ze sobą różne 

społeczności. 

Tutaj można rzucić okiem na naszą podstronę: https://ccslovesomerset.org/somerset-diverse-communities/ a 

tutaj jest nasz Facebook na którym umieszczamy aktualne wydarzenia: 

https://www.facebook.com/SomersetDiverseCommunities/ 

Współorganizujemy także imprezy międzykulturowe. Poniżej załączam zaledwie kilka linków z naszych imprez (nie 

wszystkie nagrywamy): 

Event video: 

https://youtu.be/KcPqeR7RRao 

Taunton Together 2017: 

https://youtu.be/fEGgV5lq48Y 

Taunton Together 2018: 

https://youtu.be/VdYkGNNSqnQ 

Bridgwater Together 2017: 

https://youtu.be/oj0ewjiPCQo 

Bridgwater Together 2018: 

https://youtu.be/WHfj8EQ8zqo 

Bridgwater Together 2020 (online): 

https://youtu.be/axokBHbbWdY 

Somerset Together 2020 (podczas pierwszego lockdownu): 

https://youtu.be/QNdsQQtz0tU 

Racism Stops With Me: 

https://youtu.be/UyZvFCnpA_8 

Działalność gospodarcza/samozatrudnienie w UK (webinar po polsku): 

https://youtu.be/cwRH-8NMiJY 

Prawa pracownicze: 

https://youtu.be/Fnyihkz99M0 

Rynek pracy a mniejszości etniczne: 

https://youtu.be/gsMW4fwOJ0w 



Niestety nie posiadam żadnej ulotki, którą moglibyśmy wykorzystać w celu wypromowania akcji z paczkami 

żywnościowymi. Byłbym wdzięczny gdyby ksiądz, korzystając ze swoich kontaktów, mógł ogłosić, że istnieje 

możliwość otrzymania jednorazowej paczki żywnościowej (uwzględniającej zapotrzebowanie rodziny). Nie 

potrzebuje znać nazwisk rodzin ani ich adresów. Wystarczy mi tylko ogólne podsumowanie ilu rodzinom udało się 

pomóc oraz kopie rachunków za dokonane zakupy. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby gdyby 

zainteresowane osoby skontaktowały się bezpośrednio z księdzem lub ze mną (zoorganizowanie wolontariuszy nie 

powinno być większym problemem, sam chętnie podrzucę taką paczkę jeśli trzeba). Na dzień dzisiejszy akcje 

prowadzimy do końca roku, ale idealnie byłoby zorganizować wszystko jeszcze przed świętami do 15 grudnia … 

Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym dać znać Polakom - jest to projekt Micro Provider. Wraz z Somerset 

County Council koordynuje projekt w którym pomagamy założyć własną działalność gospodarczą w sektorze opieki. 

Jeśli ktoś opiekował się chorą lub niepełnosprawną osobą w rodzinie lub zawodowo i ma poczucie misji to chętnie 

uaktywnimy taką osobę i stworzymy jej możliwość do rozwinięcia skrzydeł w tym sektorze (zlecenia przychodzą z 

opieki społecznej, przychodni zdrowia, szpitali i support workerów). Samemu ustala się zakres świadczonych usług, 

stawkę oraz godziny pracy. Zainteresowanych proszę o bezpośredni kontakt. 

Takie słowa otrzymałem od pana Michała Pużyńskiego 

Jeśli znasz kogoś, kto bardzo ucieszyłby się z pomocy – napisz, zadzwoń – Pan Michał Pużyński, tel. 07884597581 


