FUNDACJA POLSKIE
FORUM MIGRACYJNE

ПРО ПРОЕКТ

(PMF, ФОНД ПОЛЬСЬКИЙ МІГРАЦІЙНИЙ
ФОРУМ)

PMF був заснований в 2007 році з метою діяти в інтересах
прав іноземців на території Польщі. Фонд приймає міри
с метою створення інтеграції іноземців та Поляків, котрі
мешкають за межами Польщі. Також цей форум ініціює та
підтримує ті дії, котрі ведуть до діалогу між людьми різних
культур. Форум є організацією громадських посібників.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛЬСЬКОГО МІГРАЦІЙНОГО ФОРУМУ
НАДАЄ КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ:
• Легальний побут в Польщі;
• Праця та працевлаштування в Польщі;
• Реєстрація приватного підприємства та товариств
с обмеженою відповідальністю (фірми LTD);
• Соціальне та медичне страхування (ZUS);
• Ринок праці – як правильно створити мотиваційний
лист т резюме (CV) та як можна знайти кращу працю
З НАШОЮ ДОПОМОГОЮ ВІ ЗМОЖЕТЕ ОРГАНІЗУВАТИ
ЗУСТРІЧ З:
•
•
•
•

Психологом – як для дорослих так і дітей;
Професійним консультантом;
Юристом;
Консультантом з питань розвитку
та заснування бізнесу;
• Помічником з питань інтеграції.
БІЛЬШ ТОГО, МИ ПРИЙМАЄМО ЗАРАХУВАННЯ В:
• Міжкультурні пологові школи
• Молодіжний клуб ПМФ (у віці 13-17 років)
• Відкриття інформаційних зустрічей в містах Варшаві,
Цеханув (Ciechanów), Остроленка (Ostrołęka) та
Седльце (Siedlce)

БІЛЬШ ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ,
А ТАКОЖ ЗАПИС (ЗАРАХУВАННЯ):

Надається спектр заходів для іноземців, котрий включає
в себе вивчення польської мови, організацію курсів
адаптації, консультації з питань легітимності та кар’єри,
соціальну допомогу. Даний ряд заходів знаходиться
в рамках проекту “Підтримка інтеграції іноземців
в Мазовії”, котрий фінансується коштами з бюджету
Програми Національного Фонду для Біженців, Міграції
та Інтеграції ЄС на території Воєводи Мазовія. Усі заходи
реалізовуються в рамках проекту та є безкоштовними.
Лідером даного проекту є Мазовецький Воєвода, котрий
при своїй реалізації співпрацює з чотирма партнерами –
недержавними організаціями:

BEZPIECZNA
PRZYSTAŃ
MAZOWIECKIE

• Caritas Polska;
• Fundacja dla Somalii;
• Fundacja „Linguae Mundi”;
• Fundacja Polskie Forum Migracyjne.
Відділ Справ Іноземців Мазовецького Воєводського
Управління у Варшаві управляє проектом з боку лідера.
Проект діє напротязі 1.03.2018-28.02.2021.
Детальна інформація на тему проекту, партнерів та
підприємництва заходів доступна на сайті:
www.bezpiecznaprzystan.mazowieckie.pl

Відділ Справ Іноземців
Офіс Провінції Мазовія, місто Варшава,
вулиця Marszałkowska 3/5, 00-624, Варшава
www.mazowieckie.pl

Підтримка
інтеграції
іноземців
в Мазовії

+48 692 913 993 or +48 22 110 00 85
zapisy@forummigracyjne.org
Fundacja Polskie Forum Migracyjne
Вулиця Szpitalna 5/14 (сходи навпроти воріт)
00-031 Варшава
www.forummigracyjne.org

Bezpieczna przystań

www.facebook.com/PolskieForumMigracyjne

Projekt wspołfinansowany z Programu Krajowego Funduszu
Azylu, Migracji i Integracji

https://bezpiecznaprzystan.mazowieckie.pl/

CARITAS
POLSKA
Caritas Polska є благодійністю польського єпископату. Вона
була відновлена 10 Жовтня 1990 року. Має відношення
до благодійних праць Caritas до 1950 року. Вона володіє
статусом організації соціальної допомоги від 2004 року.
Caritas Polska координує роботу 44 єпархіальних та
архіепічних сприятливих умов Caritas в Польщі, надаючи
підтримку через виконання їх завдань.
В РАМКАХ ВКАЗАНОГО ПРОЕКТУ CARITAS POLSKA
ОРГАНІЗОВУЄ:
1. Консультативні місця:
• Центр Міграційної Підтримки за адресою
Krakowskie Przedmieście 62 у Варшаві
• Центр Міграційної Підтримки за адресою
Aleja Stanów Zjednoczonych 51, квартира 315 у Варшаві
• Мобільний Центр Міграційної Підтримки за адресою
Jana Pawła II 24 in Grójec
2. Підтримка консультації з питань інтеграції та
допомоги консультантів з питань культури
3. Соціальна та благодійна допомога (повернення
коштів за придбані ліки, одяг, медичні препарати, оренда
житлоплощі, розподіл санітарних посилок)
4. Танцювальна класи в рамках групи Народних Танців
в Мазовії
5. Інтеграційні табори для дітей та підлітків
КОНТАКТНІ
ДАНІ:

+48 660 424 014
rmakuch@caritas.org.pl,
hpomazan@caritas.org.pl, rgairbekova@caritas.org.pl
www.caritas.pl
www.migranci-mazowsze.caritas.pl
(веб-сайт проекту Caritas Polska)

FUNDACJA
DLA SOMALII

FUNDACJA
LINGUAE MUNDI

(ФОНД СОМАЛІ)

(ОРГАНІЗАЦІЯ “LINGUAE MUNDI’’)

Fundacja dla Somalii є недержавною організацією. Вона
була заснована в 2007 році та створена мігрантами та
поляками, котрі роблять спільну працю з метою просування
та розвитку міжкультурного діалогу та інтеграціях мігрантів
з приймаючим суспільством. Перш за все, даний проект
сфокусований на підтримці усіх мігрантів в їх повсякденному
житті та професійній активації, а також різноманітності
культури.
В РАМКАХ ДАНОГО ПРОЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВОДИТЬ:
1. Консультації з питань законності
- Індивідуальні зустрічі, на котрі треба зарахуватись
2. Консультації з питань працевлаштування та кар’єри
- Індивідуальні зустрічі, на котрі треба зарахуватись
3. Консультації психолога
- Індивідуальна сесія, на котру треба зарахуватись
4. Підтримка асистентів міжкультурних
- Кожен день в робочі години організації
5. Курси польської мови
- Можливо записатись в процесі набору новобранців
6. Міжкультурні майстер-класи для шкіл
- Пропозиція спрямована на вчителів та директорів
початкових та середніх шкіл
7. Ази, базові знання про діяльність підприємця
- Тренінг як заснувати та управляти бізнесом
8. Ази, базові знання про життя в Польщі
- Інформаційні сесії про різні аспекти життя в Польщі

КОНТАКТНІ
ДАНІ:
+48 22 658 04 87
www.fds.org.pl
www.facebook.com/FundacjadlaSomalii

Fundacja ‘’Linguae Mundi’’ (з латинської: мови світу) є
недержавним соціальним закладом, де проводяться
курси 19 іноземних мов, а також польської як зарубіжної/
другорядної мови вже 19 років. Даний заклад готує
іноземців (дітей, юнаків та дорослих) для об’єднання на
мовній, культурній підставі, та професійної активації.
Це екзаменаційний центр видачі сертифікатів з польської
мови як зарубіжної.

МИ ПРОПОНУЄМО:
1. Безкоштовні курси з польської мови
• Для дорослих (A0-C2) – мова як загальна,
так і за спеціальністю
• Для дітей та юнаків (з елементами польської
культури та історії Польщі)
2. Безкоштовні курси, котрі готують до іспитів з
польської мови та безкоштовна участь в екзаменах
для для бенефіціарів, котрі відвідують підготовчі курси
3. Безкоштовні курси з адаптації – майстер-класи
та лекції: легальний побут, дозвіл праці, проживання,
страхування, ринок праці, освіта для дітей в Польських
школах.

КОНТАКТНІ
ДАНІ:
Fundacja ‘’Linguae Mundi”
вулиця Kopernika 17, 00-359, Варшава
+48 22 625 42 53, +48 22 625 42 67, +48 22 654 22 18
sekretariat@linguaemundi.pl

Вулиця Bracka 18/63, 00-028, Варшава
Пн-Чт, 10:00-20:00

http://linguaemundi.pl/pl/
www.facebook.com/fundacjalinguaemundi

