
                                              

  

  

Назва проекту: Інтеграція, адаптація, прийняття. 

Підтримка громадян третіх країн, які проживають в Нижній Сілезії. 

Загальний бюджет проекту 4 680 213,73PLN 

Внесок FAMI 3 510 160,30PLN 

Період реалізації проекту 01.05.2018 - 30.04.2021 

Проект призначений безпосередньо для іноземців, і участь в ньому дозволяє їм 

підвищити мовні, культурні, професійні та соціальні компетенції. Також метою проекту 

є поширення і поглиблення знань про міграцію і про користь присутності різних груп 

іноземців у суспільстві. Проект звернений і до приймаючого суспільства, зокрема до 

місцевих роботодавців, вчителів, учнів, їхніх батьків, співробітників установ і 

організацій, а також до місцевої громади в цілому, на яку націлена інформаційна та 

освітня кампанія. 

  

Цільова група – громадяни третіх країн, які легально перебувають в Нижній Сілезії (або 

знаходяться в процесі отримання дозволу на законне перебування в Польщі - для них 

підтримка лише в сфері легалізації перебування), на підставі:           

 закону від 12 грудня 2013 р про іноземців (Законодавчий вісник, 2016 поз. 1990 зі 

зм.)                                                 

 заяви про дозвіл на перебування на період часу, вказаний в режимі 

скасування                                                        

 положень про безвізовий режим                                             

 заяви на отримання посвідки на тимчасове проживання (ст. 108); посвідки на 

постійне проживання (ст. 206); дозволу на довгострокове перебування в якості 

резидента Європейського союзу (ст. 223); продовження шенгенської візи або 

національної візи (ст. 87), обґрунтування якого відповідає одній з цілей, 

зазначених в ст. 60 абзаці 1: пунктах 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25; продовження 

терміну перебування на території Республіки Польща після в'їзду в рамках 

безвізового режиму (ст. 300) при проставленні в паспорті іноземця штампа, що 

підтверджує подачу такої заяви. 

Цілі проекту: 

1. Підвищення ефективності інтеграції громадян третіх країн шляхом надання їм 

різноманітної підтримки, адаптованої до їхніх потреб (мовні і адаптаційні курси, 

консультації) 



2. Підтримка професійної діяльності громадян третіх країн і полегшення їм доступу 

до ринку праці за допомогою проведення кампаній і регулярних зустрічей для 

роботодавців, ярмарків вакансій, навчання і індивідуальних консультацій з 

профорієнтації 

3. Підвищення мовних, культурних, професійних та соціальних компетенцій 

громадян третіх країн в результаті їх участі в заходах з підтримки, запланованих 

в рамках проекту 

4. Створення умов для обміну досвідом і передовими практиками та встановлення 

професійних відносин між представниками організацій, що працюють в області 

міграції та інтеграції, шляхом організації ознайомчих візитів та навчання 

персоналу в період реалізації проекту 

5. Підвищення обізнаності про культурне різноманіття і користь від нього для 

місцевої громади, зокрема, шляхом проведення інформаційної та освітньої 

кампанії 

6. Надання широкого доступу до інтеграційних послуг, порад та інформації всім 

зацікавленим іноземцям, які проживають в Польщі на законних підставах, 

шляхом відкриття інформаційних пунктів та багатомовного веб-сайту 

7. Полегшення адаптації мігрантів і прийняття ними норм і звичаїв приймаючої 

країни за допомогою ознайомлення іноземців з принципами життя в Польщі, 

включаючи інформацію про права та обов'язки, ринок праці, соціальні структури, 

культуру 

8. Запобігання дискримінації та культурним конфліктам у школах шляхом навчання 

викладацького та управлінського персоналу освітніх установ і надання послуг 

культурних помічників у період реалізації проекту 

9. Вирівнювання освітніх можливостей і підвищення компетенції учнів - громадян 

третіх країн - у сфері інтеграції та адаптації в польському суспільстві в Нижній 

Сілезії за допомогою додаткових навчальних, вирівнювальних і спеціальних 

занять, а також індивідуальної підтримки іноземних учнів в період реалізації 

проекту 

10. Підвищення якості послуг, що надаються, і полегшення доступу громадян третіх 

країн до інтеграційної допомоги, адекватної ситуації іммігранта, за допомогою 

навчання персоналу установ органів влади в період реалізації проекту. 

  

Плановані результати 

- інтеграція і включення в соціальне життя іноземців, які проживають в Нижній Сілезії 

- формування міжкультурного діалогу і єдності суспільства 

- розширення знань про правила життя в Польщі та полегшення процесу інтеграції в 

суспільство 

- поліпшення володіння іноземцями польською мовою шляхом організації мовних курсів 

- інформування громадян третіх країн про їхні права, з тим щоб вони могли активно і 

ефективно вирішувати свої проблеми, а також активно інтегруватися в суспільство 

- підвищення толерантності і доброзичливості з боку жителів Нижньої Сілезії по 

відношенню до мігрантів, а також розуміння ними користі, яку дає культурне розмаїття 

- користь також отримають місцеві роботодавці, які, наймаючи іммігрантів відповідно 

до їх кваліфікації і на основі рівноправності, підвищать конкурентоспроможність своїх 

компаній, що, в свою чергу, вплине на економічний розвиток регіону. 



Реалізація проекту стане важливим кроком для позиціонування Нижньої Сілезії в якості 

регіону, в якому розроблені методи ефективного управління культурним розмаїттям на 

благо місцевої громади, економіки і освіти. 

 

Безпечний притулок 

Фінансування проекту проводиться за участю Програми національного фонду надання притулку, міграції та 

інтеграції 

Виключна відповідальність за висловлені думки лежить на авторі, а Європейська комісія і Міністерство внутрішніх 

справ і адміністрації не несуть відповідальності за спосіб використання наданої інформації. 

 

 


