
                                              

  

 

 

ПРОЕКТ 

«Інтеграція, адаптація, прийняття. Підтримка громадян третіх країн, які проживають в 

Нижній Сілезії»  

ДІЯЛЬНІСТЬ, ЗДІЙСНЮВАНА ФОНДОМ «УКРАЇНА» 

  

  Форум For Unity of Migrants (За єдність мігрантів) 

Регулярна щорічна зустріч людей і співтовариств, залучених до процесу інтеграції 

іноземців, спрямована на визначення шляхів вирішення проблем мігрантів, пов'язаних з 

їх життям в місцевому середовищі, і покращення процесу легалізації перебування та 

працевлаштування. В ході заходу розробляються конкретні пропозиції рішень, які 

можуть бути використані для поліпшення становища іноземців, які проживають в 

Нижній Сілезії. 

 Серія тренінгів для представників різних професійних груп 

Тренінги призначені, зокрема, для працівників бюро працевлаштування і установ 

соціальної допомоги і стосуватимуться потреб, умов, формально-правової ситуації і 

психологічного профілю мігрантів, які звертаються за підтримкою до зазначених 

установ. Цим тренінгам передуватиме діагностика потреб потенційних учасників, які, 

наприклад, можуть стосуватися таких питань, як міжкультурна комунікація, 

антидискримінаційні семінари та обслуговування іноземних клієнтів. 

 Навчальні візити 

Навчальні візити представників органів влади, бюро працевлаштування і організацій 

соціальної допомоги у відповідні організації в містах Польщі, в яких були впроваджені 

і використовуються ефективні інноваційні методи роботи з мігрантами (наприклад, 

Варшава, Гданськ). Навчальні візити послужать джерелом натхнення для впровадження 

змін / нововведень в області повсякденної роботи з іноземцями та надання їм 

необхідної індивідуальної підтримки. Навчальні візити сприятимуть стандартизації 

підходів до роботи з іноземцями в Нижньосілезькому воєводстві і виробленні 

одноманітних ефективних процедур для конкретних питань. 

 Інформаційно-освітня кампанія «Знаю, надаю роботу, отримую прибуток» 

Кампанія буде реалізована в 2019 році у співпраці Управління Нижньосілезького 

воєводства, фонду «Україна», бюро з працевлаштування Нижньосілезького воєводства, 

районних бюро з працевлаштування та інших організацій, пов'язаних з ринком праці, 

зокрема, агентств з працевлаштування. Прямими адресатами цієї кампанії будуть 



місцеві роботодавці, в першу чергу середні і великі підприємства, що створюють 

значний відсоток робочих місць в регіоні зі значними потребами в кадрах. Ініціативи, 

реалізовані в рамках кампанії, будуть спрямовані на формування і зміцнення іміджу 

іноземців як надійних, кваліфікованих і цінних співробітників. 

Елементами кампанії стануть зустрічі з роботодавцями, засоби зовнішньої реклами, 

інформаційна кампанія на місцевому телеканалі, статті в пресі. 

 Ярмарки вакансій 

Ярмарки вакансій допоможуть мігрантам у пошуку роботи, а місцевим компаніям у 

підборі співробітників в умовах труднощів з пошуком компетентних і мотивованих 

працівників, що призведе до підвищення конкурентоспроможності Нижньосілезьких 

фірм. Ярмарки буде організовано у співпраці з вищими навчальними закладами (в тому 

числі з Університетом Нижньої Сілезії, Вищою банківською школою, Економічним 

університетом), районним бюро з працевлаштування та агентством з працевлаштування 

Sanpro Job Service. В ярмарках братимуть участь роботодавці з числа великих і середніх 

підприємств (в тому числі Impel S.A, Vantage Development, роботодавці, що входять в 

Західну торгову палату). Іноземці, зацікавлені в участі в ярмарку, будуть мати 

можливість підготувати професійне портфоліо (резюме, супровідний лист) або пройти 

співбесіду з професійної підготовки з профконсультантом. Підчас ярмарків вакансій 

також пройдуть семінари на теми ринку праці, побудови професійної кар'єри та 

підприємництва. 

 Інформаційно-консультаційний пункт для іноземців (Інфопункт) 

В рамках проекту буде запущений Інфопункт для іноземців, розташований в Центрі 

української культури та розвитку. Інфопункт буде відкритий 5 днів на тиждень: по 

понеділках, середах і п'ятницях в 14.00-20.00, а вівторках і четвергах в 10.00-14.00. 

Співробітники Інфопункту нададуть зацікавленим сторонам інформацію з 

адміністративно-правових і інтеграційних питань, в тому числі, вказуючи їм на 

фахівців, установи або організації, компетентні у вирішенні конкретних питань, 

пояснюючи застосовні процедури і основні поняття, і вказуючи на положення законів, 

що застосовуються до ситуації відвідувача. В Інфопунктах також надаватимуться 

консультації фахівців: консультанта з питань інтеграції (наприклад, з таких питань 

повсякденного життя, як медичне страхування, оренда квартири, забезпечення догляду 

за дитиною і т.д.), профконсультантом (наприклад, з питань пошуку роботи, підготовки 

документів для подачі заяви про прийом на роботу), юристом (наприклад, з питань 

трудового, цивільного, сімейного права тощо). Також можливі - у разі об'єктивної 

необхідності - виїзні консультації в різних районах Нижньої Сілезії. 

 Мовні курси «Давайте говорити» 

В рамках проекту буде організовано не менше 10 циклів курсів польської мови 

«Давайте говорити» по 2 курси в кожному циклі по 128 навчальних годин / курс 

(вказана кількість годин гарантує оволодіння мовою на відповідному рівні) відповідно 

до потреб і початкових вмінь. Спосіб реалізації проекту буде адаптований до побутової 

і професійної ситуації людей, що беруть участь у проекті (наприклад, у другій половині 

дня в робочі дні та/або по суботах). У кожному циклі братимуть участь 30 осіб з 

цільової групи (2 групи по 15 осіб у кожній), в цілому не менше 300 громадян третіх 



країн. Курси будуть адаптовані до стандартів, встановлених Радою Європи (CEF), і 

відповідати рівням A0-C2. Половина учасників курсу (відібраних на підставі 

результатів внутрішнього іспиту і відвідуваності) отримають гарантовану можливість 

участі в іспиті на сертифікат зі знання польської мови як іноземної, що проводиться 

Державною комісією з сертифікації володіння польською мовою як іноземною. 

 Інтеграційно-адаптаційні курси «Польща - моє місце» 

Тематичні семінари для іноземців про цінності і права, що діють в Польщі: 

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕБУВАННЯ - юридичні підстави і документи, що підтверджують 

законне перебування в Польщі, інструкції щодо заповнення заяви на візу / посвідку на 

проживання, правила отримання блакитної карти ЄС і польського громадянства тощо; 

всього: 8 годин; заняття буде проводити юрист. 

ЗАЙНЯТІСТЬ - питання в області трудового права і методів пошуку легальної роботи в 

Польщі: форми зайнятості, основані на Цивільному кодексі та трудовому 

законодавстві, основні права і обов'язки працівників, додаткові обмеження щодо 

працевлаштування іноземців (наприклад, дозволи на роботу), методи пошуку роботи, 

принципи оформлення документів для прийому на роботу, можливості і форми 

додаткового навчання школярів, студентів та співробітників, організація власної 

підприємницької діяльності іноземцями; всього: 8 годин; заняття проводитимуть юрист 

і профконсультант. 

ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ В ПОЛЬЩІ - основні питання, пов'язані з повсякденним 

життям в Польщі, в тому числі, обов'язкова реєстрація, отримання водійських прав, 

відкриття банківського рахунку, оренда квартири, система освіти в Польщі, охорона 

здоров'я і страхування життя, вступ до шлюбу, отримання ідентифікаційних номерів 

PESEL і NIP, податки в Польщі (в тому числі: види податків, шкала прибуткового 

податку, щорічні податкові перерахунки); всього: 8 годин; заняття проводитимуть 

юрист, податковий консультант і співробітник Почесного консульства України у 

Вроцлаві. 

КУЛЬТУРНІ ВІДМІННОСТІ І НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ - майстер-класи з принципів 

соціального співіснування, правил поведінки в суспільстві і на роботі, дрес-коду, 

культурних відмінностей; всього 8 годин; заняття будуть проводитися фахівцем з 

вищезазначених питань. 

 Тренінги для педагогічного та управлінського персоналу навчальних 

закладів. 

Теми занять та кількість виділених на них годин будуть узгоджені з одержувачами 

підтримки на підставі діагностики їх потреб. На тренінгах будуть розглянуті такі 

питання, як: інтеграція мультикультурних класів, підтримка іноземних учнів, 

врегулювання конфліктів, що виникають на основі культурних відмінностей, 

запобігання дискримінації. Метою тренінгів буде підтримка викладацького складу в 

управлінні мультикультуралізмом, поглиблення знань з міжкультурного діалогу, а 

також надання інструментів для роботи в мультикультурному класі. Учителі 

початкових класів також отримають методологічні матеріали (наприклад, сценарії 

занять) щодо ефективного навчання та інтеграції в мультикультурних класах. 



 Культурний помічник в школах 

У підтримці інтеграції учнів, які не є громадянами Польщі, зі шкільною спільнотою 

братимуть участь культурні помічники, які здійснюватимуть чергування в школах. 

Серед завдань помічника буде активізація іноземних дітей та їх батьків і заохочення їх 

до участі в шкільному житті, а також привернення уваги польських учнів та їх батьків і 

вчителів до проблем мультикультуралізму, боротьба з забобонами і національними, 

етнічними та релігійними стереотипами та пропаганда ідеї взаємної терпимості і 

поваги. Культурними помічниками будуть працювати люди з середовища мігрантів, які 

успішно пристосувалися до життя в польському суспільстві. 

 

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. 

 

 

 


