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Oferta Biura Wsparcia Obywateli Państw Trzecich

 

       
 

 

W ramach projektu działa Biuro Wsparcia Obywateli Państw Trzecich,
które składa się z poszczególnych form wsparcia :

 

Punkt Informacyjno-Doradczy

-> uzyskasz informacje dotyczące złożenia wniosków o zezwolenie na pobyt czy zezwolenie na pracę, ustalisz termin spotkania z
radcą prawnym i umówisz się na tłumaczenie dokumentów.

->  uzyskasz pomoc przy wypełnianiu wniosku i przygotowaniu niezbędnych dokumentów.

Czekamy na Ciebie w Sali Obsługi Klienta DUW we Wrocławiu oraz w Delegaturze DUW w Legnicy

Możesz skontaktować się z nami także telefonicznie lub mailowo:

Wrocław : 71 340 60 73 (w godz. 9.00-14.00)
Legnica : 767 135 010(w godz. 8.30-15.30)

 
Facebook: Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku

 

Punkt Doradztwa Prawnego

Skontaktuj się z jednym z pracowników Punktu Informacyjno- Doradczego i umów się na bezpłatne konsultacje z radcą
prawnym.

Uzyskasz m.in. pomoc z zakresu: zasad prawa polskiego,  legalizacji pobytu, procedury administracyjnej, prawa cywilnego (w
tym najmu lokali), prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych czy edukacji i pomocy



społecznej.

Ponad to uzyskasz pomoc w sporządzaniu pism urzędowych i procesowych.

Możesz wybrać najdogodniejszy dla Ciebie termin. 

 

Doradztwo zawodowe w Delegaturach DUW w Legnicy i Wałbrzychu

Otrzymasz bezpłatną pomoc w zaplanowaniu ścieżki zawodowej, znalezieniu ofert pracy i przygotowaniu się do odbycia
rozmowy kwalifikacyjnej oraz pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych

 

Bezpłatne przysięgłe tłumaczenia dokumentów
oraz tłumaczenie spotkań

Przyjmowanie dokumentów do tłumaczenia zostało zakończone dn. 20.10.2021r.

 

Czekamy w punktach Biura Wsparcia Obywateli Państw Trzecich

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1,

w Legnicy, ul. F. Skarbka 3.

 

Punkt Informacyjno-Doradczy w Wałbrzychu, przy ul. Słowackiego 23A funkcjonuje do dnia 29.10.2021r.

 

Bezpieczna przystań.

Projekt nr 9/8-2017/OG-FAMI  pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na
Dolnym Śląsku”

współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. oraz z budżetu państwa.
Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska

oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania
udostępnionych informacji.

 

 

Pliki do pobrania

Regulamin uczestnictwa w projekcie
397.15 KB

Vademecum cudzoziemca
52.08 KB

https://duw.pl/download/1/29745/REGULAMINUCZESTNICTWAWPROJEKCIE.pdf
https://duw.pl/download/1/28335/Vademecumcudzoziemca.pdf
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