
MIEJSCE SPOTKANIA –  WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE, PRAWNE, ZAJĘCIA INTEGRACYJNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 
 

Projekt objęty umową: Umowa DRP-X/130/MA/2022 w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej 
– Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025. 

 

 
 

IMIĘ I NAZWISKO  
UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

NAZWA ZAJĘĆ,  
W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ 

 *WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ znakiem X 

 Poradnictwo specjalistyczne – porady prawne, psychologiczne i psychoterapia dla cudzoziemców oraz Polaków, którzy potrzebują takiego wsparcia czy 
konsultacji w kontekście cudzoziemców 

 Zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców w 3 grupach wiekowych – dzieci, młodzież, dorośli  

 Tłumaczenie w mowie i piśmie - tłumaczenie podczas rekrutacji (dokumentacja projektu) oraz zajęć realizowanych w projekcie 

 Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych, do których uczęszczają lub w których pracują cudzoziemcy.  

 Warsztaty otwarte dla chętnych nauczycieli i pracowników placówek oświatowych oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówek oświatowych z 
oddziałami/klasami integracyjnymi i przygotowującymi dla cudzoziemców.  

 Grupa wsparcia i zajęcia rozwojowe dla tłumaczy, wolontariuszy, trenerów, terapeutów, nauczycieli, rodzin, organizacji i placówek pomagających cudzoziemcom 

 Grupa wsparcia i zajęcia rozwojowe dla kobiet 

 Grupy wsparcia i zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży 

 Zajęcia integracyjne dla uczniów z placówek, do których uczęszczają cudzoziemcy 

 Półkolonie tematyczne dla dzieci i młodzieży oraz chętnych opiekunów 
 

OŚWIADCZENIE OBYWATELA POLSKI – UCZESTNIKA ZAJĘĆ O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH NA RZECZ CUDZOZIEMCÓW 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że w pracy zawodowej/życiu prywatnym podejmuję działania na rzecz integracji i wsparcia cudzoziemców przybyłych do Polski w następujący sposób: 

*WŁAŚCIWE 
ZAZNACZYĆ 
znakiem X 

MIEJSCE/RODZAJ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ NAZWA ZAKŁADU PRACY/ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWEJ LUB ADRES PRYWATNY 

SZACOWANA LICZBA OSÓB 
OBJĘTYCH WSPARCIEM 

PODPIS 

 Pracuję/uczę się w placówce edukacyjnej, w której uczą się cudzoziemcy i swoją pracą 
działam na ich rzecz 

   

 Pracuję w miejscu, gdzie zatrudnieni są cudzoziemcy i  swoją pracą działam na ich rzecz 
 

   

 Pracuję w organizacji pozarządowej, która działa na rzecz cudzoziemców i swoją pracą 
działam na ich rzecz 

   

 Jestem wolontariuszem w organizacji pozarządowej, która działa na rzecz 
cudzoziemców i tak działam na ich rzecz 

   

 Zatrudniam cudzoziemców w swoim zakładzie pracy i tak działam na ich rzecz 
 

   

 Wynajmuję mieszkanie/goszczę u siebie cudzoziemców i tak działam na ich rzecz 
 

   

 Biorę udział w zajęciach integracyjnych dla cudzoziemców i tak działam na ich rzecz 
 

   

 Inaczej – proszę podać jak: 
 

   

 


