
 

 

 

 

  

 

 

Pomagamy cudzoziemcom na szeroką skalę 

 

Przyjazd do nowego kraju zawsze budzi niepewność - bariera językowa, 

nieznajomość przepisów prawa, trudny dostęp do urzędów, wielka niewiadoma i strach 

o przyszłość wynikający z braku środków do życia. Co zrobić, do kogo się zwrócić? 

Jest wiele programów pomocowych skierowanych do cudzoziemców, takich jak 

szeroka gama szkoleń z języka polskiego na różnych poziomach, czy programy 

integrujące, przybliżające Ukraińcom polskie wartości i kulturę, oraz wiele innych.  

Także w powiecie polickim realizowane są projekty skierowane do obywateli z 

Ukrainy, którzy zdobywają na nich wiedzę niezbędną do codziennego funkcjonowania 

w naszym kraju. Dla osób dotkniętych takim kryzysem jak wojna, ważne jest 

budowanie i utrwalanie tożsamości narodowej. W łatwiejszym odnalezieniu się w 

obcym kraju i asymilacji z nowym otoczeniem pomaga ukraińskim uchodźcom także 

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie. Jest to jedyna instytucja 

edukacji obywatelskiej na Pomorzu Zachodnim, której założenia oparto na 

skandynawskich, głównie grundtvigiańskich tradycjach. Program działalności 

organizacji w dużym stopniu skupia się na integracji międzypokoleniowej.  

ZUL pomaga zarówno starszym osobom, które nierzadko nie nadążają za szybko 

postępującymi zmianami społecznymi, jak również młodym dorosłym, przygotowując 

ich do odpowiedzialnego funkcjonowania w nie zawsze łatwej rzeczywistości.  

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie powstał w 2017 roku i jako 

niepubliczna placówka edukacyjno – wychowawcza z bazą internatową działa głównie 

na rzecz osób dorosłych w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych. Głównym 

celem działalności ZUL jest przygotowanie współczesnego człowieka do 

odpowiedzialnego funkcjonowania w stale zmieniającej się rzeczywistości społecznej. 

Stąd bierze się wielkie zaangażowanie ZULu w pomoc osobom z Ukrainy i wspieranie 



 

 

 

 

  

 

 

migrantów poprzez różnorodne działania szkoleniowo-integracyjne. Przedsięwzięcia 

realizowane są głównie w ramach projektów dofinansowywanych z zewnętrznych 

źródeł - od licznych kursów języka polskiego zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci, 

przez pomoc psychologiczną czy usługi tłumaczeniowe aż po „Pomoc obywatelom 

Ukrainy z niepełnosprawnością”. Celem tego ostatniego, organizowanego przez 

PFRON programu, jest zapewnienie pomocy niepełnosprawnym uchodźcom, którzy 

przybyli do Polski w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Muszą się oni w Polsce na 

nowo uczyć życia. Ich wykluczenie oraz izolacja społeczna stanowią bardzo 

wymagające i trudne do realizacji wyzwanie. Rozpoznanie potrzeb oraz indywidualne 

wsparcie osób z niepełnosprawnością jest niejednokrotnie warunkiem progowym 

nawet minimalnej integracji społecznej. Otrzymują oni bezpłatne formy wsparcia, które 

zdecydowanie ułatwią im odnalezienie się w polskiej rzeczywistości. Każdy 

uczestnik/uczestniczka bierze udział w kompleksowej ścieżce integracyjnej, 

obejmującej: indywidualną terapię psychologiczną, indywidualną terapię ruchowo-

rehabilitacyjną, poradnictwo prawne, doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy.  

W ramach realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego 

S.A. programu „Społecznik” Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie 

wyszedł z inicjatywą zorganizowania polsko-ukraińskich tandemów językowych oraz 

warsztatów pisania ikon. W „Letniej Szkole Ikonopisania” społeczność powiatu 

polickiego poznała elementy dalekiej pod względem odległości, ale jakże bliskiej nam 

duchowo tradycji i kultury ukraińskiej. Osoby zainteresowane tradycjeą liturgiczną 

wschodniego chrześcijaństwa nauczyły się tworzenia czczonych w cerkwiach 

prawosławnych obrazów sakralnych oraz dowiedziały się, czym jest ikona i dlaczego 

się ją pisze, a nie maluje. Natomiast „Integracyjne młodzieżowe tandemy językowe”, 

czyli spotkania młodzieży ukraińskiej i polskiej, miały na celu pomoc osobom z Ukrainy 

w praktycznej nauce języka polskiego oraz integrację polsko-ukraińską. Tandemy 

stanowiły niezwykłą szansę wymiany poglądów, zainteresowań i możliwość poznania 



 

 

 

 

  

 

 

kultury. Oba projekty wyrażały pragnienie wzmocnienia więzi społecznych oraz 

cieszyły się ogromną popularnością i zainteresowaniem. Co ciekawe, dużą większość 

uczestników obu kursów stanowili polscy obywatele, chcący poznać ukraińskie 

wartości i kulturę, dlatego projekty spełniły ważną rolę integracyjną.  

Ponieważ nauka języka stanowi właściwy początek życia uchodźców w obcym 

kraju, to największym priorytetem dla ukraińskich kursantów Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Ludowego w Mierzynie były kursy języka polskiego. Dziesiątki 

uchodźców (dorosłych, młodzieży oraz dzieci) poznały podstawy języka polskiego oraz 

elementy kultury polskiej na bezpłatnych kursach językowych realizowanych zarówno 

w ramach porozumień wolontariackich jak również projektów finansowanych ze źródeł 

zewnętrznych. Działania w tym zakresie prowadzone były m.in. we współpracy z 

Urzędem Pracy w Policach realizującym „Naukę języka polskiego - poziom 

podstawowy”. Kurs skierowany był do obywateli Ukrainy przebywających na terenie 

powiatu polickiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach i 

obejmował dwie edycje. Natomiast 120-godzinny kurs pn. „Język polski nie jest taki 

trudny” oraz polsko-ukraińskie tandemy językowe zostały sfinansowane przez 

Fundusz Wyszehradzki.  

Kursanci bardzo chętnie, regularnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach 

organizowanych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie. Są 

bardzo zaangażowani i zdeterminowani, aby poznać język polski. Zapewne dlatego, 

że jego poznanie ułatwia im codzienne funkcjonowanie oraz umożliwia uzyskanie 

lepiej płatnej pracy. 

Powiat Policki wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Policach wyszedł z 

inicjatywą stworzenia Centrum Informacji dla Cudzoziemców (CIC), realizując 

kompleksowe działania na rzecz cudzoziemców przebywających w powiecie polickim. 

Zadaniem Centrum jest świadczenie pomocy cudzoziemcom w aklimatyzowaniu się w 

Polsce w wymiarze społecznym i zawodowym. Niezmiernie istotne jest budowanie 



 

 

 

 

  

 

 

zrozumienia dla potrzeb i problemów uchodźców oraz budowanie chęci i gotowości 

zarówno wśród mieszkańców jak i cudzoziemców do wzajemnej integracji. W ramach 

tego projektu cztery razy w miesiącu prowadzone są dyżury w budynku Powiatowego 

Urzędu Pracy na Placu Bolesława Chrobrego 8 w Policach oraz w siedzibie 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego przy ul. Weleckiej 13B w Mierzynie, 

w czasie których grono specjalistów służy pomocą ukraińskim i polskim interesantom.  

Eksperci z zakresu prawa, rynku pracy, doradztwa gospodarczego i psycho-

społecznego oraz HR udzielają konsultacji na tematy i problemy, z którymi najczęściej 

spotykają się cudzoziemcy. Dotyczą one np. legalizacji pobytu, dostępu do usług 

publicznych, kultury i rekreacji, pomocy społecznej, procedur urzędowych, czy 

poruszania się po rynku pracy. Każdy obywatel Ukrainy, który zgłosi się do Centrum 

Informacji dla Cudzoziemców, może być pewien, że otrzyma wsparcie i pomoc. Wielu 

uchodźców deklaruje, że chce jak najszybciej podjąć pracę w Polsce. Obecnie każdy 

obywatel Ukrainy może podejmować pracę na takich samych zasadach jak każdy 

Polak. Bezrobotni uchodźcy mają możliwość zarejestrowania się w urzędzie pracy, 

mogą liczyć na kompleksowe wsparcie na każdym etapie poszukiwania pracy, pomoc 

w legalizacji pobytu, a także opiekę prawną. Przy wypełnianiu dokumentów, 

sporządzaniu CV i załatwianiu wszystkich niezbędnych spraw związanych z 

zatrudnieniem obok doradcy zawodowego pomaga tłumacz języka ukraińskiego.  

Tu warto przypomnieć, że od lipca jest możliwość znalezienia pracy bez 

wychodzenia z domu. Obcokrajowcom, którzy mają problem ze znalezieniem pracy z 

pomocą przyjdzie nowy portal: pracawpolsce.gov.pl , na który trzeba się zalogować. 

Portal jest przyjazny, intuicyjny i z łatwością przeprowadzi przez całą ścieżkę 

logowania. Warto mieć przygotowany nr NIP oraz założony Profil Zaufany. Jeśli dana 

osoba ich nie posiada, to system podpowie, jak można zdobyć. Po zalogowaniu i 

udostępnieniu informacji o kompetencjach oraz wykształceniu osoba poszukująca 

pracy otrzyma informację o ofertach oraz kontakt do oferenta.  

file:///C:/Users/Mentor/Downloads/pracawpolsce.gov.pl


 

 

 

 

  

 

 

Każda bezrobotna osoba z Ukrainy może korzystać z tzw. Zielonej Linii, czyli 

infolinii urzędów pracy. Z numerem 19524 można połączyć się w godz. od 8:00 do 

20:00 i uzyskać bezpłatne porady konsultantów w sprawach merytorycznych 

związanych z poszukiwaniem pracy. Z Zieloną Linią można się skontaktować także 

przez Facebooka: www.facebook.com/zielona.linia19524, przez stronę internetową: 

www.zielonalinia.gov.pl, bądź mailowo: kontakt@zielonalinia.gov.pl.   

Polecamy z całego serca, życząc sukcesów w znalezieniu satysfakcjonującej 

pracy!  

http://www.facebook.com/zielona.linia19524.
http://www.zielonalinia.gov.pl/
mailto:kontakt@zielonalinia.gov.pl,

