
 

 

 

 

  

 

 

Ми масово допомагаємо іноземцям 

 

 

Приїзд до нової країни завжди викликає невизначеність - мовний бар'єр, 

незнання законів, тяжкий доступ до державних адміністрацій, велика невідомість і 

страх за майбутнє через відсутність засобів до існування. Що робити, до кого 

звернутися? Існує багато програм допомоги, спрямованих до іноземців, як наприклад 

широкий спектр навчання польської мови на різних рівнях, або інтеграційні програми 

які приближують українців до польських цінностей і культури, та багато інших. 

Також в районі Поліце реалізуються проекти спрямовані до громадян України, 

де вони отримують знання необхідні для повсякденного функціонування в нашій країні. 

Для людей, яких доткнула така криза як війна, важливо будувати та зміцнювати 

національну ідентичність. В легшому віднайденню себе в чужій країні та асиміляції в 

новому оточенні допомагає українським біженцям Західнопоморський народний 

університет в Мєжині. Це єдиний заклад громадяньської освіти в Західній Померанії, 

фундаменти якого опираються на скандинавських, головним чином традиціях 

Ґрундвіга. Програма діяльності організації значною мірою зосереджена на інтеграції 

поколінь. ЗНУ допомагає як людям старших років, які часто не встигають за швидкими 

соціальними змінами, так і молоді та дорослим, готуючи їх до відповідального 

функціонування в не завжди простій реальності,  

Західнопоморський народний університет в Мєжині був заснований у 2017 році  

як приватний навчально-виховавчий заклад з базою інтернат, працює переважно для 

дорослих в сільській місцевості та малих містечках. Основна мета діяльності ЗНУ – 

підготувати сучасну людину до відповідального функціонування в умовах соціальної 

реальності, яка постійно змінюється. Звідси береться велика активна участь ЗНУ в 

допомозі людям з України та підтримці мігрантів через різноманітні навчально-

інтеграційні заходи. Програми реалізуються переважно в рамах проектів, що 



 

 

 

 

  

 

 

співфінансуються із зовнішніх джерел – від численних курсів польської мови як для 

дорослих так і для дітей, через психологічну допомогу та послуги перекладача,і до 

“Допомоги громадянам України з обмеженими можливостями”. Метою останньої 

програми, організованої за допомогою PFRON, є надання допомоги біженцям-

інвалідам, які прибули до Польщі у зв’язку з агресією Росії проти України. Їм доводиться 

з початку вчитися життю в Польщі. Їх відчуження та соціальна ізоляція є дуже 

вимогливим і складним для реалізації викликом. Визначення потреб та індивідуальна 

підтримка людей з обмеженими можливостями часто є пороговою умовою навіть 

мінімальної соціальної інтеграції. Вони отримують безкоштовні форми підтримки 

завдяки яким їм на певно буде легше знайти себе в польських реаліях. Кожен 

учасник/учасниця бере участь у комплексному інтеграційному шляху, який включає: 

індивідуальну психологічну терапію, індивідуальні фізичні вправи та реабілітаційну 

терапію, юридичні консультації, консультації щодо кар’єри та працевлаштування. 

У рамках проекту, який реалізує Кошалінська Агенція Регіонального Розвою С.А. 

в програмі «Громадський діяч» Західнопоморський Народний Університет в Мєжині 

виступив з ініціативою організації польсько-українських мовних тандемів та майстер-

класів з написання ікон. В «Літній школі іконопису» громада поліцького району 

дізнавалася про далекі дивлячись на відлеглість, але якже близькі нам духово 

елементи української традиції та культури. Люди зацікавлені літургійною традицією 

східного християнства навчилися створювати священні образи які шануються в 

православних храмах, дізналися що таке ікона і чому її пишуть, а не малюють. Тоді як 

„Молодіжні інтеграційні мовні тандеми”, тобто зустрічі української та польської молоді, 

мали на меті допомогти українцям у практичній нацуці вивчення польської мови та 

польсько-українській інтеграції. Тандеми стали унікальним шансом обміну поглядами, 

захопленнями та можливістю пізнати культуру. Обидва проекти виражали  прагнення 

до зміцнення соціальних зв'язків та користувалися великою популярністю та 

зацікавленістю. Цікаве те, що переважну більшість учасників обох курсів становили 



 

 

 

 

  

 

 

польські громадяни, які хотіли пізнати українські цінності та культуру, тому проекти 

відіграли важливу інтеграційну роль. 

Оскільки вивчення мови є відповідним початком життя біженця в чужій країні, то 

найвищим пріоритетом для українських курсантів Західнопоморського народного 

університету в Мєжині були курси польської мови. Десятки біженців (дорослих, молоді 

та дітей) вивчали підстви польської мови а також елементи польської культури під час 

безкоштовних мовних курсів які проводилися як за волонтерськими домовленостями, 

так і за проектами сфінансованими із зовнішніх джерел. Діяльність у цій сфері 

проводилась зокрема у співпраці з Центром зайнятості в Поліцах реалізовуючим 

“Наука польської мови – підставовий рівень”. Курс був спрямований до українських 

громадян які перебувають у поліцькому районі, зареєстровані в Районному центрі 

зайнятості в Поліцах і включав два видання. Зате 120-годинний курс п.н. „Польська 

мова не є такою складною” а також польсько-українські мовні тандеми були 

сфінансовані Вишеградським фондом. 

 

Курсанти дуже охоче, регулярно й активно беруть участь у заняттях, 

організованих Західнопоморським народним університетом в Мєжині. Вони дуже 

віддані та налаштовані щоб вивчити польську мову. Мабуть тому, що знайомство з нею 

полегшує їм щоденне функціонування та дозволяє отримати більш оплачувану роботу. 

Районний центр зайнятості в Поліцах ініціювало створення Інформаційного 

центру для іноземців (ІЦІ), який здійснює комплексну діяльність для іноземців, які 

перебувають на території району Поліце. Завданням Центру є допомога іноземцям у 

соціальній та професійній адаптації в Польщі. Надзвичайно важливо будувати 

розуміння потреб і проблем біженців а також розвинути бажання та готовність як серед 

мешканців, так і серед іноземців до взаємної інтеграції. У рамках цього проекту чотири 

рази на місяць проводяться дижури в будівлі Управління старостства на площі 

Болеслава Хробреґо 8 в Поліцах а також в садибі Західнопоморського народного 



 

 

 

 

  

 

 

університету на вул. Велецька 13Б в Мєжині, під час якого група спеціалістів допомагає 

українським та польським відвідувачам. Експерти в галузі права, ринку праці, 

економічного та психосоціального консультування та HR надають консультації на 

темати і проблеми з якими найчастіше стикаються іноземці. Вони стосуються, 

наприклад, легалізації перебування, доступу до державних послуг, культури та 

відпочинку, соціальної допомоги, урядових процедур або орієнтування на ринку праці. 

Кожен громадянин України, який звернеться до Інформаційного центру для іноземців, 

може бути впевнений, що отримає підтримку та допомогу. Багато біженців заявляють, 

що хочуть якнайшвидше розпочати роботу в Польщі. Зараз кожен громадянин України 

може працювати на тих самих умовах що й кожен поляк. Безробітні біженці мають 

можливість стати на облік у центрі зайнятості, можуть розраховувати на всебічну 

підтримку на кожному етапі пошуку роботи, допомогу в легалізації перебування, а 

також правовий захист. При заповненню документів, складанню резюме та вирішенню 

всіх необхідних питань пов'язаних з працевлаштуванням, окрім консультанта д.с. праці 

допомагає перекладач з української мови. 

Варто нагадати, що з липня знайти роботу можна не виходячи з дому. Іноземцям, 

які мають проблеми з працевлаштуванням, допоможе новий портал: 

pracawpolsce.gov.pl, на якому необхідно авторизуватися. Портал є приязним, 

інтуїтивно зрозумілим і легко проведе вас через увесь шлях авторизування. Варто мати 

підготовлений номер НІП і “Профіль зауфани”. Якщо у людини їх немає, система 

підкаже, як їх отримати. Після входу та надання інформації про компетенції та освіту 

пошукуючий працю отримає інформацію про пропозиції та контакти для зв’язкую 

Polecamy z całego serca, życząc sukcesów w znalezieniu satysfakcjonującej pracy! 

 Кожен безробітний з України може скористатися з т. зв. Зеленої лінії, тобто гаряча 

лінія центрів зайнятості. Телефонувати за номером 19524 можна з з 8:00 до 20:00 

та отримати безкоштовну консультацію консультантів з основних питань пошуку 

роботи. Ви також можете зв’язатися із Зеленою лінією через Facebook: 

about:blank


 

 

 

 

  

 

 

www.facebook.com/zielona.linia19524, через веб-сайт: www.zielonalinia.gov.pl або 

електронною поштою: kontakt@zielonalinia.gov.pl. 

Рекомендуємо від щирого серця, бажаємо успіхів у пошуку омріяної праці! 


