Informacje i rekrutacja uczestników:
Akademia im. Jakuba z Paradyża
ul. Fryderyka Chopina 52, blok 5, pokój 113
Gorzów Wielkopolski

Інформація та набір учасників:
Академія ім. Якуба з Парадиж
вул. Fryderyka Chopina 52, блок 5, кімната 113
Gorzów Wielkopolski

Информация и набор участников:
Академия им. Якуба з Парадижа
ul. Fryderyka Chopina 52, блок 5, комната 113
Gorzów Wielkopolski

0 9 5 727 95 36
NIE CZEKAJ I SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI,
BO ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA!
Weź ze sobą dokument potwierdzający Twój
status w Polsce, np. wizę, kartę pobytu, itp.
НЕЧЕКАЙТЕ, СПІШІТЬ ЗВЕРНУТИСЯ ДО НАС,
ТОМУ ЩО КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ ОБМЕЖЕНА.

U N IA E UR OP E J S K A
FUNDUSZ AZYLU,
MIGRACJI I INTEGRACJI

H

Lubuska Inicjatywa
Integracji Cudzoziemców

Bezpieczna Przystań

Любуська Ініціатива
Інтеграції Іноземних Громадян

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
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.

Любуская Инициатива
Интеграции Иностранных Граждан

Автор несе виключну відповідальність за висловлені думки,
а Європейська комісія і Міністерство внутрішніх справ
і адміністрації не несуть відповідальності за використання наданої
інформації.
Автор
несет
исключительную
ответственность
за
высказанные
мнения,
а
Европейская
комиссия
и Министерство
внутренних дел и администрации
не несут
ответственности за использование предоставленной
информации.
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Принесіть з собою документ, що підтверджує Ваш статус
в Польщі, наприклад: візу, карту проживання та ін.

Urząd Miasta
Katedra
SIKORSKIEGO

НЕ ЖДИТЕ И СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, ПОТОМУ
ЧТО КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО.

KURSY, SZKOLENIA, ZAJĘCIA DLA DZIECI

Принесите с собой документ, подтверждающий Ваш статус
в Польше, например: визу, карту проживания и др.

LUBUSKI
www.lubuskainicjatywa.pl

__

URZĄD WO) EWODZKI

КУРСИ, ТРЕНІНГИ, ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ДІТЕЙ
КУРСЫ, ТРЕНИНГИ, ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Проект «Любуська ініціатива інтеграції
іноземних громадян» фінансується
в рамках національної програми Фонду
притулку, міграції та інтеграції.

Проект «Любуская инициатива
интеграции иностранных граждан»
финансируется в рамках национальной
программы Фонда убежища, миграции
и интеграции.

Jeżeli mieszkasz w województwie lubuskim
i jesteś obywatelem kraju, który nie jest członkiem
Unii Europejskiej - ten projekt jest skierowany do
Ciebie.

Якщо Ви живете в Любуському воєводстві і маєте
статус громадянина країни, яка не є членом
Європейського Союзу - цей проект адресований
саме Вам.

Если Вы живете в Любуском воеводстве и имеете
статус гражданина страны, не являющейся членом
Европейского Союза - этот проект адресован
именно Вам.

Oferujemy udział w:
• kursach języka polskiego dla cudzoziemców,
• kursach adaptacyjnych,
• szkoleniach zwiększających Twoje szanse na
rynku pracy.

Ми пропонуємо участь в:
• курсах польської мови для іноземців,
• адаптаційних курсах,
• тренінгах, що збільшують шанси на
отримання роботи.

Projekt „Lubuska Inicjatywa Integracji
Cudzoziemców” współfinansowany
z Programu Krajowego Funduszu Azylu,
Migracji i Integracji.
___________________

Мы предлагаем участие в:
• курсах польского языка для иностранцев,
• адаптационных курсах,
• тренингах, увеличивающих шансы на
получение работы.

Ponadto Twoje dziecko może wziąć udział w:
• kursach języka polskiego,
• zajęciach wyrównujących matematycznoprzyrodniczych,
• zajęciach z fizyki, matematyki i programowania
w „Laboratorium młodego naukowca”.

Крім того, Ваша дитина може взяти участь в:
• курсах польської мови,
• вирівнюючих заняттях для дітей
з математики і природи,
• заняттях з фізики, математики та
програмування в «Лабораторії молодого
вченого».

Кроме того, Ваш ребенок может принять
участие в:
• курсах польского языка,
• восполняющих занятиях для детей по
математике и природе,
• занятиях по физике, математике
и программированию в «Лаборатории
молодого ученого».

Gwarantujemy:
• wyspecjalizowaną kadrę z doświadczeniem
w nauczaniu języka polskiego,
• wyspecjalizowaną kadrę z doświadczeniem
w pracy z dziećmi,
• materiały dydaktyczne potrzebne do zajęć,
• materiały biurowe,
• w ramach kursów adaptacyjnych: posiłki,
wycieczkę, bilety do miejsc kultury.

Ми надаємо:
• високоспеціалізований персонал викладачів,
які мають досвід в області навчання польської
мови,
• високоспеціалізований персонал, що має
досвід роботи з дітьми,
• необхідні для занять дидактичні матеріали,
• канцелярське приладдя,
• в рамках адаптаційних курсів: харчування,
екскурсію, квитки входу на культурні
програми.

Мы предоставляем:
• высокоспециализированный персонал
преподавателей, имеющих опыт в области
обучения польскому языку,
• высокоспециализированный персонал,
имеющий опыт работы с детьми,
• необходимые для занятий дидактические
материалы,
• канцелярские принадлежности,
• в рамках адаптационных курсов: питание,
экскурсию, билеты входа на культурные
программы.

Участь у всіх заходах проекту є безкоштовною

Участие во всех мероприятиях проекта бесплатное

Udział we wszystkich działaniach w ramach
projektu jest bezpłatny

