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Sz. P. 

Prezydent/ Burmistrz/ Wójt 

Miasta/ Miasta i Gminy/ Gminy 

Starosta/ Prezydent 

Powiatu/ Miasta na prawach powiatu 

wszyscy w województwie 

dolnośląskim 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki w partnerstwie z Fundacją Ukraina realizuje projekt 

pn. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich 

zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Jednym z celów przedsięwzięcia jest 

wzmocnienie procesu integracji obywateli państw trzecich poprzez stworzenie szerokiej 

oferty form wsparcia dopasowanej do potrzeb cudzoziemców, a także podniesienie 

świadomości różnorodności kulturowej i wynikających z niej korzyści dla lokalnej 

społeczności. 

 

W ofercie wsparcia realizowanej przez Wojewodę Dolnośląskiego, osoby 

pochodzące spoza Unii Europejskiej mogą w ramach projektu skorzystać z wymienionych 

niżej usług: 

 Punkt Informacyjny dla cudzoziemców i pomoc Specjalistów w siedzibie 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w Delegaturach w Legnicy i Wałbrzychu, 
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gdzie można uzyskać informacje dotyczące złożenia wniosków o zezwolenie na pobyt czy 

zezwolenie na pracę, złożyć wniosek czy też uzupełnić braki formalne lub wymienić 

Kartę Pobytu. 

 Punkt Doradztwa Prawnego, w którym odbywają się bezpłatne konsultacje z radcą 

prawnym m.in. z zakresu legalizacji pobytu, prawa cywilnego (w tym najmu lokali), 

prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych czy 

edukacji i pomocy społecznej oraz pomoc w sporządzaniu pism urzędowych  

i procesowych.  

 Doradztwo zawodowe w Delegaturach DUW w Legnicy i Wałbrzychu, podczas którego 

można otrzymać bezpłatną pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, 

znalezieniu ofert pracy czy przygotowaniu się do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. 

 Tłumaczenia dokumentów urzędowych na język polski z języka ukraińskiego, 

rosyjskiego, angielskiego, niezbędnych do legalizacji pobytu i uzyskania zatrudnienia, np. 

dyplomy, certyfikaty, książeczki zdrowia, świadectwa pracy itp. 

 Tłumaczenie ustne przy spotkaniach z radcami prawnymi, doradcami zawodowymi  

i specjalistą ds. bezpośredniego wsparcia. 

 Wsparcie edukacji międzykulturowej w szkołach poprzez grupowe i indywidualne 

formy wsparcia, dzięki któremu zostaną sfinansowane zajęcia mające na celu pomoc 

uczniom- obywatelom państw trzecich w zakresie integracji i adaptacji w nowym 

środowisku, np. nauka języka polskiego, zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne, zajęcia 

integracyjne dla uczniów obywatelstwa polskiego i uczniów posiadających obywatelstwo 

państw trzecich.  

 

Dane kontaktowe: 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki 

Biuro Wsparcia Obywateli Państw Trzecich 

ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław 

więcej informacji : www.duw.pl w zakładce Urząd, Projekty realizowane przez DUW 

lub pod adresem e-mail: j.bujak@duw.pl; p.muchla@duw.pl 

 

http://www.duw.pl/
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Ponadto szeroką ofertę wsparcia adresowanego do podmiotów działających  

w obszarze migracji i integracji międzykulturowej oraz cudzoziemców znajdą Państwo  

w proponowanych przez Fundację Ukraina działaniach, takich jak: 

 Cykl szkoleń dla przedstawicieli różnych grup zawodowych, w szczególności 

pracowników instytucji rynku pracy i pomocy społecznej dotyczący potrzeb, 

uwarunkowań, sytuacji formalnoprawnej i sylwetki psychologicznej migrantów, którzy 

zwracają się o wsparcie do danej instytucji. 

 Cykl szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół dotyczących m.in. integracji klasy 

wielokulturowej, tolerancji i akceptacji różnorodności, metod pracy w środowisku 

szkolnym zróżnicowanym kulturowo. 

 Wizyty studyjne przedstawicieli urzędów, instytucji rynku pracy i pomocy 

społecznej w urzędach/instytucjach w miastach w Polsce, w których wdrożono i stosuje 

się innowacyjne i efektywne metody współpracy z migrantami (np. Warszawa, Gdańsk). 

 Mobilne punkty doradcze oferujące konsultacje specjalistów: prawnika, doradcy 

zawodowego i doradcy integracyjnego, dopasowane tematycznie do potrzeb migrantów. 

 Kursy integracyjno-adaptacyjne „Polska – moje miejsce” w następujących obszarach 

tematycznych: legalizacja pobytu, zatrudnienie, życie codzienne, różnice kulturowe 

 i normy społeczno-obyczajowe. 

 

Dane kontaktowe: 

Fundacja Ukraina 

ul. Ruska 46a/201, 50-079 Wrocław 

fami@fundacjaukraina.eu 

więcej informacji : www.fundacjaukraina.eu/projekt/fami 

 

Niewątpliwą korzyścią dla Państwa instytucji i środowiska lokalnego wynikającą  

z udziału w projekcie będzie zwiększenie kompetencji kadry i podniesienie jakości obsługi 

klienta-cudzoziemca, a także szeroki dostęp do usług informacyjnych oraz szkoleń 

niezbędnych w procesie integracji dla cudzoziemców. Zachęcam Państwa do skorzystania  

z powyższych form wsparcia oferowanych nieodpłatnie i zgłaszania się do udziału  

w projekcie. 

http://www.fundacjaukraina.eu/projekt/fami
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Proszę również o upowszechnienie informacji o wsparciu oferowanym w ramach 

projektu wśród podległych jednostek, w których realizowane są zadania na rzecz migrantów- 

obywateli państw trzecich (np. ośrodki pomocy społecznej; powiatowe centra pomocy 

rodzinie; szkoły, do których uczęszczają dzieci cudzoziemskie; urzędy pracy) oraz 

pracodawców zatrudniających migrantów. 

 

 

 

Z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego 

 

Danuta Zawilla 

Zastępca Dyrektora Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


