
 

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy 

rekrutację do projektu „Przystanek 

Police”skierowanego do uchodźców z Ukrainy, 

którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r. 

Повідомляємо, що ми розпочинаємо набір до 

проекту «Зупинка Поліце». для біженців з 

України, які прибули до Польщі після 24 лютого 

2022 року. 

W ramach projektu Uczestnicy Projektu otrzymają: 

                                                       У рамках проекту Учасники проекту отримають: 

✓ Specjalistyczne, indywidualne konsultacje z różnymi specjalistami w tym       

m.in. z: 

• Psychologiem, 

• Prawnikiem, 

• Pedagogiem, 

• Tłumaczem, 

• Coachem, 

• Doradcą zawodowym. 

 

Спеціалізовані, індивідуальні консультації різних спеціалістів, в т.ч. : 
• Психолог, 

• Юрист, 

• Вихователь, 
• Перекладач, 

• Тренер, 

• Радник з кар'єри. 
 

✓ Wsparcie asystentów integracyjnych, którzy będę towarzyszyć Uczestnikom 

Projektu w rozwiązywaniu trudnych dla niej sytuacji wyjaśniać zasad, norm i 

obowiązków funkcjonujących w  Polsce, tłumaczenie obowiązujących 
zasad, pomoc w płaceniu rachunków, towarzyszenie podczas wizyty u lekarza, 

oraz pracowników merytorycznych PCPR; 

Підтримка асистентів з інтеграції, які супроводжуватимуть учасників 
проекту у вирішенні складних ситуацій, роз’яснення правил, норм та 

зобов’язань, що діють у Польщі, переклад чинних правил, допомога в оплаті 

рахунків, супровід під час візитів до лікарів, та надання допомоги  

професійним персоналом PCPR; 
 

✓ Kursy nauki języka polskiego indywidualne, grupowe; 

       Індивідуальні та групові курси польської мови; 
 

✓ Zajęcia aktywizacyjno-integracyjne dla dzieci będących Uczestnikami 

Projektu; 
         Активізаційні та інтеграційні заходи для дітей, які є Учасниками 

Проекту;  

 

✓ Częściowe pokrycie kosztów, związanych z uczestnictwem w projekcie 
(m.in. wyżywienie, środki higieniczne czy ubrania); 

        Часткове покриття витрат, пов’язаних з участю в проекті     

(включаючи продукти харчування, засоби гігієни чи одяг); 
 

✓ Spotkanie integracyjne dla wszystkich Uczestników projektu; 

        Інтеграційна зустріч для всіх Учасників проекту; 
 

✓ Іnne dodatkowe opcje wsparcia, których uczestnicy najbardziej potrzebują w 

tym szkolenia, kursy i indywidualne konsultacje. 

Інші додаткові варіанти підтримки, які найбільше потребують 
учасники, включаючи навчання, курси та індивідуальні консультації. 

Wszystkie formy wsparcia są bezpłatne ! 

Усі форми підтримки безкоштовні! 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy pod numerem telefonu              

91 42-40-700 lub telefon komórkowy  601-909-650  oraz w siedzibie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach ul. Szkolna 2 lub drogą e-

mailową mariia.konoplia@pcpr.police.pl 

Детальну інформацію працівники надають за номером телефону 914 240 700 

або мобільного телефону 601909650 та за адресою Повітового центру 

допомоги сімї у Поліцах, вул. Школьна 2, або за електронною поштою 

mariia.konoplia@pcpr.police.pl. 

Ilość miejsc ograniczona! 

Кількість місць обмежена 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do projektu  

,, Przystanek Police”. 

Запрошуємо до проекту 

«Зупинка Поліце». 

 


