FUNDACJA
POLSKIE FORUM
MIGRACYJNE
Fundacja Polskie Forum Migracyjne powstała w 2007 r., aby
działać na rzecz poszanowania praw cudzoziemców w Polsce.
PFM podejmuje działania na rzecz integracji cudzoziemców
i Polaków mieszkających za granicą, a także inicjuje i wspiera
działania, które prowadzą do dialogu między ludźmi różnych
kultur. Jest organizacją pożytku publicznego.
FUNDACJA POLSKIE FORUM MIGRACYJNE UDZIELA
KONSULTACJI NA TEMAT:
• legalizacji pobytu w Polsce,
• pracy i zatrudnienia w Polsce,
• zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej
i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
• ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (ZUS),
• rynku pracy – jak napisać list motywacyjny i CV,
jak znaleźć lepszą pracę?
U NAS MOŻESZ UMÓWIĆ SIĘ NA SPOTKANIE Z:
•
•
•
•
•

psychologiem – dla dorosłych i dziecięcym,
doradcą zawodowym,
prawnikiem,
doradcą ds. rozwoju i zakładania biznesu,
asystentem integracyjnym.

PONADTO PRZYJMUJEMY ZAPISY:
• do międzykulturowych szkół rodzenia
• do Klubu Młodzieżowego PFM (13-17 lat)
• na otwarte spotkania informacyjne w Warszawie,
Ciechanowie, Ostrołęce i Siedlcach
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
ORAZ ZAPISY:

O PROJEKCIE

W ramach projektu „Wsparcie integracji cudzoziemców
na Mazowszu”, realizowanego ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej,
na obszarze województwa mazowieckiego prowadzonych jest
szereg działań na rzecz obcokrajowców, obejmujących m.in.
naukę języka polskiego, organizację kursów adaptacyjnych,
doradztwo prawne i zawodowe, pomoc socjalną. Wszystkie
działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne.
Liderem projektu jest Wojewoda Mazowiecki, który przy jego
realizacji współpracuje z czterema partnerami - organizacjami
pozarządowymi:

BEZPIECZNA
PRZYSTAŃ
MAZOWIECKIE

• Caritas Polska;
• Fundacją dla Somalii;
• Fundacją Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi”;
• Fundacją Polskie Forum Migracyjne.
Ze strony Lidera projekt jest zarządzany przez Wydział
Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Projekt realizowany jest w okresie 1.03.2018 – 28.02.2021 r.
Szczegółowe informacje na temat projektu, partnerów oraz
podejmowanych działań dostępne są na stronie:
www.bezpiecznaprzystan.mazowieckie.pl

Wydział Spraw Cudzoziemców
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa
www.mazowieckie.pl

Wsparcie integracji
cudzoziemców
na Mazowszu

+48 692 913 993 lub +48 22 110 00 85
zapisy@forummigracyjne.org
Fundacja Polskie Forum Migracyjne
ul. Szpitalna 5/14 (klatka schodowa na przeciwko bramy)
00-031 Warszawa
www.forummigracyjne.org

Bezpieczna przystań

www.facebook.com/PolskieForumMigracyjne

Projekt wspołfinansowany z Programu Krajowego Funduszu
Azylu, Migracji i Integracji

https://bezpiecznaprzystan.mazowieckie.pl/

CARITAS
POLSKA
Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana 10 października 1990 roku,
odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed
1950 roku. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku
publicznego.
Caritas Polska koordynuje pracę 44 diecezjalnych i archidiecezjalnych Caritas w Polsce, wspierając je wykonywaniu ich zadań.

FUNDACJA
DLA SOMALII
Fundacja dla Somalii to organizacja pozarządowa założona
w 2007 roku i tworzona przez migrantów i Polaków, którzy
wspólnie działają na rzecz promowania dialogu międzykulturowego oraz integracji migrantów ze społeczeństwem
przyjmującym. Skupia się przede wszystkim na wsparciu cudzoziemców w życiu codziennym oraz aktywizacji zawodowej,
jak również promowaniu różnorodności kulturowej.
W RAMACH PROJEKTU FUNDACJA PROWADZI:

W RAMACH PROJEKTU, CARITAS POLSKA ORGANIZUJE:
1. Punkty doradcze:

1. Porady prawne
- indywidualne spotkania, na które obowiązują zapisy.

• Centrum Pomocy Migrantom
przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Warszawie

2. Doradztwo zawodowe
- indywidualne spotkania, na które obowiązują zapisy.

• Centrum Pomocy Migrantom przy al. Stanów
Zjednoczonych 51, lok. 315 w Warszawie
• Mobilne Centrum Pomocy Migrantom
przy ul. Jana Pawła II 24 w Grójcu

3. Porady psychologiczne
- indywidualna sesja, na którą obowiązują zapisy.
4. Wsparcie asystentów międzykulturowych
- codziennie w godzinach otwarcia Fundacji.

2. Wsparcie doradcy do spraw integracji
i pomoc konsultanta kulturowego

5. Kurs języka polskiego
- zapisy możliwe tylko w trakcie trwania rekrutacji.

3. pomoc socjalno-bytową (refundacja zakupu leków,
odzieży, zabiegów medycznych, najmu mieszkania;
dystrybucja paczek higienicznych)

6. Międzykulturowe warsztaty dla szkół
- oferta kierowana do nauczycieli i dyrektorów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.

4. zajęcia taneczne w ramach zespołu Masovian Inter
Dance Folk

8. ABC Mieszkam w Polsce
- sesje informacyjne dotyczące różnych aspektów życia w Polsce.

DANE
KONTAKTOWE:

ODWIEDŹ NAS I SKORZYSTAJ
Z NASZEJ POMOCY!

rmakuch@caritas.org.pl,
hpomazan@caritas.org.pl, rgairbekova@caritas.org.pl
www.caritas.pl
www.migranci-mazowsze.caritas.pl
(strona internetowa projektu w Caritas Polska)

Fundacja Linguae Mundi (łac. języki świata) to pozarządowa
instytucja społeczna, w której od 30 lat naucza się 19 języków
obcych i języka polskiego jako obcego/drugiego.
Fundacja przygotowuje cudzoziemców (dzieci, młodzież
i dorosłych), do integracji językowej, kulturowej i aktywizacji
zawodowej.
Jest Centrum Egzaminacyjnym Certyfikacji Języka Polskiego
jako Obcego.

OFERUJEMY:
1. Bezpłatne kursy języka polskiego:
• dla dorosłych (A0-C2) ) – język ogólny i specjalistyczny
• dla dzieci i młodzieży (z elementami kultury i historii Polski)
2. Bezpłatne kursy przygotowujące do egzaminu z języka
polskiego i bezpłatny udział w egzaminie dla beneficjentów
uczęszczających na kurs przygotowujący
3. Bezpłatne Kursy adaptacyjne – warsztaty i wykłady:
legalizacja pobytu, zezwolenie na pracę, meldunek, ubezpieczenie, rynek pracy, edukacja dziecka w polskiej szkole.

7. ABC Przedsiębiorczości
- szkolenia z zakładania i prowadzenia biznesu.

5. turnusy integracyjne dla dzieci i młodzieży

+48 660 424 014

FUNDACJA
LINGUAE MUNDI

+48 22 658 04 87
www.fds.org.pl
www.facebook.com/FundacjadlaSomalii

DANE
KONTAKTOWE:
Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi
ul. M. Kopernika 17; 00-359 Warszawa
+48 22 625 42 53, +48 22 625 42 67, +48 22 654 22 18
sekretariat@linguaemundi.pl

ul. Bracka 18/63, 00-028 Warszawa
Poniedziałek – Czwartek
godz: 10:00 – 20:00

http://linguaemundi.pl/pl/
www.facebook.com/fundacjalinguaemundi

