
 
 
 
 

 
 

 

Принципи роботи 

 

Локальний інтеграційний центр 

Lokalne Centrum Integracyjne 

 

 1. Ми поважаємо гідність і переконання інших людей. 

 2. Ми надаємо допомогу та підтримку без упереджень. 

 3. Ми діємо чуйно і з найкращими намірами, не керуючись емоціями. 

 4. Користуємося допомогою експертів.  

  

 I. Локальний інтеграційний центр (далі LCI - LOKALNE CENTRUM 

INTEGRACYJNE) створено у відповідь на потреби учнів та їхніх батьків, котрі 

походять з-за меж Польші. 

 II.  Діяльність LCI стосується зокрема: 

 A. Посилення громадської активності національних та етнічних меншин,  

а також іноземців, які проживають у Раві Мазовецькій через: 

 а) інформацію про організації, що діють поблизу; 

 б) популяризацію знань про культурно-освітні події, що відбуваються 

в околицях; 

 в) підтримку проведення заходів, що представляють культуру та історію країн 

походження іноземців; 

 г) організацію командоутворення за участю представників приймаючої сторони; 



 
 
 
 

 
 

 

 д) організацію та створення бази пропозицій місцевого ринку праці (включаючи 

сезонну роботу) та волонтерів, посередництво у контактах між іноземцями, 

національними, етнічними меншинами та волонтерами. 

 B. Підтримка іноземців, національних та етнічних меншин, які 

проживають у Раві-Мазовєцкій через: 

направлення до діючих в місті: 

 

 а) пунктів безкоштовної юридичноі допомоги; 

 б) психолога; 

 в) агенцій з працевлаштування повітового бюро праці 

 г) організацій просвітницької діяльності з історії та культури Польщі; 

 д) організацій просвітницьких заходів та тематичних зустрічей, присвячених 

історії міста Рава-Мазовєцка та презентації культур іноземців, які живуть у Раві-

Мазовєцкій; 

 е) проведення семінарів та занять, що ознайомлюють людей з культурою інших 

націй та інформують про переваги мультикультуралізму; 

 III.  У рамках LCI працюватиме закладка LCI на веб-сайті www.rawska2ka.pl; 

 IV.  Вся інформація на сайті буде опублікована щонайменше трьома мовами: 

польською, англійською, українською; 

 V. Для потреб LCI буде створено скриньку електронної пошти (адреса 

LCI@rawska2ka.pl), якою буде займатися Координатор; 

 VI.  Координатор LCI буде в постійному контактуваті з місцевими дитсадками, 

школами, Повітовим бюро праці та Ратушею Рави-Мазовєцкої, зокрема щодо 

годин чергування, заходів, зустрічей, соціальних, інформаційних та рекламних 

заходів, організованих у рамках LCI. 



 
 
 
 

 
 

 

СТАТУТ 

 

Локальний інтеграційний центр (LCI) 

 

  

 У рамках діяльності LCI будуть надаватися консультації щодо наступних 

питань: 

 

 1. послуги, які пропонує Rawa Mazowiecka щодо: 

 1) освіта; 

 2) медичне обслуговування; 

 3) культура; 

 4) соціальна допомога; 

 5) ринок праці, реєстрація, працевлаштування, пільги безробітним та 

особам, які перебувають у кризових ситуаціях; 

 6) отримання посвідчення водія, номера PESEL, свідоцтва про народження 

та смерті; 

 7) соціальна допомога та користування сімейними виплатами; 

 8) інвалідність; 

 2. поради щодо: 

1) безкоштовних та комерційних курсів для іноземців, що проводяться в 

Раві-Мазовєцкій; 



 
 
 
 

 
 

 

2) оренди помешкання та положень про оренду приміщень та квартир у 

Польщі; 

  3) надання допомоги жертвам дискримінації чи насильства; 

  4) інших важливих життєво важливих справ; 

 3. загальна інформація про процедури легалізації перебування, отримання Карти 

поляка, отримання громадянства та дозволу на роботу; 

 4. підтримка та діяльність, спрямована на підвищення громадської активності 

національних, етнічних меншин та іноземців, які проживають у Раві 

Мазовецькій, та інтеграцію з жителями (включаючи контакти з неурядовими 

організаціями); 

 5. зацікавлені особи отримають брошуру польською, англійською та 

українською мовами, яка містить ключову інформацію для іноземців. 


