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Безкоштовні консультування та мовна допомога для біженців з України

Особи,  що втікають від війни в Україні,  можуть розраховувати  на  безкоштовну допомогу.  Фонд
ADRA Polska у співпраці з організацією CARE відкрив у Варшаві Інтеграційний центр для іноземців.
Осередок  пропонує  інформаційну  і  юридичну  допомогу,  підтримку  спеціаліста  з  питань
працевлаштування та психолога, уроки польської мови, догляд за дітьми під час консультування та
навіть масаж для зняття стресу.

Послуги інтеграційного центру для іноземців у Варшаві:

 Інформаційний пункт – надає інформацію і поради щодо доступних форм допомоги, напр. у
притулках, у заповненні заяв, напр.500+ тощо.

 Консультації  спеціаліста з питань інтеграції – в  офіційних справах,  у справах, що пов’язані з
адаптацією, банківськими послугами, освітою, перекладами.

 Підтримка у процесі працевлаштування, професійне консультування і курси.
 Присяжні переклади (напр., медичних та офіційних документів, а також документів, пов’язаних

з легалізацією працевлаштування).
 Курси польської мови для дорослих.
 Психологічна та емоційна підтримка у складних ситуаціях.
 Догляд за дітьми – догляд досвідченого спеціаліста під час отримання послуг осередку.
 Релаксаційний  масаж  –  для  осіб  у  стані  стресу  або  емоційної  кризи.  На  масаж  направляє

психолог.

Ми несемо різносторонню допомогу, що дозволяє особам, котрі втекли від війни в Україні, налагодити
життя у Польщі, - підводить підсумки Анна Ліпка з фонду ADRA Polska, керівник Інтеграційного центру
для іноземців у Варшаві.

Інтеграційний центр для  іноземців  у Варшаві  працює за  адресою:  вул.  ал.  Я.  Х.  Шуха 11 Б кв.1,  з
понеділка по п’ятницю (за винятком вівторків)  з 9.00 до 15.30, а мовні курси проводяться з 10.00 до
20.00  Більше інформації за тел. 535 575 157, 500 406 890.

Схожі  осередки  фонд  ADRA Polska відкрив  у  Бидгощі  і  Любліні.  Усі  послуги,  що  надаються
Інтеграційними центрами, є безкоштовними.

Фонд  ADRA Polska – це організація, що займається гуманітарною допомогою і допомогою з метою
розвитку, частина міжнародної мережі ADRA, яка функціонує у 118 країнах світу. Фонд з першого дня
війни в Україні допомагає її жертвам. Завдяки підтримці CARE фонд ADRA організовує транспортування
гуманітарних вантажів і евакуацій, а також керує понад 60 притулками, що знаходяться по всій Польщі.
ADRA Polska надає підтримку у сфері соціальної інтеграції і психологічну допомогу за посередництвом
Інтеграційних  центрів  для  іноземців  на  інтернет-платформи  психологічної  підтримки
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