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Z myślą o cudzoziemcach

[1]
Zapraszamy wszystkich cudzoziemców i cudzoziemki do udziału w projekcie „Pracuj w
Polsce!”, którego celem jest poprawa ich sytuacji zawodowej oraz społecznej poprzez
podniesienie kompetencji zawodowych.
Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej oraz społecznej cudzoziemców i cudzoziemek
zamieszkałych w województwie kujawsko-pomorskim (obszar ZIT BTOF) poprzez podniesienie i
dostosowanie kompetencji zawodowych osób zatrudnionych na niższych stanowiskach niż ich
wykształcenie oraz wyposażenie osób bezrobotnych, wchodzących na rynek pracy lub jej
poszukujących w nowe umiejętności i kwalifikacje.
W ramach zaplanowanych aktywności przewidujemy:
1. prowadzenie punktów informacyjno-doradczych w Toruniu i Bydgoszczy;
2. poradnictwo prawne;
3. wsparcie psychologiczne;
4. kursy adaptacyjne;
5. kursy języka polskiego;
6. spotkania ze specjalistami;
7. spotkania kulturalno-integracyjne;
8. dofinansowanie kursów zawodowych oraz kursów na prawo jazdy(powyżej kategorii B);
9. udzielanie doradztwa zawodowego oraz współpracę z pracodawcami;
10. osoby zagrożone ubóstwem oraz zagrożone bezdomnością będą miały możliwość skorzystania z
mieszkań wspomaganych.
Grupę docelową projektu tworzą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w
pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym:
• cudzoziemcy zatrudnieni poniżej swoich kwalifikacji zawodowych, ze względu na pochodzenie i
brak nie uznawania kwalifikacji (30 osób);
• cudzoziemcy bezrobotni lub/i wchodzący na rynek pracy/poszukujący pracy, w tym: osoby z
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przyznaną ochroną międzynarodową lub pobytem ze względów humanitarnych (70 osób).
Wszelkie pytania dotyczące projektu i rekrutacji do projektu prosimy kierować do Michała
Antonowicza (tel. 507 412 653, e-mail: michal.antonowicz@emic.com.pl [2]) – możliwość rozmowy w
językach: polskim, rosyjskim i angielskim.
Projekt „Pracuj w Polsce” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo., Działanie 9.1
Włączanie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT., Poddziałanie 9.1.1 Aktywnie
włączanie społeczne w ramach ZIT. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowanego zgodnie z umową numer
UM_SE.433.1.787.2018, zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 07.12.2018 r.
Osoby z przyznaną ochroną międzynarodową mogą skorzystać z programu mieszkań
wspomaganych, jaki uruchomiła od stycznia 2020 r. toruńska Fundacja Emic. Dzięki realizowanemu
projektowi „Pracuj w Polsce!”, fundacja pokrywa koszty od 1500 zł do 2000 zł miesięcznie za jedno
mieszkanie. Mieszkania wspomagane znajdują się na terenie Torunia i Bydgoszczy i stanowią rodzaj
pomocy społecznej, w ramach której osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą znaleźć
bezpieczne lokum, do momentu kiedy ich sytuacja nie ulegnie poprawie.
Jakie wsparcie zapewnia Fundacja Emic w ramach realizowanego programu:
- możliwość pobytu w mieszkaniu przez okres 7 miesięcy,
- poradnictwo prawne i psychologiczne,
- konsultacje z doradcą zawodowym,
- trening i pomoc w rozwiązywaniu spraw urzędowych,
- lekcje języka polskiego,
- możliwość odbycia kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.
Zgłoszenia porzez wypełnienie formularza kontaktowego [3].
Więcej informacji udziela: opiekunka mieszkań wspomaganych Dorota Kaczorowska, tel. 506 681
307, e-mail: dorota.kaczorowska@emic.com.pl [4]. Adres Fundacji: ul. Legionów 15/1, Toruń; ul.
Gdańska 128, Bydgoszcz.
Fot. Małgorzata Litwin

Odnośniki:
[1] https://www.torun.pl/sites/default/files/73458706_2594684010755601_167172715709464576_n_
2.jpg
[2] mailto:michal.antonowicz@emic.com.pl
[3] https://bit.ly/35IJnic
[4] mailto:dorota.kaczorowska@emic.com.pl

Strona 2 z 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

