
UWAGA!

Punkt dla Imigrantów i Imigrantek w Tczewie

Jest  on  prowadzony  w  partnerstwie  z  Centrum  Wsparcia  Imigrantów  i  Imigrantek
w Gdańsku.

Oferta Punktu jest bezpłatna

Usługi

- doradztwo pobytowe - jak zalegalizować pobyt

- doradztwo zawodowe - jak zalegalizować pracę, pomoc w poszukiwaniu pracy, szkoły
policealnej, kursów zawodowych

- doradztwo prawne

- konsultacje psychologiczne w języku ukraińskim i rosyjskim

- kursy języka polskiego od poziomu A0 do B1

-  wsparcie  dzieci  w  szkołach  -  kursy  języka  polskiego  i  finansowanie  zajęć
wyrównawczych dla dzieci

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych - PESEL, meldunki, zapisanie dzieci do szkoły

- konsultowanie umów najmu innych

-  informacja na temat dostępnej pomocy dla przymusowych migrantów z Ukrainy
i pomoc na miejscu

Chęć skorzystania z pomocy psychologicznej należy wcześniej zgłaszać telefonicznie.

Adres:

Migrant Info Point Tczew
od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 18.00
ul. Krótka 10 
83-110 Tczew
tel./WhatsUp  +48 882 574 538 
e-mail: doradca.tczew@cwii.pl
Prowadzimy profil na FB @OtwartePomorze
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Увага!
Точка для іммігрантів і жінок-іммігрантів в Тчеві

Він  працює  у  партнерстві  з  Центром  підтримки  іммігрантів  та  жінок-іммігрантів  у
Гданську.

Пропозиція точки безкоштовна

Послуга
- консультування щодо перебування - як легалізувати перебування
- професійне консультування -  як легалізувати роботу,  допомога в пошуку роботи,
післясередню школу, Професійні курси
- юридичні консультації
- психологічні консультації українською та російською мовами
- курси польської мови від A0 до B1
-  підтримка дітей у школах-курси польської  мови та фінансування компенсаційних
заходів для дітей
- допомога у вирішенні офіційних питань-PESEL, реєстрація, зарахування дітей до
школи
- консультації за договорами оренди інших
-  інформація  про  доступну допомогу  для  вимушених  мігрантів  з  України  та
допомогу на місці

Про бажання звернутися за психологічною допомогою слід заздалегідь повідомити по
телефону.

Адрес:
Мігрант Info Point Тчев
з Понеділка по п'ятницю з 10.00 до 18.00
вул. Krótka 10
83-110 Тчев
тел. / WhatsUp/Viber +48 882 574 538
e-mail: doradca.tczew@cwii.pl
Ми ведемо профіль на FB @OtwartePomorze


