
Pracodawco,

Zatrudniasz pracowników z Państw Trzecich z Ukrainy, Gruzji czy Białorusi? Chcesz, 
aby zostali u Ciebie na dłużej? Nie wiesz, jak przedłużyć ich pobyt w Polsce, aby mogli 
pracować legalnie? Zaproś do siebie punkt mobilny!

DlaCZeGo warTo ZaProsić BiUro moBilNe Do sieBie? 

Zatrudniają Państwo osoby pochodzące z Państw Trzecich: Ukrainy, Białorusi, Chin czy Wietnamu? Chcą Pań-

stwo, aby czuli się w firmie dobrze i zostali na dłużej? Zależy Wam na budowaniu wizerunku firmy otwartej 

na cudzoziemców? Wyzwaniem jest bariera językowa?  A może brak specjalistów pracujących w obszarze 

międzykulturowym? Mamy na to rozwiązanie! Biuro mobilne dla cudzoziemców w Państwa firmie. Na po-

kładzie m.in. prawnik specjalizujący się w prawie dot. cudzoziemców i psycholożka pracująca w środowisku 

międzykulturowym. 

Jak Zamówić BiUro moBilNe?

Jeśli są Państwo zainteresowani tym, aby nasze mobilne biuro przyjechało do Państwa firmy, proszę o wy-

pełnienie krótkiego formularza. Następnie skontaktujemy się z Państwem i ustalimy szczegóły dotyczące 

naszego przyjazdu.

Rejestrujemy się za pomocą formularza, 

Wspólnie umawiamy termin spotkania,, Biuro mobilne pojawia się w Państwa firmie! 

Pracownik fundacji kontaktuje się z Państwem 
i udziela wszelkich dodatkowych informacji,



Co JesZCZe oferUJemy w ramaCh ProJekTU” masZ Prawo wieDZieć!”? 

Obecnie, wspólnie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, realizujemy projekt “Masz prawo wiedzieć!” 

w którym udzielamy wsparcia prawnego, psychologicznego, językowego i integracyjnego cudzo-

ziemcom i cudzoziemkom spoza UE. Nasze działania są współfinansowane z Programu Krajowego 

Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. W ramach tego projektu realizujemy następujące działania: 

Zapraszam do współpracy.  

Pozdrawiam serdecznie,

• kursy adaptacyjne dla nowo przybyłych cudzoziemców, 

• poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe, 

• punkty informacyjno-doradcze w Toruniu i Bydgoszczy, w tym biuro mobilne w mniejszych miejscowo-

ściach, 

• poradnictwo prawne, 

• wsparcie cudzoziemców w kontaktach z instytucjami publicznymi, np. wypełnianie dokumentów, 

• tłumaczenia, od lipca 2019 również nostryfikacja dyplomów, 

• wolontariat wspierający migrantów, 

• kursy języka polskiego w Toruniu i Bydgoszczy, najbliższy nabór do grup - styczeń 2019, 

• współpracę ze szkołami w ramach programu „Przyjazna szkoła” i „Szkolne systemy integracji dzieci „, 

• współpracę z pracodawcami: program „Przyjazna firma” i organizowanie konferencji, spotkań dla pra-

codawców. 

maszprawowiedziec .com.p l

FundacjaEmic 510 065 902  

magdalena .gabr ie l@emic .com.p l

http://maszprawowiedziec.com.pl
http://maszprawowiedziec.com.pl
https://www.facebook.com/FundacjaEmic
https://www.facebook.com/FundacjaEmic
mailto:magdalena.gabriel%40emic.com.pl%20?subject=

