WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
sierpień 2018 r.
„Informacja prasowa”
Wojewoda Kujawsko-Pomorski jako Lider realizuje z Fundacją EMIC jako
Partnerem, projekt dofinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji
i Integracji pn.: „Masz Prawo Wiedzieć!”.
Projekt realizowany jest przez okres trzech lat (2018-2021) i skierowany do
cudzoziemców spoza Unii Europejskiej mieszkających na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego.
Planowane działania zakładają realizację zadań zmierzających do poprawy znajomości
języka polskiego, dostępu do instytucji publicznych i rynku pracy, tłumaczeń (ustnych
i pisemnych na język polski), zapoznania z prawami i obowiązkami wynikającymi z porządku
prawnego RP oraz wskazania możliwości korzystania z instytucji kultury.
W ramach projektu przewiduje się także prowadzenie kursów adaptacyjnych
i psychospołecznych.
W uruchomionych w Bydgoszczy i w Toruniu punktach informacyjno-doradczych
udzielane będzie poradnictwo prawne z zakresu różnych dziedzin prawa, wsparcie w
kontaktach z instytucjami publicznymi, w relacjach z pracodawcami i społeczeństwem
polskim. Uruchomiony zostanie także mobilny punkt informacyjno-doradczy, który zasięgiem
działania obejmować będzie cudzoziemców przebywających na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego, poza Bydgoszczą i Toruniem.
Jednym z planowanych działań jest również edukacja dzieci i wsparcie dla szkół
w zakresie pracy z dziećmi cudzoziemskim.
Nabór do projektu będzie miał charakter ciągły, każdy bez względu na wiek będzie mógł
wziąć w nim udział.
Fundacja EMIC – partner w realizacji projektu pn.: „Masz prawo wiedzieć!” zajmuje się
wspieraniem migrantów i uchodźców – osób, które stawiają swoje pierwsze kroki w Polsce.
Fundacja udziela pomocy społecznej, prawnej, psychologicznej, językowej i integracyjnej
cudzoziemców, realizując projekty współfinansowane między innymi przez Fundusz Azylu,
Migracji i Integracji oraz budżet państwa czy Fundusz EOG.
Dotychczas realizowane programy: „Uchodźcy Mają Głos!”, „Polski Dodaj do Znajomych”,
„Uchodźcy mają głos! Partycypator. Wielogłos. O Integracji Uchodźców w Polskich
Gminach”.
Punkty informacyjno-doradcze:
1. Bydgoszcz w siedzibie Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
ul. Konarskiego 1-3, budynek C, I piętro pokój 136.
godziny urzędowania: poniedziałek, czwartek, piątek od 8.00 do 14.00
wtorek – od 12.00 do 18.00, dyżur prawnika – środa od 8.00 do 14.00
2. Toruń ul. Legionów 15/1, adres email: emic@emic.com.pl.
godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, środa od 9.30 do 13:30
czwartek – od 10.00 do 18.00

