
 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W RAMACH PROJEKTU SUPPORT 

Навчальні заняття в рамках проекту SUPPORT 

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE 
Заняття адаптаційні 

ZAJĘCIA RELAKSACYJNE 
Заняття релаксуючі 

1. Wycieczki edukacyjno-relaksacyjne / Поїздки та прогулянки освітньо-
розважальні 

2. Wycieczki edukacyjne w kontekście praktycznych informacji o mieście 
(urzędy, przychodnie itp.) / Практичні прогулянки містом (міська 
влада, лікарні, банки, тощо) 

3. Zajęcia edukacyjne dla dzieci – wyświetlanie bajek, filmów i ich 
omawianie /Освітні заняття для дітей – спільний просмотр фільмів 
та мультфільмів із їх обговоренням  

4. Spotkania edukacyjne ze sztuką w Pubie Oscar Wild /Зустрічі з 
мистецтвом в пабе Оскар Уайльд. 

1. Edukacja zdrowia - Gry i zabawy ruchowe / Оздоровчі заняття (рухливі 
ігри та заняття) 

2. Edukacja zdrowia – zajęcia oddechowe i rehabilitacyjne /Оздоровчі 
заняття (реабілітаційні та дихальні заняття) 

ZABAWY JĘZYKIEM POLSKIM 
Розваги по-польські 

DORADZTWO ZAWODOWE 
Професійні консультації 

1. Gry i zabawy językiem polskim / Ігри та забави польською мовою 
2. Warsztaty językowe / Мовні клуби 

1. Przygotowanie CV / Підготовка CV 
2. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej / Підготовка до співбесіди 
3. Poszukiwanie miejsc pracy / Пошук роботи 
4. Wsparcie rozwoju osobistego / Підтримка саморозвитку 

PUNKT OBSŁUGI BIUROWEJ 
Сервісний центр 

ZAJĘCIA ODBUDOWY GODNOŚCI 
Заняття для покращення самопочуття (та відновлення гідності)  

1. Na terenie budynku Uczelni uruchomiony zostanie punkt obsługi, w 
którym Uczestnicy/Uczestniczki będą mogli uzyskać wsparcie 
edukacyjne w zakresi   / На території будівлі Університету буде 
відкрито сервісний пункт, де Учасники зможуть:  
- wydrukowania niezbędnych dokumentów / роздрукувати документи 
- skorzystania z dostępu Internetu, poszukiwania niezbędnych 
informacji / отримати доступ до інтернету для пошуку інформацію 
- skorzystania z dostępu do poczty elektronicznej / доступ до 
електронної пошти. 

Edukacja poruszania się w systemie służby zdrowia i dbania o zdrowie w Polsce w 
tym / Консультації та допомога із взаємодією з системою охорони здоров'я в 
Польщі: 

1. Wsparcie w wizytach u lekarzy pierwszego kontaktu i specjalistów z 
tłumaczem / Відвідуванні лікарів загальної практики та спеціалістів з 
перекладачем 

2. Wsparcie  w poszukiwaniu specjalistów np. medycyny estetycznej / 
Допомога у пошуку спеціалістів, наприклад, з естетичної медицини. 

3. Wsparcie w realizacji programów szczepień / Підтримка з питань 
вакцинації 

4. Wsparcie w poszukiwaniu fryzjerów, kosmetyczek, rehabilitantów / 
Допомога в пошуку перукарів, косметологів та фізіотерапевтів 

 


