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Ім'я і прізвище  Дата та місце 
народження 

 

Адреса email  Номер телефону  

Статус іноземця 

   студент 

   лідер середовища мігрантів 

   працюючий  

  шукає роботу 

  член сім'ї студента або працюючого 

Університет* 

(назва, адреса) 
 

Напрям і курс навчального 

закладу* 
 

Місце праці* 

(назва, адреса, телефон) 
 

Знання польської мови: Початковий рівень Середньо просунутий Просунутий 

усної ї    
письмово    
розуміння    

Знання англійської мови: Початковий рівень Середньо просунутий Просунутий 

усної     
письмової    
розуміння    

Контакт з особою в 
екстренній ситуації 

 
 

Пропоновані дії за 
проектом на вибір, 
скеровані до іноземців 

   Пункт підтримки мігрантів 

   Summer School  
   Учбові екскурсії  
  Група підтримки для батьків 

  Інші курси та навчання  
(організуються за потребою іноземців) 

 

   Common Room  
   Orientation week 
  Інтеграційно-культурні курси 
  Навчання м'яким компетенціям 
  Курси польської мови як другої мови 

 
 

Пропоновані дії за 
проектом на вибір, 
скеровані до дітей мігрантів 

   Клуб інтеграції та опіки (ім'я і прізвище дитини, дата народження): 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

  Вирівнюючі заняття для дітей і молоді (Ім'я і прізвище дитини, дата народження): 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

………………………..     …………………………… 
місце і дата      розбірливий підпис учасника або законного опікуна 

* Якщо рубрика учасника не торкається, перекресліть її.  
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ЗАЯВА 

Заявляю, що: 
1. Попереджений/на про кримінальну відповідальність за ст. 233 Кримінального кодексу за дачу завідомо 

неправдиві свідчення або приховування правди, заявляю, що вищенаведені дані є правдиві. 

2. Я ознакомився /лась з Регламентом набору та участі в курсах і діях, що реалізуються за проектом «Люблінська 

коаліція для інтеграції» та зобов'язуюся його дотримуватися.  

3. Мне поінформували, що проект співфінансується з засобів Національної програми фонду притулку, міграції та 

інтеграції та бюджету держави. 

4. Я знаю, что внесення Форми заявки не означає  кваліфікації до участі в проекті. 

5. Заявляю, що я хочу взяти участь в проекті «Люблінська коаліція для інтеграції», який реалізує Люблінське 

воєводське управління та Люблінський католицький університет Івана Павла II, а також Фонд Інституту 

правової держави, який співфінансується Європейським Союзом з засобів Національної програми фонду 

притулку, міграції та інтеграції та бюджету держави. 

 

…………………………………                                  ………………..……………….. 

місце і дата                                                              розбірливий підпис 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ КРИТЕРІЯМ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ПРОЕКТУ 

 «ЛЮБЛІНСЬКА КОАЛІЦІЯ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ» 
 

1. Попереджений/на про кримінальну відповідальність за ст. 233 Кримінального кодексу за дачу 

завідомо неправдиві свідчення або приховування правди, заявляю, що я проходжу за кваліфікуючими ознаками в 

групу учасників проекту «Люблінська коаліція для інтеграції», який реалізується за Національною програмою 

фонду притулку, міграції та інтеграції, які перераховано в § 4 Регламенту набору та участі в курсах і діях, що 

реалізуються за проектом «Люблінська коаліція для інтеграції», тобто проходжу за такими критеріями: 

 я іноземець, і я не маю громадянства жодної держави ЄС, 

 я перебуваю на території РП легально, що підтверджую відповідним документом: (вид і номер документу) 

 

 

……………………………………………………………………….., 

 

 Я - студент люблінського вищого навчального закладу або лідер середовища мігрантів, або іноземець, який 

працює на території РП, або іноземець, який шукає працю на території РП, або член сім'ї мігранта (відмітити 

потрібне) 

 

…………………………………                                             .………………..…………….…. 

місце і дата                                                              розбірливий підпис 

 


