Wideokonferencja z przedstawicielem Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego [UKR]
2020-05-29
Utrata pracy, ograniczenia w przekraczaniu granic, trudności z zalegalizowaniem pobytu,
stres, niepewność oraz poszukiwanie wiarygodnych informacji. Jeśli szukasz rozwiązań i
odpowiedzi dotyczących powyższych kwestii, możesz 8 czerwca br. wziąć udział w kolejnej
wideokonferencji z przedstawicielem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zaprasza
Fundacja ZUSTRICZ.

Spotkanie będzie okazją, aby:
dowiedzieć się jak aktualnie działa Wydział Spraw Cudzoziemców,
skonsultować indywidualne pytania z zakresu legalizacji pobytu i pracy
cudzoziemców.
W pierwszej części webinaru wyjaśnimy:
jak aktualnie działa Wydział Spraw Cudzoziemców MUW,
jak złożyć wniosek, jak dołączyć dokumenty, jak uzyskać informację o
sprawie,
jak działa Iinfolinia i Informacja info.opt.
W drugiej części odpowiemy na pytania uczestników.
Gościem spotkania będzie Irmina Czysnok - specjalistka ds. koordynacji informacji
migracyjnej, Oddział Współpracy Instytucjonalnej, Projektów i Informacji w Wydziale
Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Zapraszamy do udziału!
Poniedziałek 8 czerwca w godz. 17.00 -18.00
Wideokonferencja odbędzie się w Google Meet
Wydarzenie w języku polskim, ale pytania można wysyłać również w języku
ukraińskim czy rosyjskim.
Aby dołączyć do spotkania należy wysyłać zgłoszenie zawierające imię i nazwisko na
adres: info@zustricz.pl lub zgłosić się w komentarzu.
W razie pytań dotyczących zachowania w trakcie epidemii zachęcamy także do
kontaktu z Infolinią i Informacją info.opt za pośrednictwem Skype’a na profilu
facebook: E-konsultant info.op:
https://www.facebook.com/E-konsultant-infoopt-102285121458132/
UKR
Втрата роботи, закриття кордонів, трудноші з легалізуванням свого
перебування, стрес, відчай та пошук достовірної інформації...

Якщо шукаєш відповідей та рішень - запрошуємо на чергову
відеозустріч з представником Малопольського Воєводського Управління.
Зустріч буде чудовою нагодою з перших рук отримати інформацію, як в
теперішній ситуації працює Відділ Справ Іноземців, а також
проконсультувати індивідуальні питання в справі легалізації
перебування та праці іноземців.
В першій частині пояснимо:
як вданий час працює Відділ справ іноземців Малопольського
Воєводського Управління,
як отримати необхідну інформацію та які проводяться інформаційні
заходи,
як скласти чи долучити документи, як отримати інформацію в справі,
як працює інфолінія та інформація info.opt,
В другій частині зустрічі будуть відповіді на Ваші питання.
Гостем нашої зустрічі буде Ірміна Чиснок - спеціалістка в справах координації
міграційної інформації відділу інституційного співробітництва, проектів та
інформації Департаменту з питань іноземців Малопольського Воєводського
Управління.
Вебінар з представником Малопольського Воєводського Управління
відбудеться 8.06.2020 о 17.00 -18.00 год.
Щоб долучитись до спілкування необхідно зареєструватись, зголошуючи своє
ім"я та прізвище на e-mail: info@zustricz.pl або вписуючись в коментар під
постом.
Відеозустріч відбудеться в Google Meet
Вебінар проводитиметься польською мовою але питання можна задавати
українською чи російською мовою.
В випадку виникнення питань, як поступати в часі епідемії заохочуємо також
контактуватись з інфолінією та інформацією info.opt за допомогою Skype’a на
профілю facebook: E-konsultant info.op:
https://www.facebook.com/E-konsultant-infoopt-102285121458132/
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