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Wójt Gminy Sawin

Szanowny Panie Wójcie,

w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę - czego skutkiem okazała 

się niespotykana dotąd liczba osob uciekających do Polski z terenów objętych wojną - 

Wojewodztwo Lubelskie podejmuje działania mające na celu systemowe wsparcie 

przybyłych do nas obcokrajowcow Jedną z form pomocy jest umożliwienie osobom, 

które przybyły legalnie z Ukrainy do Polski od 24 lutego b r , odbycia nieodpłatnego 

kursu z podstaw języka polskiego

Nabycie umiejętności językowych ułatwi uchodźcom, którzy zamierzają 

pozostać w naszym kraju, komunikowanie się w sytuacjach codziennych oraz zwiększy 

ich szanse na stabilne zatrudnienie

Szkolenia językowe w ramach projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie -  nauka języka 

polskiego” będą realizowane na obszarze wojewodztwa lubelskiego do lipca 2023 r 

Nabór uczestników kursów rozpocznie się pod koniec czerwca br i będzie trwał 

do czasu zrekrutowama wszystkich planowanych grup szkoleniowych Planowane jest 

przeszkolenie łącznie 1800 osob wciągu szesciu dwumiesięcznych tur realizacji 

szkoleń

W ramach szkolenia uczestnicy zrealizują 60 godzin lekcyjnych zajęć, które będą 

trwały ok 8 tygodni (2 spotkania w tygodniu po 4 godziny lekcyjne)
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Kursy będą prowadzone w maksymalnie dwunastoosobowych grupach, w systemie 

stacjonarnym lub zdalnym (w zaleznosci od preferencji uczestników), w terminach 

i miejscach możliwie dostosowanych do potrzeb słuchaczy

Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona przez Departament 

Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, natomiast 

realizacja szkoleń zostanie powierzona wyłonionym w tym celu zewnętrznym 

instytucjom szkoleniowym

Na podstawie dotychczas otrzymanych danych szacunkowych dot

rozmieszczenia osob uciekających z Ukrainy na terenie wojewodztwa lubelskiego, 

w chełmski planowane jest utworzenie czterech grup szkoleniowych W pierwszej 

kolejności grupy szkoleniowe utworzone zostaną w miejscach, w których będzie 

najwięcej osob chętnych do uczestnictwa w kursie językowym 

W celu dotarcia z ofertą do osob zainteresowanych tą formą wsparcia -  ze względu na 

specyfikę grupy docelowej oraz przemieszczanie się migrantów - niezbędna jest scisła 

współpraca realizatora projektu z samorządami gminnymi i powiatowymi oraz z innymi 

instytucjami zajmującymi się pomocą uchodźcom przebywającym na obszarze 

wojewodztwa lubelskiego

W związku z powyzszym, uprzejmie proszę Pana o pomoc w dotarciu

do potencjalnych uczestników projektu oraz w przeprowadzeniu szkoleń 

W ramach współpracy proszę o działania ze strony samorządow takie jak

- udostępnienie informacji o szkoleniach na stronach internetowych samorządow

i podległych im jednostek organizacyjnych oraz w lokalnych mediach

społecznosciowych,

- pomoc w dystrybucji ulotek i plakatów informacyjnych (dostarczenie ich do miejsc 

gdzie zamieszkują lub spotykają się uchodźcy -  punkty recepcyjne i pomocowe, 

szkoły, świetlice), które zostaną przesłane do Państwa przed rozpoczęciem naboru,

- pomoc w dotarciu do potencjalnych uczestników oferowanych szkoleń

oraz w ewentualnym zorganizowaniu spotkań z osobami zainteresowanymi nauką 

języka polskiego,

- pomoc pracowmkow socjalnych oraz wolontariuszy wspierających uchodzcow 

w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do projektu (szczegóły dot formularza,
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regulaminu naboru i ścieżki rekrutacyjnej będą przekazane Państwu przed 

rozpoczęciem naboru),

- udzielenie ewentualnej pomocy wykonawcy szkolenia w znalezieniu sali, którą będzie 

mógł odpłatnie wynająć na potrzeby prowadzenia w mej zajęć z języka polskiego

Mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności i komecznosc podejmowania 

niecodziennych działań, liczę na współpracę i wsparcie idei szkoleń językowych dla 

osob uciekających z terenów objętych wojną - ze strony wszystkich jednostek 

samorządu terytorialnego w naszym województwie

W celu jak najszybszego rozpoczęcia rekrutacji proszę o wyznaczenie osoby, 

z którą (w sprawach organizacyjnych) będą mogli kontaktować się pracownicy Urzędu 

Marszałkowskiego bezpośrednio zaangazowam w realizację projektu 

Dane wyznaczonej osoby proszę przekazać poprzez formularz elektroniczny dostępny 

na stronie https //www lubelskie pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/ 

lub drogą mailową na adres grazyna kosc@lubelskie pl w terminie do dnia 

8 czerwca br W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny 

z pracownikami Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego pod 

nr telefonu 81 44 16 716 lub 81 44 16 709

Projekt „Lubelskie pomaga Ukrainie -  nauka języka polskiego” współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Wojewodztwa 
Lubelskiego, realizowany jest w latach 2022-2023 przez Wojewodztwo Lubelskie 
(Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego 
Wojewodztwa Lubelskiego w Lublinie) w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, 
kwalifikacje i kompetencje, Działania 12 3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT 
i języków obcych, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020
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