
Doradztwo zawodowe i punkt 
informacyjny dla cudzoziemców  
w ramach projektu społecznego 

„ M I G R A N T  S T A C J A ”  



ałożenie projektu

Wraz z rosnącą skalą zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, potrzeba znajomości praw i obowiązków 
na rynku pracy wśród migrantów jest obecnie większa niż kiedykolwiek wcześniej. Uproszczone 
procedury legalizacyjne oraz rosnąca chęć zatrudniania cudzoziemców przez polskich pracodawców 
nie zawsze przekładają się jednak na bezpieczeństwo wykonywanej pracy. 

Ograniczony dostęp do wiedzy związanej z podejmowaniem pracy w Polsce to największy problem 
z którym spotykają się cudzoziemcy na polskim rynku pracy. Cudzoziemcy przybywający do Polski 
często padają ofiarą nieuczciwych pośredników, nie posiadają też dostatecznej wiedzy, aby 
skutecznie poszukiwać pracy w Polsce lub ubiegać się o niezbędne do dalszego pobytu i pracy 
dokumenty legalizacyjne.  

Z



Początek projektu: maj 2017 r. 

Rozwiązanie: Przedstawiciele Fundacji planują przeciwdziałać negatywnym zjawiskom i nadużyciom 
na rynku pracy. Dlatego od maja cudzoziemcy odwiedzający dworzec Warszawa Zachodnia będą 
mogli wzbogacić swoją wiedzę na temat pracy i pobytu w Polsce w nowo otwartym punkcie 
informacyjnym dla obcokrajowców, jak również wziąć udział w innych inicjatywach Fundacji EWL.  

Działania organizatorów obejmują następujące obszary:

Punkt informacyjny na Dworcu Zachodnim w 
Warszawie 

Doradztwo zawodowe 

Cykliczne spotkania tematyczne 

Targi pracy 



Punkt informacyjny 

Punkt otwarty dla cudzoziemców w dni robocze (od 9-19 godz.) na antresoli przy hali głównej Dworca 

Zachodniego w Warszawie, prowadzony przez wyszkolonych wolontariuszy i przedstawicieli Fundacji EWL. 

Jako działanie skierowane do wszystkich migrantów odwiedzających dworzec, będzie w nim można uzyskać 

bieżące porady na temat warunków pobytu i pracy w Polsce, wskazówki na temat punktów użyteczności 

publicznej w Warszawie, a także bieżącą pomoc w aklimatyzacji w nowym miejscu.



Doradztwo zawodowe

Przedstawiciele fundacji będą świadczyć dla 

cudzoziemców doradztwo zawodowe, które będzie 

obejmować  również specjalistyczne poradnictwo 

dla osób z polskim pochodzeniem, w tym 

repatriantów i osób posiadających Kartę Polaka. 

Szkolenia będą prowadzone przez dyplomowanych 

doradców zawodowych pod kątem metod 

poszukiwania pracy, pisania profesjonalnego CV, 

przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz 

technik rozwoju zawodowego.



Cykliczne spotkania tematyczne

W ramach projektu będą odbywały się również cykliczne spotkania informacyjne, obejmujące zakresem 

merytorycznym takie zagadnienia jak legalizacja pobytu w Polsce, metody poszukiwania pracy na rynku, 

prawa i obowiązki pracownicze. W odbywających się raz w miesiącu spotkaniach, oprócz przedstawicieli 

fundacji, wezmą również udział reprezentanci innych organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy.



Targi pracy

Przedsięwzięcie mające na celu stworzenie okazji do prezentacji ofert pracy przez polskich 
pracodawców dla cudzoziemców poszukujących pracy. Zaplanowane na drugą połowę roku.



Do udziału w projekcie “Migrant Stacja” serdecznie zapraszamy 

przedstawicieli rynku pracy, organizacje pozarządowe, inne instytucje 

oraz osoby prywatne pragnące wesprzeć merytorycznie tę inicjatywę.

Więcej informacji na temat projektu „Migrant Stacja” znaleźć 
można na stronie Fundacji Wspierania Migrantów na Rynku Pracy 
„EWL”  

Kontakt do koordynatora projektu: 
Monika Ołów 
kontakt@fundacjaewl.pl 
tel: +48 505 537 131 

Organizator projektu - Fundacja Wspierania Migrantów na Rynku Pracy „EWL” 

www.fundacjaewl.pl.


