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INFORMACJE O PROJEKCIE 
 

Projekt zatytułowany jest:  „WHATtoDOif – Działania na rzecz skutecznej integracji społeczności imigrantów 

poprzez doskonalenie ich umiejętności językowych”  

 

Celem projektu WHATtoDOif jest zebranie informacji na temat kluczowych aspektów życia społecznego                               

i funkcjonowania instytucji istotnych z punktu widzenia osób, które migrują do państw uczestniczących w projekcie 

(Polska, Wielka Brytania, Włochy, Cypr, Bułgaria i Czechy) oraz opracowanie narzędzi do rozwijania umiejętności 

językowych niezbędnych  do skutecznej komunikacji w tym zakresie na szczeblu administracyjnym kraju 

przyjmującego. 

 Kluczowe grupy odbiorców do których skierowany jest projekt: 

➢ Instytucje edukacyjne szkolące pracowników socjalnych, wolontariuszy współpracujących                                         

z cudzoziemcami itp. 

➢ Organizacje zatrudniające migrantów; 

➢ Organizacje ułatwiające integrację migrantów; 

➢ Migranci, którzy przebywają na terenie naszego kraju. 

W ramach projektu opracowano pięć rezultatów, które dostępne są bezpłatnie na platformie z zasobami projektu.. 

Są to: 

Rezultat 1: Informacje dla Migrantów i Językowy Kompas – słownik terminów – zebrane zostały tu informacje 

dla cudzoziemców na temat kluczowych obszarów życia w danym kraju takich jak rynek pracy, edukacja, sprawy 

wizowe, opieka zdrowotna, warunki mieszkaniowe, prawa człowieka oraz uczestnictwo obywatelskie i polityczne. 

Dostępny jest również glosariusz podstawowych zwrotów przydatnych w każdym z powyższych obszarów 

tematycznych, który przetłumaczony został na 16 języków (w tym polski i ukraiński). 

Rezultat 2: Mapa Rozwiązań – na podstawie zidentyfikowanych najczęstszych problematycznych sytuacji z jakimi 

migranci mogą mieć do czynienia w kraju do którego przybyli, opracowane zostały scenariusze „Co zrobić, jeśli?”, 

zawierające propozycje i podpowiedzi jak postępować w danej sytuacji. 

 

 

https://www.whattodoif.eu/site/pl/io1-migrants-info-glossary-compass/
https://www.whattodoif.eu/site/pl/io2-solution-map/
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Rezultat 3: WHATtoDOif: Pakiet Językowy – każdemu „zidentyfikowanemu rozwiązaniu” towarzyszy moduł 

językowy, zawierający ćwiczenia do nauki podstawowych zwrotów i terminologii związanej z określonym obszarem 

tematycznym. 

Rezultat 4: WHATtoDOif: Przewodniki Wideo – filmy opisujące mapę rozwiązań, przygotowane we wszystkich 

językach partnerskich, a także w językach dominujących społeczności migrantów w krajach partnerskich (u nas są 

to 3 filmy dotyczące: zatrudnienia, mieszkalnictwa i spraw wizowych, dostępne w j. polskim i j. ukraińskim + 

tłumaczenie na j. angielski). 

Rezultat 5: WHATtoDOif: Repozytorium www i Aplikacja Mobilna – aplikacja połączona ze stroną internetową 

projektu zawiera wszystkie powyższe rezultaty projektu w łatwej w użyciu formie.  Zbiór informacji na temat 

zidentyfikowanych obszarów życia w nowym kraju, potencjalnie stanowiących wyzwanie dla migrantów (IO1) jest 

połączony z sugerowanymi rozwiązaniami (IO2), materiałem do samodzielnej nauki słownictwa dotyczącego 

danego obszaru  tematycznego (IO3) i przewodnika wideo w wybranym języku (IO4). Dostępna jest również 

aplikacja na telefony komórkowe, dzięki czemu użytkownicy będą mogli z niej wygodnie korzystać w dowolnym 

momencie, gdy będą potrzebowali znaleźć odpowiednią frazę lub termin językowy. 

W przypadku osób przybywających do Polski, materiały dotyczące naszego kraju są przygotowane w języku 

polskim, angielskim, ale też zostały przetłumaczone na język ukraiński. Wszystkie rezultaty dostępne są już na 

stronie internetowej projektu. 

Więcej informacji o projekcie znajduje się pod poniższymi linkami: 

➢ Informacje o projekcie po polsku: http://euframe.eu/projekty/whattodoif/  

➢ Strona www projektu: https://www.whattodoif.eu/site/pl/#  

➢ FB projektu: https://www.facebook.com/WhattoDoifproject  

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela: 

Marta Kędzia  - Prezes Fundacji Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME 

@:   mkedzia@euframe.eu  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCLC-9ceCAhLxchIqOt_6Bdw
https://www.whattodoif.eu/site/pl/whattodoif-mobile-app/
https://www.whattodoif.eu/site/pl/whattodoif-mobile-app/
http://euframe.eu/projekty/whattodoif/
https://www.whattodoif.eu/site/pl/
https://www.facebook.com/WhattoDoifproject
mailto:mkedzia@euframe.eu
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