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“WHATtoDOif – Działania na rzecz skutecznej 
integracji społeczności imigrantów poprzez 
doskonalenie ich umiejętności językowych”

Międzynarodowy projekt wspierający nowo przybyłych obcokrajowców w 
zdobywaniu niezbędnych umiejętności językowych i informacji 

umożliwiających pokonanie podstawowych przeszkód  
życia w nowym kraju.
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Jakie wsparcie oferuje ta inicjatywa?
Aby zrealizować powyższy cel, w projekcie opracowane zostały następujące rezultaty:

• Rezultat 1: Informacje dla Migrantów i Językowy Kompas – słownik terminów – Zebrano tu informacje dla cudzoziemców na temat 
kluczowych obszarów życia w Polsce, w szczególności: rynek pracy, edukacja, sprawy wizowe, opieka zdrowotna, warunki 
mieszkaniowe, prawa człowieka oraz uczestnictwo obywatelskie i polityczne.

• Rezultat 2: Mapa Rozwiązań – na podstawie zidentyfikowanych najczęstszych problematycznych sytuacji z jakimi migranci mogą mieć
do czynienia w kraju do którego przybyli, opracowane zostły scenariusze „Co zrobić, jeśli?”, zawierające propozycje i podpowiedzi jak 
postępować w danej sytuacji.

• 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 filmy dostępne są w j, angielskim, polskim i 
ukreińskim) .

• Wszystko dostępne jest w Aplikacji Mobilnej oraz na stronie www projektu
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Językowy Kompas – glosariusz



IO1 - Migrants info & Glossary Compass -
WHATtoDOif project - WHAT to DO if

https://www.whattodoif.eu/site/io1-migrants-info-glossary-compass/


Informatory dla migrantów
• Rynek pracy, 
• Edukacja, 
• Sprawy wizowe, 
• Opieka zdrowotna, 
• Warunki mieszkaniowe, 
• Prawa człowieka oraz uczestnictwo obywatelskie i 

polityczne



IO1 - Informator dla Migrantów i Językowy Kompas - WHATtoDOif
project - WHAT to DO if

https://www.whattodoif.eu/site/pl/io1-migrants-info-glossary-compass/


IO1 - Informator dla Migrantów i Językowy Kompas - WHATtoDOif
project - WHAT to DO if

https://www.whattodoif.eu/site/pl/io1-migrants-info-glossary-compass/


IO1 - Informator dla Migrantów i Językowy Kompas - WHATtoDOif
project - WHAT to DO if

https://www.whattodoif.eu/site/pl/io1-migrants-info-glossary-compass/


Mapa rozwiązań







Przewodniki Wideo



(1) What To Do If... in Poland - YouTube

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYlaRSwGpWKkq8SOg2_pzCpAyJYgmp3S3


(1) WhatToDoIf... Житлові Питання - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=KVIxBFUNYLE&list=PLYlaRSwGpWKkq8SOg2_pzCpAyJYgmp3S3&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=KVIxBFUNYLE&list=PLYlaRSwGpWKkq8SOg2_pzCpAyJYgmp3S3&index=5


Pakiet językowy



Pakiet językowy







WhatToDoIf

• Dzięki rezultatom projektu migranci będą lepiej zorientowani w jaki 
sposób szukać rozwiązań konkretnych problemów z którymi mogą się
spotkać, próbując zorganizować swoje życie w nowym kraju.

• Aktualnie moduły do nauki polskiego są poddane pilotażowi – wersja finalna 
będzie dostępna od połowy kwietnia. 

• Zapraszamy na stronę projektu: www.whattodoif.eu
oraz na nasz FB: www.facebook.com/WhattoDoifproject

kontakt: info@euframe.eu
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Strona projektu : www.whattodoif.eu

Facebook: https://www.facebook.com/WhattoDoifproject

Twitter: https://twitter.com/WTDIproject

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCWAmHPEx8bCWHDWzkEU6_og/

lub 

na naszej stronie Fundacji Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej FRAME: 

więcej informacji na:

www.euframe.eu/projekty/whattodoif/

http://www.whattodoif.eu/
https://www.facebook.com/WhattoDoifproject
https://twitter.com/WTDIproject
https://www.youtube.com/channel/UCWAmHPEx8bCWHDWzkEU6_og/
http://www.euframe.eu/projekty/whattodoif/


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie poglądy autorów i 
Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.


