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Załącznik nr 2 

Регіональна Oпераційна Програма для Західно-Поморського Воєводства на 2014-2020 рр 

Пріоритетна вісь VII: Соціальна інтеграція 

Дії 7.6 -  Підтримкa розвитку соціальних послуг загального інтересу. 

Проект під назвою “Гмінa Місто Кошалін — Допомагаємо Україні” 

Графік заходів за проектом -  “Гмінa Місто Кошалін - Допомагаємо Україні” 

 

 

Порядковий 

номер 

 

 

 

Тип запропонованої 

підтримки 

 

 

 

Дата 

 

 

 

Година  

 

Місце 

проведення 
підтримки 

(адреса) 

 

 

 

Додаткова інформація 

 

1.  

Майстер-класи з 

акліматизації для дітей та 

підлітків в стаціонарному        

вигляді 

 

 

05.09. – 09.09.2022 
12.09. – 16.09.2022 

19.09. – 23.09.2022 

26.09. – 30.09.2022 

03.10. – 07.10.2022 

16.00-19.00 

 

 

Початкова школа 
 номер 23, 

вул. Спортова 19, 

Кошалін 

 

 

Підтримка надається в стаціонарному 

вигляді, до вичерпання місць. Якщо 

кількість бажаючих взяти участь 
у майстер - класах, перевищить 

кількість доступних місць, буде 

створено резервний список. 
 

2  майстер-класи в 

2023 р. 

 

 

До 

узгодження  

 

 

До узгодження  

2.  

 

Майстер-класи з 

акліматизації для дітей та 

підлітків 

у виїзній формі 

(в планах) 

 

III – IV квартал 2022р. 
1 майстер-клас 

 

До 

узгодження 

 

До узгодження 

 

Набір на підтримки відповідає 

вимогам з порядком записів. 

Якщо кількість бажаючих взяти участь 

у  майстер - класах, перевищить 

кількість доступних місць, буде 

створено резервний список.  

 

 

2 майстер-класи в 2023 р. 

 

До 
узгодження 

 

До узгодження 

3.  

 

Послуги присяжного 

перекладача 

української мови 

 

 

 

 

 

 

III квартал 2022р. - 

вересень 2023 р. 

 

 

Відповідно до 

потреб 

 

 

 

 

United Translations 

& Consulting LLC 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю, 

філія в Польщі, 

aleja Солідарності 

60a кв. 122, 00-

240 Варшава 

 

 

Підтримка буде надана 

у дистанційній формі, після 

попереднього повідомлення про 

потребу. 

4. Освітні послуги 

у сфері курсів польської 

мови 

і компенсаційних занятть: 

1. Курс польської мови 

для дітей  (початковий  

і середній рівень). 

 

2. Курс польської мови 

для дорослих 

(початковий  

і середній рівень) 

 

 

III квартал  2022r. - 

вересень 2023 р. 

 

Відповідно до 

потреб 

До узгодження 

Набір на підтримки відповідає 

вимогам з порядком записів. 

Якщо кількість бажаючих взяти участь 

у  майстер - класах, перевищить 

кількість доступних місць, буде 

створено резервний список.  



 

 

2 

3. Індивідуальні заняття  

польської мови для дітей. 

 

4.  Індивідуальні заняття  

польської мови для 

дорослих. 
 

5. Компенсаційні заняття 

(репетиторство). 

(етап: ведеться 

провадження) 

 

6. Спеціалізований  

мовний курс для 

дорослих. 

 

7. Адаптаційний та 

спеціалізований курс для 

дітей 

(в планах) 

 

 


