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ПОЛОЖЕННЯ 

про діяльність Мультикультурного центру в Кракові, Інформаційного пункту для 

іноземців та Інформаційне застереження  

 

Основним принципом цього Положення, якого дотримуються всі працівники та 

волонтери Мультикультурного центру та Інформаційного пункту, є повага 

гідності інших, надання допомоги та підтримка отримувачів допомоги МЦ та ІП, 

без упереджень щодо їх віку, походження, місця проживання, освіти чи соціального 

статусу. 

 

В рамках діяльності МЦ та ІП забороняється будь-яка політична агітація, пропаганда 

діяльності релігійних формувань або ведення комерційної діяльності. 

 

 

Працівники МЦ та волонтери, включаючи ІП: 

- виконують свої обов’язки відповідально та неупереджено, використовуючи свої 

знання та вміння якнайкращим чином, 

- завжди діють відповідно до закону і без зайвої затримки, з емпатією до людини, якій 

вони надають послуги, з найкращою волею, не керуючись емоціями, однаково 

ставлячись за подібних обставин до одержувачів посуг, 

- відкриті до співпраці та використовують досвід та знання колег, а 

при відсутності спеціальних знань, звертаються за допомогою до фахівців. 

 

Працівники та волонтери докладають усіх зусиль для того, щоб їх поведінка була 

відкритою, зрозумілою та позбавленою підозр у будь-якій формі власних інтересів чи 

корупції, зокрема: 

- під час виконання завдань ставляться до всіх однаково і не піддаються жодному 

тиску, 

- не допускають будь-яких підозр у зв'язку між державними та приватними інтересами, 

- не виконують жодної роботи чи діяльності, яка суперечить їхнім службовим 

обов’язкам, 

- не приймають жодних матеріальних чи особистих благ чи обіцянок щодо таких вигод 

від майбутніх та поточних отримувачів допомоги, 
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- не розголошують конфіденційну інформацію та не використовують її для отримання 

фінансової або особистої вигоди як під час, так і після працевлаштування в МЦ. 

 

Працівники та волонтери під час виконання своїх службових обов'язків є політично 

нейтральними, тобто вони не демонструють свої погляди та політичні симпатії 

публічно на робочому місці та при виконанні своїх службових обов'язків, відповідально 

виконують свої завдання та обов'язки незалежно від власних переконань та політичних 

поглядів, дистанціються від будь-якого впливу та політичного тиску, що може 

призвести до необ'єктивних дій, не беруть участі у діяльності, яка може принести 

користь політичним групам. 

 

 

 

I. МУЛЬТИКУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР (далі МЦ) був створений як результат 

проведення конкурсу щодо громадського завдання під назвою 

"Мультикультурний центр" у сфері діяльності, пов'язаної з інтеграцією 

іноземців, оголошеного мером міста Кракова.  

I.1.МЦ, в рамках якого діє ІП, працюватиме з понеділка по четвер у зазначений час 

(8 годин на день), а ІП з вівторка по п’ятницю (10 годин на день), причому в 

останні вихідні місяця ІП також буде відчинений (5 годин на день). 

I.2.Усі заходи та події в МЦ відбуватимуться відповідно до прийнятого графіка 

діяльності МЦ, який буде опублікований на сайті МЦ та в соціальних мережах 

МЦ, і це буде щонайменше один захід на тиждень, враховуючи, що принаймні 

один захід на місяць буде проводитись у вихідні дні. 

I.3. Діяльність МЦ буде головним чином стосуватися: 

A. збільшення громадянської активності іноземців, які проживають у Кракові, 

та інтеграція з жителями Кракова, і включатиме, зокрема: 

- інформування про організації, що працюють для мігрантів та національних та 

етнічних меншин, що діють у Кракові; 

- популяризація серед іноземців і національних та етнічних меншин знань про 

культурні та освітні заходи, що відбуваються у Кракові; 

- підтримка іноземців і національних та етнічних меншин у проведенні заходів, 

що представляють культуру та історію їх країн; 
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- організація інтеграційних заходів для іноземців і національних та етнічних 

меншин за участі представників приймаючого суспільства; 

- допомога в об’єднаннях та самоорганізації (наприклад, інформаційні заходи, 

майстер-класи, лекції); 

- активізація іноземців і національних та етнічних меншин для участі в 

ініціативах та інформування про проекти, які реалізує або підтримує гміна, 

зокрема такі як: Краківський посол мультикультуралізму; Громадський бюджет, 

Місцева ініціатива, Краківська карта, Міждисциплінарна група з підтримки 

реалізації програми Відкритий Краків, Комісія з громадського діалогу, Краківська 

рада з питань суспільної вигоди, Рада пенсіонерів у Кракові, Рада з рівного 

ставлення, Рада з питань бездомних осіб та інші; 

- активізація приймаючого суспільства для здійснення спільної діяльності 

жителів Кракова, в тому чилі діяльності з іноземцями і національними та 

етнічними меншинами; 

- організація та створення бази даних пропозицій та волонтерів, посередництво у 

контактах між іноземцями, національними та етнічними меншинами та 

волонтерами. 

 

B. підтримка іноземців і національних та етнічних меншин, що проживають у 

Кракові, завдяки організації, зокрема: 

- чергування юрисконсультів, психологів, перекладачів та іноземних помічників; 

- освітніх заходів з історії та культури Польщі; 

- освітніх заходів, адресованих всім мешканцям, у тому числі мультикультурних 

лекцій, антидискримінаційних тренінгів, семінарів, конференцій, майстер-класів, 

навчальні візитів, зустрічей з експертами, тематичних зустрічей, у т.ч. з історії 

мультикультуралізму міста Кракова, презентацій культур, представники яких 

проживають у Кракові; 

- практикумів, занять для приймаючого суспільства, щоб ознайомити людей з 

перевагами мультикультуралізму, ознайомлювальних занять із культурою інших 

народів, особливо тих, що проживають у Кракові, в тому числі польською; 

- допоміжних заходів, наприклад, консультування, наставництва, коучингу. 
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1.4. МЦ буде відповідати за сторінку МЦ та ІП на сайті www.otwarty.krakow.pl, 

обліковий запис МЦ та ІП на Фейсбуці, Твіттері та Інстаграмі, співпрацюючи з 

Департаментом з питань мультикультуралізму та соціальних проектів Департаменту 

Соціальної Політики та Охорони Здоров’я. 

1.5. Вся інформація на вебсторінці, фан-сайті та у створених заходах буде опублікована 

щонайменше чотирма мовами: польською, англійською, українською, російською, хіба 

що використаний носій не дозволяє цього. 

1.6. Координатор МЦ постійно контактуватиме з Департаментом з питань 

мультикультуралізму та соціальних проектів Департаменту Соціальної Політики та 

Охорони Здоров’я, у тому числі систематично надсилатиме всю необхідну інформацію 

про МЦ та ІП на адресу: оtwarty@um.krakow.pl, зокрема щодо оголошення годин праці 

ІП, заходів, зустрічей, соціальних та інформаційно-промоційних заходів, організованих 

в рамках МЦ. 

1.7. Для цілей МЦ буде створено електронну скриньку, якою керуватиме Координатор 

МЦ. 

1.8. Крім того, в рамках МЦ буде працювати інформаційна лінія, яку обслуговуватиме 

Координатор МЦ, щовівторка з 10:00 до 14:00 та щоетверга з 14:00 до 18:00, а в інші 

дні можна буде залишити голосове повідомлення на автовідповідачі МЦ. 

 

 

  

II. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПУНКТ (далі ІП) ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ 

 

§1 

Предмет надаваних послуг 

В рамках діяльності ІП надаватиме консультації з питань: 

1. послуг, які пропонує Міська гміна Кракова, що стосуються: 

1) навчання; 

2) служби охорони здоров’я; 

3) культури; 

4) соціальної допомоги; 
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5) ринку праці, реєстрації місця проживання, працевлаштування, пільг, передбачених 

для безробітних та людей у кризових ситуаціях; 

6) отримання водійських прав, номера PESEL (польського номера посвідчення особи), 

реєстрації народження та смерті; 

7) соціальної допомоги та користання з сімейних виплат; 

8) інвалідності; 

 

2. порад щодо: 

1) допомоги жертвам дискримінації або насильства; 

2) оренди квартири та правил оренди приміщень та квартир у Польщі; 

3) безкоштовних та комерційних курси для іноземців у Кракові; 

4) інших важливих життєвих справ. 

 

3. загальної інформації про процедури легалізації перебування, отримання Карти 

поляка, отримання громадянства та дозволу на роботу.  

 

 

§2.  

Організація. 

 

2.1.  Інформаційний пункт буде відчинений з вівторка по п’ятницю, з 9.00 до 

19.00 (10 годин на день) та в останні вихідні місяця, у суботу - неділю з 9.00 

до 14.00.  

2.2. В рамках діяльності ІП можна буде отримати поради польською, 

англійською, російською та українською мовами та використовувати базу 

даних перекладачів - волонтерів з інших мов, залежно від потреб клієнтів. 

2.3. Діяльність ІП відбуватиметься у зазначеному місці, де буде розміщений офіс 

ІП, з умовою, що частина чергувань буде виконуватися (до 30%) в інших 

місцях міста Кракова, із заздалегідь вказаними адресами в муніципальних 

підрозділах, інших неурядових організаціях та інших закладах, щоб 

якнайбільша кількість людей, які потребують допомоги, дізнались про 

додаткові перспективи, і щоб були усунуті перешкоди, пов’язані з 
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необхідністю подорожувати до пункту, та була можливість надати підтримку 

також більш відділеним районам міста. 

2.4. Після реалізаії послуги клієнту буде запропоновано заповнити анонімну 

анкету для надання відгуку. Анкетування буде добровільним, але це 

дозволить поліпшити якість послуг, що надаються, і перевірити ефективність 

роботи ІП. 

2.5. Поточна інформація щодо зовнішньої політики, нових нормативних актів 

тощо також буде розміщуватися у соціальних мережах та на веб-сторінці, 

присвяченій ІП. 

2.6. У Пункті будуть відокремлені: 

а) Відділ загальної інформації, 

б) Відділ юридичних консультацій. 

 

2.6.1 Відділ загальної інформації відповідає за роботу Пункту, 

приймає заявки від отримувачів допомоги Пункту (включаючи 

перевірку відповідності критеріям отримання юридичної 

консультації, підтвердженої у формі заявки), їх правильну 

категоризацію та реалізацію. 

2.6.2. Відділ юридичних консультацій надає юридичні 

консультації з питань, переданих Відділом загальної інформації.  

2.7. Працівники Відділу загальної інформації та Відділу юридичних консультацій 

організовують періодичні наради, під час яких підводять підсумки та оцінюють роботу 

Пункту за минулий період. Координатор МЦ може брати участь у засіданнях. 

 

§3 

Процедура прийому заявок від отримувачів допомоги Пункту. 

 3.1. Подання отримуваів допомоги класифікуються як такі, що: 

а) вимагають надання інформації та загальної поради  

б) вимагають юридичної консультації 

3.2. Класифікація здійснюється Відділом загальної інформації. Відділ 

загальної інформації відповідає за правильну категоризацію заяви.  
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3.3. Заяви, що вимагають надання загальної інформації, обробляються 

Відділом загальної інформації, який надає отримувачам допомоги 

інформацію та загальні поради у формі, відповідній до потреб 

отримувача допомоги (дистанційно, по телефону, за допомогою 

Інтернету, стаціонарно), якомога швидше, зважаюи на складність справи.  

3.4. Заявки, що вимагають юридичної консультації, направляються Відділом 

загальної інформації до Відділу юридичних консультацій.  

§4 

Відділ загальної інформації 

4.1. Поради, що вимагають надання інформації або загальних порад, надаватимуться по 

телефону, електронною поштою, в Інтернеті (у формі бесід, зустрічей на відкритих для 

громадськості та безкоштовних комунікаційних платформах, контактів у соціальних 

мережах МЦ), особисто (згідно зі станом епідемічної ситуації, в офісі МЦ). Форма 

спілкування визначатиметься індивідуально та з урахуванням уподобань клієнта, типу 

справи та можливостей МЦ. 

 

§5 

Відділ юридичних консультацій 

 

1. Направлення справ до Відділу юридичних консультацій. 

 

1.1. Відділ юридичних консультацій надає отримувачам допомоги Центру юридичні 

консультації з питань, отриманих від Відділу загальної інформації або 

прийнятих під час виконання обов’язків, зазначених у параграфі §5 п. 4.3 цього 

Положення. 

1.2. Відділ юридичних консультацій надає юридичні консультації з належною 

ретельністю, використовуючи знання та досвід юристів Відділу. Відділ 

юридичних консультацій відповідає за старанність при розгляді питань, що 

надходять від Відділу загальної інформації, відповідно до процедури, описаної в 

цьому Положенні. Відділ юридичних консультацій не несе відповідальності за 

консультації, надані поза рамками, визначеними цією процедурою. 

1.3. Якщо заявка належить до категорії, що вимагає юридичної консультації, Відділ 

загальної інформації передає справу до Відділу юридичних консультацій разом 

із завкою, заповненою перевіреним отримувачем допомоги. 
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1.3.1. Передача справ відбувається один раз на день, з вівторка по п’ятницю о 19.00, у 

кожні останні вихідні місяця, у суботу - неділю о 14:00. 

1.3.2. Прийняття заявок Відділом юридичних консультацій відбувається в робочий 

день Інформаційного пункту, наступного за днем передачі справ Відділом 

загальної інформації.  

1.3.3. Заявка, про яку йдеться у пункті 1.3. містить таку інформацію: 

а) контактні дані отримувача допомоги, 

б) бажаний спосіб контакту з отримуваем допомоги (письмова порада, засоби 

дистанційного спілкування, особисті контакти), 

в) короткий опис справи з інформацією, чи справа має визначений термін та даними 

про побутову ситуацію отримувача допомоги (законне перебування на території країни; 

відсутність документів, що є підставою для законного перебування).  

2. Користуючись юридичною консультацією, отримувач допомоги погоджується 

на: 

 

а) направлення справи до Відділу юридичних консультацій, 

б) виконання обов'язку надати адвокату повну та вичерпну інформацію про стан 

справи, 

в) базуванні юридичної консультації на змісті інформації та документів, наданих 

отримувачем допомоги, 

г) надання юристом поради з належною ретельністю, з врахованням його знань та 

досвіду, 

д) особа, яка надала юридичну консультацію, несе відповідальність за її зміст, 

е) інформаційне застереження Загального регламенту про захист даних («GDPR»).  

 

3. Зміст заяви та застереження будуть доступні для отримувачів допомоги на 

вебсторінці та в інших каналах зв'язку ІП та МЦ (соціальні мережі).   

4. Порядок надання юридичної консультації та час обробки заяви. 

 

a) Відділ юридичних консультацій надає консультації відповідно до порядку 

надходження справ.  



 

Завдання, яке називається "Багатокультурний центр", співфінансується містом Краковом 

 

б)  У першу чергу можуть бути розглянуті випадки, коли термін закінчується або 

отримувач допомоги не має документів, що є підставою для законного 

перебування.  

в)  Час очікування на реалізацію заяви (юридичної консультації) залежить від 

кількості отриманих заявок та обставин, зазначених у пункті 2.2 

 

5. Форма надання юридичної консультації. 

 

5.1. Юридична консультація надається в письмовій або усній формі (засоби 

дистанційного спілкування, особисті зустрічі). 

5.2. Форма надання юридичної консультації отримувачеві допомоги визначається 

особою, яка приймає заяву у Відділі юридичних консультацій, беручи до уваги 

наступні фактори: 

а) преференція та доступність часу отримувача допомоги 

б) рівень складності справи 

в) статус проживання отримувача допомоги 

г) конкретні потреби отримувача допомоги (зокрема: рівень освіти, мовні знання, 

досвід дискримінації чи насильства). 

 

6. Обсяг та спосіб надання юридичної консультації. 

 

6.1. Юридична консультація надається або юрисконсультами або під їхнім наглядом. 

Юридична допомога не включає представництво або захист в установах та судах.  

6.2. Юридична консультація надається в обсязі 100 годин роботи юриста на місяць. 

6.3. Додатково раз на тиждень протягом 3 годин юрисконсульт має чергування, під час 

якого приймає заяви або надає інформацію або юридичні консультації 

безпосередньо, якщо вид заяви дозволяє це зробити. З огляду на епідемічну 

ситуацію чергування виконуються із використанням засобів дистанційного зв'язку. 

У залежності від поточної епідемічної ситуації або особливих потреб отримувачів 

допомоги, чергування може мати форму особистих зустрічей з отримувачами 

допомоги. 

 


