
 
 
 
 

 
 

 

Zasady działania 

Lokalnego Centrum Integracyjnego 

 

1. Szanujemy godność i przekonania innych osób. 

2. Udzielamy pomocy i wsparcia bez uprzedzeń. 

3. Działamy z wrażliwością i najlepszą wolą nie kierując się emocjami. 

4.  Korzystamy z pomocy ekspertów 

 

I. Lokalne Centrum Integracyjne (dalej LCI) zostało powołane w odpowiedzi na 

potrzeby uczniów i ich rodziców pochodzących spoza Polski. 

II. Działania LCI będą w szczególności dotyczyły: 

A. Wzrostu zaangażowania obywatelskiego mniejszości narodowych, 

etnicznych i cudzoziemców mieszkających w Rawie Mazowieckiej poprzez: 

a) informowanie na temat organizacji działających w najbliższej okolicy; 

b) popularyzowanie wiedzy na temat wydarzeń kulturalno – oświatowych realizowanych w 

najbliższej okolicy; 

c) wspieranie w realizacji wydarzeń prezentujących kulturę oraz historię swoich krajów; 

d) organizowanie zajęć integracyjnych z udziałem przedstawicieli społeczeństwa 

przyjmującego; 

e) organizacja i tworzenie bazy ofert lokalnego rynku pracy  (w tym pracy sezonowej) i 

wolontariuszy, pośredniczenie w kontaktach między cudzoziemcami, mniejszościami 

narodowymi i etnicznymi a wolontariuszami. 

B. Wsparcia cudzoziemców, mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w 

Rawie Mazowieckiej poprzez: 



 
 
 
 

 
 

 

 kierowanie do funkcjonującego na terenie miasta: 

a) bezpłatnego punktu pomocy prawnej; 

b) psychologa; 

c) pośrednika pracy z Powiatowego Urzędu Pracy 

d) organizację działań edukacyjnych na temat historii i kultury polskiej; 

e) organizację działań edukacyjnych i spotkań tematycznych dotyczących historii miasta 

Rawy Mazowieckiej oraz prezentacji kultur, których przedstawiciele mieszkają w Rawie 

Mazowieckiej; 

f) prowadzenie warsztatów i zajęć zapoznających z kulturą innych narodów oraz 

uświadamiających korzyści wynikające z wielokulturowości; 

III. W ramach LCI będzie obsługiwana zakładka LCI na stronie www.rawska2ka.pl;  

IV. Wszystkie informacje na stronie będą publikowane minimum w trzech językach: polskim, 

angielskim, ukraińskim; 

V. Na potrzeby LCI zostanie stworzona skrzynka mailowa (adres LCI@rawska2ka.pl), którą 

będzie obsługiwał Koordynator; 

VI. Koordynator LCI będzie w stałym kontakcie z lokalnymi przedszkolami, szkołami,  

Powiatowym Urzędem Pracy oraz Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka w szczególności w 

sprawie dyżurów, wydarzeń, spotkań, działań społecznych i informacyjno – 

promocyjnych organizowanych w ramach LCI. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

REGULAMIN 

Lokalnego Centrum Integracyjnego (LCI) 

 

 

W ramach działalności LCI będą udzielane porady z zakresu: 

1. usług oferowanych przez Rawę Mazowiecką dotyczących: 

1) edukacji; 

2) służby zdrowia; 

3) kultury; 

4) pomocy społecznej; 

5) rynku pracy, meldunku, zatrudnienia, świadczeń realizowanych na rzecz bezrobotnych i 

osób w sytuacjach kryzysowych; 

6) uzyskanie prawa jazdy, nr PESEL, rejestracji urodzeń i zgonów; 

7) pomocy społecznej oraz korzystania ze świadczeń rodzinnych; 

8) niepełnosprawności; 

2. porady z zakresu: 

1) kursów bezpłatnych oraz komercyjnych dla cudzoziemców realizowanych na terenie Rawy 

Mazowieckiej; 

2) wynajmu mieszkań oraz przepisów wynajmu lokali i mieszkań w Polsce; 

3) pomocy ofiarom dyskryminacji lub przemocy; 



 
 
 
 

 
 

 

4) innych ważnych spraw życiowych; 

3. ogólne informacje na temat procedur związanych z legalizacją pobytu, uzyskania Karty 

Polaka, uzyskania obywatelstwa oraz zezwolenia na pracę; 

4. wsparcie i działania mające na celu wzrost zaangażowania obywatelskiego mniejszości 

narodowych, etnicznych i cudzoziemców mieszkających w Rawie Mazowieckiej oraz 

integrację z mieszkańcami (m in. kontakt z organizacjami pozarządowymi); 

5. osoby zainteresowane otrzymają broszurę w języku polskim, angielskim i ukraińskim, w 

której zawarte są informacje kluczowe dla obcokrajowców przebywających na terenie 

Rawy Mazowieckiej i okolicy. 

 

 


