
 

Szanowni Rodzice I Opiekunowie, 

UNICEF i Fundacja Wolność i Demokracja uruchomiły projekt „Silniejsi RAZEM”, realizowany we 

współpracy z Miastem Ząbki przez Fundację Life Up i Szkoły Podstawowe na terenie miasta w terminie od 20 

września do 20 października 2022 r. 

Projekt skierowany jest na dofinansowanie inicjatyw mających na celu integrację uchodźców – dzieci i 

młodzieży ukraińskiej, zmuszonych do opuszczenia kraju rodzinnego w związku z agresją rosyjską, z dziećmi z 

polski. 

Projekt zakłada dofinansowanie wycieczek, nauki języka polskiego w formie zabawy, zajęć, sportowych i 

kulturalnych, wyżywienia oraz opiekunów.  

Udział we wszystkich zajęciach projektu jest całkowicie bezpłatny. 

Warunkiem udziału dziecka w bezpłatnych zajęciach i wycieczkach jest podpisanie zgody i klauzuli 

RODO przez rodzica lub opiekuna. 

W celu bliższych informacji prosimy o kontakt ze szkołą lub mówiącą w języku ukraińskim asystentką ds. 

rekrutacji programu „Silniejsi RAZEM” Kateryną Gordiienko, tel. 577-521-382. 

 

Шановні Батьки та опікуни!, 

ЮНІСЕФ та Фундація Свободи та Демократії запустили проект «Сильніше RAZEM», який 

реалізовується у співпраці з містом Зомбки фондом Life Up та початковими школами міста з 20 вересня 

по 20 жовтня 2022 року. 

Проект спрямований на співфінансування ініціатив, спрямованих на інтеграцію біженців – 

українських дітей та молоді, вимушених покинути рідну країну через російську агресію, з дітьми з 

Польщі. 

Проект передбачає співфінансування поїздок, вивчення польської мови у формі розваг, заходів, 

спортивних та культурних заходів, харчування та опікунів. 

Участь у всіх заходах проекту абсолютно безкоштовна. 

Просимо зараховувати своїх дітей до проекту у школах. 

Умовою участі дитини у безкоштовних заходах та подорожах є підписання згоди та пункту GDPR 

одним із батьків або опікуном. 

За додатковою інформацією звертайтеся до школи або до україномовного асистента з підбору персоналу 

програми «Сильніші разом» Катерини Гордієнко, тел. 577-521-382. 

 

W związku z realizacją programu planowany są dwa wyjazdy weekendowe  

w terminie do 20 października 2022r. Jeden z nich  ma mieć charakter wyjazdu survivalowego połączonego z 

integracją i nauką języka polskiego, drugi natomiast jest typowym wyjazdem turystycznym tj. zwiedzanie 

Krakowa i okolic.   



Szczegóły zostaną przedstawione Państwu  w dniu 22 września 2022r. o godzinie 19.00 w Szkole 

Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach, ul. Kościelna 2, sala 144 (I piętro), gdzie odbędzie się  

spotkanie informacyjne dla rodziców, którzy chcieliby skorzystać z programu. Podczas spotkania w celu 

ułatwienia komunikacji będzie obecna osoba mówiąca w języku ukraińskim. Program skierowany jest głównie 

dla uczniów klas IV – VIII. 

 

                                                                             Zapraszamy  
 

Dorota Kalbarczyk (koordynator szkolnego programu), 

Iwona Żórawska, Marzena Nowosielska 
 

Osoby odpowiedzialne za realizację spotkania informacyjnego,      
realizatorki programu Silniejsi RAZEM 

 

 

 

 


