
                                              Fundacja  Ternopilska 

            Zaprasza  na kolejne spotkanie Klubu Czytelnika dla Migrantów, które odbędzie 
się we czwartek 31 marca w Centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie przy 
ul. Mostowej 1. 
             Zgodnie z zapowiedzią uwzględniliśmy wszystkie życzenia i pytania gości oraz 
uczestników  pierwszego  spotkania  naszego  Klubu.  Tym  razem  zaplanowaliśmy  i 
organizujemy tematyczne spotkanie o warunkach pracy cudzoziemców w Polsce oraz 
wszystkie pytania związane z zatrudnieniem Ukraińców w Polsce. 
                                                         
                                                             Plan spotkania

15.00-15.10.  - Początek spotkania. Powitanie gości, uczestników. 

15.10 - 15.20 – Prezes Zarządu Fundacji Maria Jakubowycz. 
-  Po  naszym  zeszłym  spotkaniu   dzięki  dziennikarzom  telewizji  i  gazet  w  Żyrardowie 
pojawiły się liczne reportaże o naszej inicjatywie, o naszej Fundację. Na pewno, te informacje 
posłużą  jako  przykład  dobrej  współpracy  w  Żyrardowie,  miasteczkach  i  wsiach  powiatu 
Żyrardowskiego.  A  także  pomogą  naszym  rodakom  z  Ukrainy  otrzymać  podstawowe 
informacje o naszej Fundacji i przyjść do nas ze swoimi kłopotami i pytaniami. 
- Początek pracy Punktu Konsultacyjnego w Bibliotece, w Filii n. 6. Planowane uruchomienie 
kolejnego poradniczego punktu w Warszawie od kwietnia 2011 roku. 
- Nowy wolontariusz Fundacji - Pani Natalia Mosiyurchak,,  która zajmie się nawiązaniem 
współpracy  z  wydawnictwami  w  kwestii  napełnienia  naszego  ukraińskiego  działu  w 
Bibliotece. 

15.20 - 15.30 - Powitanie gości klubu i nowe informacje o programach Biblioteki, Pani 
Jadwiga Nowakowska, Dyrektor Biblioteki Miejskiej w  Żyrardowie. 

15.30 - 15.50 - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie  Pan Jan Maciejski.
Zasady otrzymania  odpowiednich  dokumentów dla  zatrudnienia  cudzoziemców w Polsce, 
szczegóły  zatrudnienia  Ukraińców  w  Polsce.  Pożyteczne  informacje  dla  pracowników  i 
pracodawców. 

15.50-16.10   -  dyskusja, pytania do Pana Dyrektora Jana Maciejskiego

16.10 - 16.20 - przerwa.

16.10     - 16.30 - Wicestarosta Powiatu Żyrardowskiego Pan Krzysztof Ciołkiewicz.  
O inwestycjach w powiecie i strukturze administracyjnej powiatu. 

16.45  -  17.00  -   Cechy  osobowości  i  kompetencje  zawodowe,  które  pomagają  w 
poszukiwaniach i otrzymaniu dobrej pracy. 
Prezes Zarządu Spółki z o.o. «SAGE»  Pani Elwira Sokołowska. 

17.00 - 17.30 - dyskusja,  pytania do Pani Elwiry Sokołowskiej.

17.30 -17.40 - przerwa. 



17.40 - 18.00 -  Pułapki związane z niesieniem pomocy potrzebującym. 
Psycholog,   Prezes  Zarządu  Towarzystwa  Interwencji  Kryzysowej  (TIK,  Kraków)   Pani 
Hanna Lipowska -Teutsch. 

18.00 - 18.30 - dyskusja, pytania do Pani Hanny Lipowskiej-Teutsch 

18.30 - 18.40 - przerwa

18.40 - 19.00 - Jak przygotować się do rozmowy z pracodawcą. Warsztat: pisanie CV.
Pani Patrycja Wójcik. 

19.00  -  19.20  -  Napisanie  CV.  Przygotowanie  pakietu  dokumentów,  który  warto 
przedstawić pracodawcy. 

19.20  -  19.30  -  Podsumowanie  spotkania  w  Klubie  Czytelnika  dla  Migrantów. 
Podziękowania dla gości i uczestników spotkania. 

Serdecznie zapraszam - Marija Jakubowycz, Prezes Zarządu Fundacji
  


