
  

 

Godziny otwarcia: 
środy oraz piątki 

godz. 10.30 - 13.00 

Adres: St. Olavs gt. 25 

Adres e-mail: stavanger@caritas.no 

Caritas Stavanger 

Tel +47 45 91 97 14 

Wizja Caritas Norwegia to świat, w którym 
ludzie żyją w bezpiecznych wspólnotach,  
w których dba się o całościowy rozwój 
człowieka wraz z zachowaniem jego 
godności. Nasza praca jest inspirowana  
oraz prowadzona zgodnie z wartościami 
katolickiej nauki społecznej Kościoła 
Katolickiego. Nauczanie to jest zbieżne  
z powszechnymi prawami człowieka, stanowi 
ich uzupełnienie tworząc  fundament,  
na którym opiera się nasza praca. 
 

Fundamentalnymi zasadami katolickiej nauki 
społecznej są: nienaruszalność godności 
każdego człowieka, całościowy rozwój 
ludzkości, sprawiedliwość społeczna, 
solidarność, odpowiednie wykorzystanie 
ziemskich zasobów dla wspólnego dobra,  
a także pomoc ludziom ubogim w zakresie 
ich uczestnictwa w życiu społecznym. Caritas 
pomaga ludziom stosownie do ich potrzeb, 
niezależnie od ich przynależności religijnej, 
pochodzenia etnicznego czy narodowości. 

Caritas Norwegia 

Caritas Stavanger jest katolicką 
organizacją charytatywną działającą 
 w centrum Stavanger! 
Rozpoczęła ona swoją działalność  
w 2015 r. i do 2016 r. była prowadzona 
wyłącznie przez wolontariuszy.  
 
Pracujemy na rzecz integracji poprzez 
szkolenia językowe, wsparcie przy 
poszukiwaniu pracy oraz pomoc  
w sprawach urzędowych  
(np. w komunikacji z NAV,  
urzędami gminy, miast itd.) 
 
Nasza Organizacja rośnie i ciągle się 
rozwija. W 2018 r., we współpracy  
z Caritas Norwegia oraz przy wsparciu 
finansowym UDI 
(Utlendingsdirektoratet), otworzyliśmy 
centrum Caritas Stavanger Au Pair. 

Caritas Stavanger  

St. Olavs gt. 25 

4005 Stavanger 

E-mail: stavanger@caritas.no 

www.caritasstavanger.com 

Kim jesteśmy?  



 

CENTRUM AU PAIR  WSKAZÓWKI I INFORMACJE KURSY JĘZYKA NORWESKIEGO 

Oferujemy pomoc w zakresie: 
 
- szukania  pracy oraz pisania CV, 
 
- informacji na temat praw 
i obowiązków na terenie Norwegii, 
 
- kontaktu z różnymi urzędami  
oraz instytucjami (NAV, Urząd 
podatkowy Skatteetaten, urzędy gminy, 
miasta itd.), 
 
- poradnictwa dotyczącego sytuacji 
życiowej. 

Centrum Caritas Stavanger Au Pair oferuje 
wsparcie dla Au Pair oraz rodzin 
goszczących, zamieszkałych na terenie 
Rogalandu. 
 
Centrum organizuje spotkania informacyjne 
dla obu stron, wydarzenia dla Au Pair,  
pomaga w kwestiach prawnych, a także  
stara się rozwiązywać konflikty pomiędzy 
Au Pair a rodzinami goszczącymi.  
Centrum pracuje przy wsparciu ze strony  
UDI,  jednakże nie jest  częscią władz 
imigracyjnych (UDI).  
 
 

Osoba kontaktowa: Maricris Suratos 
Adres e-mail: 
aupair@caritasstavanger.com  
Tel: +47 40 49 10 96 
 
 
Więcej informacji można znaleźć na 
Facebook’u: Caritas Stavanger - Au pair 
Senter 

Chcesz wesprzeć nas w naszej pracy? 
 
Do realizacji naszych projektów potrzeba nam 
wielu wolontariuszy. Skontaktuj się z nami jeśli 
chcesz nam pomóc w organizacji kursów języka 
norweskiego, udzielaniu informacji imigrantom, 
bądź wesprzeć pomocą w centrum Au Pair! 

Caritas Stavanger oferuje kursy języka 
norweskiego na dwóch poziomach:  
dla początkujących oraz dla 
zaawansowanych. 
  
Kursy wiosenne: 
A1- Początkujący: wtorki i czwartki  
w godz. 11:00 - 13:00 
  
B1- Zaawansowny poziom II: wtorki  
i czwartki w godz. 18:00 - 20:00 
  
Kursy jesienne: 
A2- Zaawansowny poziom I: wtorki  
i czwartki w godz. 11:00 - 13:00 
  
B1- Zaawansowany poziom II: wtorki 
i czwartki w godz. 18:00 - 20:00 
  
Cena: 
800 NOK za semestr  
  
Czas trwania kursu: 
Każdy kurs trwa jeden semestr  
(styczeń-maj / sierpień-grudzień) 

mailto:aupair@caritasstavanger.com

