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Moja rola w życiu SpołecznyM

Właśnie przyjechałeś do Belgii lub jesteś tutaj już od pewnego czasu. 
Ale pragniesz odnaleźć w pełni swoje miejsce na wszystkich poziomach 
życia społecznego jako obywatel, rodzic, pracownik, student lub aktywny 
członek świata związkowego.

Aby to osiągnąć, podstawą jest umiejętność porozumienia się. 
Zatem znajomość przynajmniej jednego języka obowiązującego 
w kraju jest konieczna. 

Aby odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie należy poznać jego wartości, 
zasady, normy i sposób funkcjonowania. 

A poza tym, aby w pełni móc uczestniczyć w życiu w Belgii, niezmiernie 
ważną rzeczą jest  znalezienie pracy. 

Jest to wielkie wyzwanie, kiedy przyjeżdżamy z zagranicy do kraju 
całkowicie nam nieznanego, ale zarazem jest to klucz do naszego rozwoju.  

Celem jaki stawia sobie ta broszura, jest umożliwienie odnalezienia 
drogi do tego rozwoju. Gmina Jette jak równiez liczne jej instytucje 
i stowarzyszenia są tutaj po to, aby Wam w tym pomóc. 

Życzymy radosnego i aktywnego życia w naszej gminie.

Paul-Marie Empain,
Sekretarz gminy

Hervé Doyen,
Deputowany Burmistrz

Claire Vandevivere,  
Radna ds.równości szans     
i integracji
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Wyjść na przeciw, odkryć, zrozumieć i rozwijać się w gminie, w mieście, w kraju, 
który Was przyjmuje to ogromne wyzwanie! 

Nasz kraj ma swoje uroki i swoje wady. Z zalet można wymienić różnorodność 
kulturową, dobrobyt, specjalności kulinarne, poczucie humoru pozwalające 
śmiać się z własnych wad… Do wad można z całą pewnością zaliczyć klimat oraz 
złożoność kraju. Belgia jest państwem federalnym (które tworzą różne podmio-
ty) składającym się ze Wspólnot i Regionów. Regiony zajmują się wszystkim, co 
dotyczy terytorium i jego zagospodarowania, Wspólnoty natomiast wszystkim 
tym, co dotyczy ludności : językiem, kulturą, nauczaniem. Mamy 3 języki urzę-
dowe : francuski, niderlandzki i niemiecki. 

Państwo belgijskie zajmuje powierzchnię 30.528 km2 i liczy około jedenastu mi-
lionów mieszkańców. Belgia jest monarchią konstytucyjną z królem jako głową 
państwa. Członkami rządu są obywatele wybierani w drodze wyborów demokra-
tycznych.

o Belgii…

Belgia, kraj demokratyczny zamieszkały 
przez ludzi umiejących cieszyć się życiem !
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W pierwszym kontakcie Belgowie mogą wydać się raczej chłodni. Nie jest w ich 
zwyczaju rozpoczynanie rozmowy z nieznajomymi ani pozdrawianie ich na ulicy. 
Ale gdy mija ten pierwszy moment, okazuje się że w rzeczywistości są oni ludź-
mi ceniącymi sobie radości życia, którzy uścisną dłoń na dzień dobry a nawet 
pocałują w policzek, gdy już się bliżej poznacie.  

Belgowie przestrzegają pewnych praw, obowiązków i wartości. 

Jeśli chodzi o prawa to uznaje się np. prawo do manifestowania, prawo własno-
ści prywatnej, prawo do odpowiedniego mieszkania,... 

Ale Belgowie są też zobowiązani do przestrzegania pewnych obowiązków takich 
jak zapisanie dziecka do szkoły, przestrzeganie czystości w miejscach publicz-
nych, chodzenie na głosowanie,...

Niektóre wartości są szczególnie ważne dla Belgów, takie jak np. równe trakto-
wanie mężczyzn i kobiet, solidarność między obywatelami oraz swoboda poglą-
dów i wyznania.

Belgia, kraj demokratyczny zamieszkały 
przez ludzi umiejących cieszyć się życiem !
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« Jette jest gminą spotkań i otwartych drzwi, 
która ceni sobie pokój i porozumienie. 
króluje w niej duch miasteczka. ». 

… w jette

Jette jest jedną z 19 gmin dwujęzycznego(z francuskim i niderlandzkim) Regio-
nu Stołecznego Brukseli.

Usytuowana 5 km od centrum Brukseli, gmina Jette jest dawną wioską wchłonię-
tą przez miasto. ,Na obszarze gminy znajduje się 117 ha parków i 504 ha lasów. 
Jette jest zieloną gminą, wyczuloną na sprawy ochrony środowiska i przyrody.

anuje tu  przyjazna  atmosfera, sprzyjająca nowym przybyszom.. 50.000 miesz-
kańców gminy mieszka tu w  i we względnej harmonii. 

Jest to gmina rodzinna w całym tego słowa znaczeniu, w której dobrze się żyje. 
Oprócz czterech parków Jette posiada liczne tereny gier oraz « Farmę dla dzieci ».

W dzielnicy Miroir znajdują się sklepy, a w niedziele odbywa się tu jeden z naj-
większych targów  Stolicy. 

Kwitnie tutaj życie związkowe wykorzystujące infrastrukturę kulturalną i spor-
tową odpowiadającą jego potrzebom. 
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CHCEsz DowiEDziEć się więCEj o PrawaCH obywatElskiCH ? 

■  Centre d’Entraide de jette
Rue Henri Werrie, 11 w 1090 Jette
3 02 428 90 56   5 02 428 85 38
alphacej@gmail.com

■  Vie féminine – Espace femmes de jette
Place Cardinal Mercier, 29 w 1090 Jette
3 02 420 64 78 / 02 513 69 00   5 02 420 64 78 
ef-jette@viefeminine.be

Ludzie w każdym wieku znajdą w Jette miejsca do odpoczynku i do rozwijania 
swoich zainteresowań oraz wszystko co potrzebne do zaspokojenia ich aktual-
nych potrzeb.  

Witamy serdecznie w Jette i mamy nadzieję, że będziecie 
Pańswo w pełni korzystać z Waszego nowego życia 
pośród nas!
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Każda osoba mieszkająca w Belgii musi posiadać dowód tożsamości. Dokument 
ten poświadcza tożsamość i narodowość jego posiadacza. Aby dokument ten 
mógł służyć jako dokument urzędowy, musi posiadać zdjęcie i być podpisany. 

W wieku 12 lat dziecko otrzymuje automatycznie dowód tożsamości wydany 
przez Wydział ds. ludności w gminie, gdzie znajduje się jego główne miejsce 
pobytu.

Od 15 roku życia należy zawsze nosić przy sobie dowód tożsamości. 

od czego MaM zacząć ?

www.jette.be
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Co MUszę zrobić w 1-szyM tyGoDNiU 
■  Zgłosić mój przyjazd w urzędzie gminy 
■  Zakupić mapę Regionu  Stołecznego Brukseli i zorientować się jakie 

środki transportu są dostępne 
■  Zapisać się do kasy wzajemnej pomocy 
■  Zapisać dzieci do szkoły 

Co MaM zrobić w CzasiE PiErwszyCH MiEsięCy 
■  Znaleźć stałe mieszkanie 
■  Umieć się przemieszczać 
■  Otworzyć konto w banku 
■  Nauczyć się jednego z 2 urzędowych języków, którymi mówi się w Brukseli. 
■  Szukać pracy 
■  Znaleźć lekarza rodzinnego 
■  Zaszczepić dzieci 

>
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zapiSuję Się do gMiny 

Administracja jest do Twojej dyspozycji i służy pomocą przy załatwianiu spraw 
urzędowych. 

Jeśli nie władasz jednym z języków kraju, gmina może na Twoją prośbę zapro-
ponować usługi tłumacza przez telefon (tłumacz tłumaczy bezpośrednio przez 
telefon to, co mówi rozmówca). 

UrząD GMiNy 

■ Chaussée de Wemmel, 100 w 1090 Jette (sprawy ogólne)
■  Rue Léon Théodor, 51 w 1090 Jette (praca, mieszkanie,...)
3 Główny : 02 423 12 11
5 02 425 24 61
infojette@jette.irisnet.be 

Otwarte codziennie oprócz czwartków od 8.30 do 14.00, 
w czwartki od 13.00 do 19.00. 
W lipcu i sierpniu: biura otwarte codziennie w tygodniu od  8.30 do 14.00.
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UDaję się Do wyDziaŁU Ds. lUDNosCi  Po 

■  Dowód tożsamości
■  Pozwolenie na pobyt dla rezydentów wpisanych 

do rejestru ludności 
■ Paszport
■ Prawo jazdy
■ Zmianę adresu
■ Wyciąg z rejestru karnego 
■ Zaświadczenie o zamieszkaniu 
■ Zaświadczenie o składzie gospodarstwa domowego 
■ Zgodę rodziców 
■ Wybory
■ Legalne współzamieszkiwanie 
■ Wpisanie małżeństwa zawartego za granicą 

UDaję się Do UrzęDU staNU CywilNEGo  Po 

■ Zgłoszenie urodzenia dziecka 
■ Uznanie dziecka 
■ Ślub, rozwód
■ Zgłoszenie zgonu 
■ Zgłoszenie nabycia obywatelstwa belgijskiego  
■ Transkrypcję i wydawanie aktów Urzędu Stanu Cywilnego 

UDaję się Do wyDziaŁU Ds.CUDzoziEMCÓw  Po 

■ Złożenie wniosku na pozwolenie na pobyt 
■ Pozwolenie na pobyt (jeśli są spełnione warunki)
■ Zmianę adresu w rejestrze cudzoziemców 
■  Zmianę stanu cywilnego, nazwiska,... po wydaniu 

stosownego aktu przez Urząd Stanu Cywilnego,  
gdzie wydarzenie miało miejsce 

■ Zaświadczenie lub wyciąg z rejestru cudzoziemców 
■  Wszelkie informacje związane z pobytem cudzoziemców 

w Belgii 

UDaję się Do wyDziaŁU Ds.sPoŁECzNyCH  Po

■  Wniosek o emeryturę lub o pozostawaniu przy życiu  
■  Wniosek o uznanie inwalidztwa 
■  Wniosek o przyznanie renty inwalidzkiej 
■  Złożenie świadectwa szczepień dla dzieci 

w wieku 18 miesięcy 
■  Wniosek o zwrot opłat za wodę 

>
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SzukaM poMocy Społecznej

UDaję siE Do CPas Po

■ Wsparcie finansowe na integrację społeczną 
■ Różne formy pomocy społecznej 
■  Informację i opiniowanie, doradztwo i pomoc podczas załatwiania spraw 

administracyjnych i prawnych  
■ Poradnictwo psycho-społeczne
■ Pomoc finansową dostosowaną do specyficznych problemów 
■ Pomoc medyczną (zabiegi medyczno-farmaceutyczne...)

Biuro Pomocy Społecznej(Centre Public d’Action Sociale - CPAS) jest urzędem 
publicznym służącym całej społeczności Jette. Zadaniem pracowników socjal-
nych, którzy tam przyjmują, jest wspólne rozwiązywanie problemów społecz-
nych, z którymi możesz się zetknąć.  

>
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iNNE UsŁUGi ŚwiaDCzoNE PrzEz CPas

■ Dom starców, dom wypoczynkowy i opiekuńczy 
■ Dostarczanie posiłków do domu 
■ Pomoc rodzinie 
■ Bezpłatne konsultacje prawne (w każdy wtorek od 18.00 do 20.00) 
■  Pomoc w reintegracji społeczno-zawodowej (skierowana głównie do osób 

korzystających z pomocy i wsparcia finansowego na integrację, nie dotyczy 
to osób pobierających świadczenia z tytułu bezrobocia) 

■  Pomoc przy wyszukiwaniu pracy za pomocą Internetu (skierowana do 
osób poszukujących pracy lub informacji)

■ Wszechstronna pomoc socjalna 
■ Mediacja w sprawie zadłużenia  
■ Stołówka socjalna 

CPas DE jEttE

■ Rue de l’Eglise Saint-Pierre, 47 w 1090 Jette
3 02 422 46 11
cpasocmw.jette@publilink.be

>



dowiaduję Się o poStępach 
w załatwianiu Mojej Sprawy   

>
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urząd ds. cudzoziemców 
Wystąpiłeś o prawo pobytu (regulacja, tytuł pobytu czy na zasadzie łączenia ro-
dzin) ? Urząd ds.cudzoziemców zajmuje się prowadzeniem spraw dotyczących 
imigrantów, czyli. przyjmowaniem cudzoziemców do kraju, ich pobytem, jak 
również ich wydalaniem z terytorium kraju. 

■ World Trade Center (tour 2) 
Chaussée d’Anvers, 59B w 1000 Bruxelles
3 02 793 80 00   5 02 274 66 91
helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be - www.dofi.fgov.be
Godziny otwarcia : 9.00-12.00 / 13.00-16.30 
(w lipcu i sierpniu do 16.00) 

FedaSil
Agencja federalna zajmująca się osobami występującymi o azyl, udziela im po-
mocy materialnej, bezpośrednio lub za pomocą swoich partnerów, organizuje ich 
przyjęcie i roztacza nad nimi fachową opiekę. Fedasil zajmuje się również obser-
wowaniem i ukierunkowaniem nieletnich cudzoziemców, którzy nie znajdują pod 
opieką dorosłych,  występujących o azyl lub nie.  

■ Rue des Chartreux, 21 w 1000 Bruxelles
3 02 213 44 11   5 02 213 44 22
info@fedasil.be
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Ministerstwo Spraw zagranicznych  
(dyrekcja generalna ds. konsularnych) 
Ministère des affaires étrangères  
(direction générale des affaires consulaires)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest upoważnione do legali-
zacji zagranicznych dokumentów przeznaczonych do uznania w 
Belgii (dyplomy, akty urodzenia, świadectwa lekarskie, ...)

■ Rue des Petits Carmes, 15 w 1000 Bruxelles 
3 02 501 32 00

Ministerstwo regionu Stołecznego Brukseli, dyrekcja  
ds.polityki zatrudnieniowej, gospodarki,  
Biuro wydawania pozwoleń na pracę 
Ministère de la région de Bruxelles-capitale, direction de la 
politique de l’emploi et de l’Économie plurielle,  
cellule permis de travail
Niektórzy zagraniczni uchodźcy mogą pracować w Belgii, jeśli 
są w stanie przedstawić ważne pozwolenie na pracę. Niektó-
rzy zagraniczni pracownicy są zwolnieni z posiadania zezwole-
nia na pracę. Możesz skontaktować się z Ministerstwem Regio-
nu Stołecznego Brukseli w celu rozpoczęcia starań o pozwole-
nie na pracę i/lub zapoznania się na jakim etapie postępowania 
znajduje się Twój wniosek o pozwolenie na pracę.   

■ C.C.N. Gare du Nord, Rue du Progrès, 80 w 1035 Bruxelles.
Składanie wniosków o pozwolenie na pracę : od 8.45 do 12.45
3 02 204 13 99 (de 9h à 12h00)
travail.eco@mrbc.irisnet.be - www.bruxelles.irisnet.be

adde asbl
Stowarzyszenie broniące praw cudzoziemców (L’Association 
pour le Droit des Étrangers ADDE) jest stowarzyszeniem non 
profit. Celem tego stowarzyszenia jest zapewnienie przestrze-
gania praw cudzoziemców poprzez poszanowanie zasad równo-
ści, niedyskryminacji i praw człowieka. 

Jego zadania są liczne.  
> Porady prawne 
> Bezpłatne konsultacje prawne 
> Centrum dokumentacj prawnej 
> Uczestnictwo w forach i grupach dyskusyjnych 

■ Rue du Boulet, 22 w 1000 Bruxelles
3 02 227 42 42   5 02 227 42 44
mariella.simioni@adde.be

cire asbl
Stowarzyszenie non profit « Koordynacja i Inicjatywy na rzecz 
Uchodźców i Cudzoziemców » (Coordination et Initiatives pour 
Réfugiés et Étrangers - CIRE) zajmuje się przyjmowaniem osób 
starających sie o azyl, organizuje kursy języka francuskiego, poma-
ga w załatwianiu ekwiwalentów dyplomów, w znalezieniu mieszka-
nia, niesie pomoc jeśli chcesz wrócić do kraju pochodzenia,...

■ Rue du Vivier, 80/82 w 1050 Bruxelles
3 02 629 77 10   5 02 629 77 33
cire@cire.be
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uczę Się języków oBowiązujących w kraju

>

W Belgii są trzy języki urzędowe : niderlandzki, francuski i niemiecki. Najbar-
dziej używany jest niderlandzki i francuski.

Bruksela jest stolicą Belgii  Unii Europejskiej Europy. Jest to region wielokultu-
rowy: mówi się tu wszystkimi językami. W administracji jednak używa się dwóch 
języków francuskiego i niderlandzkiego w zależności od potrzeb petenta.

NaUka CzytaNia i PisaNia  

centrum wzajemnej pomocy w jette (centre d’entraide de jette - cej)
Nauka czytania i pisania odbywa się w ciągu dnia w wymiarze od 4 do 8 godzin 
tygodniowo. Kursy te są przeznaczone dla osób dorosłych mieszkających w Jette 
lub w sąsiednich gminach. Cena: 25 €/rok

■ Rue Henri Werrie, 11 w 1090 Jette
3 02 428 90 56 (Mme Lotigier)   5 02 428 85 38
alphacej@gmail.com

kursy gminne promocji społecznej im. jean-louis thys 
(cours communaux de promotion sociale jean-louis thys)
Nauka czytania i pisania � kursy wieczorowe .
Cena: około 50 € za 200 lekcji. Od 15 lat.

■ Rue Esseghem, 101 w 1090 Jette
3 02 421 19 15 – 02 421 19 17   5 02 421 19 16
promsoc.jlthys@jette.irisnet.be - www.prosocbru.be
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> NaUka języka FraNCUskiEGo 

centrum wzajemnej pomocy w jette 
(centre d’entraide de jette - cej)*
Kursy języka francuskiego (różne poziomy) są organizowane w 
ciągu dnia w wymiarze 4 do 8 godzin tygodniowo. Są przezna-
czone dla dorosłych mieszkających w Jette lub w sąsiadujących 
gminach. Cena: 25 €/rok.

kursy gminne promocji społecznej im. jean-louis thys 
(cours communaux de promotion sociale jean-louis thys*)
Broszury informacyjne znajdują się w gminie. Kursy języka fran-
cuskiego organizowane są w ciągu dnia oraz wieczorem. Zapi-
sy w sierpniu i we wrześniu. Cena : około 60 do 100 € rocznie.

życie kobiet – świat kobiet w  jette 
(Vie féminine – espace femmes de jette)
Życie kobiet organizuje kursy języka francuskiego oraz konwer-
sacje w języku francuskim dla dorosłych kobiet (które posiada-
ją lub nie pozwolenie na pobyt). Kursy są organizowane od wrze-
śnia do czerwca. Zapisy we wrześniu (od 20 do 40 €/rok, w za-
leżności od częstotliwości).  Konwersacje są organizowane przez 
cały rok. Zapisy we wrześniu (od 10 do 20 €/rok, w zależności od 
częstotliwości).

■ PPlace Cardinal Mercier, 29 w 1090 Jette
3 02 420 64 78 - 02 513 69 00   5 02 420 64 78
ef-jette@viefeminine.be

(*) Patrz adresy na stronie 14

l’abordage 
Abordage organizuje konwersacje w języku francuskim. 
Odbywają się one w ciągu dnia i są przeznaczone dla dorosłych, 
którzy posiadają podstawy francuskiego i są już w stanie trochę 
rozmawiać. Bezpłatne. 

■ Rue Jules Lahaye, 169 w 1090 Jette
3 02 426 52 67 - 02 425 87 86
labordage169@hotmail.com

NaUka języka NiDErlaNDzkiEGo

dom niderlandzki – huis van het nederlands
Szukasz kursów języka niderlandzkiego w Jette ? Chcesz dowie-
dzieć się na jakim jesteś poziomie? Dom Niderlandzki zaprasza 
w języku hiszpańskim, francuskim, angielskim, rosyjskim, turec-
kim, armeńskim, polskim i arabskim.

■ Gemeenschapscentrum Essegem, Rue Léopold Ier, 
329 w 1090 Jette
3 02 501 66 60 (w czwartki od 9.00-12.00 i od 13.00 do 19.00)
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uczę Się języków oBowiązujących w kraju

kursy gminne promocji społecznej im. jean-louis thys 
(cours communaux de promotion sociale jean-louis thys*)

cVo Meise-jette

■ Avenue du Laerbeek, 121 w 1090 Jette - 3 02 269 55 46 

cVo Brussel

■ Rue Léopold Ier n° 329 w 1090 Jette - 3 02 528 09 11  

cVo Strombeek- grimbergen

■ Rue Léopold Ier n° 329 w 1090 Jette - 3 02 267 35 15

Vzw Babelutte
Stowarzyszenie non profit Babelutte organizuje konwersacje w ję-
zyku niderlandzkim. Odbywają się one w ciągu dnia i są przezna-
czone dla dorosłych, którzy posiadają podstawy niderlandzkiego i 
są już w stanie trochę rozmawiać. 

■ Rue Léopold Ier, 329 w 1090 Jette - 3 02 501 66 90
Bezpłatne, przeznaczone dla dorosłych 

Biblioteka niderlandzka 
Twoje dziecko jest zapisane do szkoły niderlandzkiej w Jette, 
ale ma problemy, gdyż w domu rozmawiacie w innym języku?
Biblioteka niderlandzka organizuje kursy języka niderlandzkiego 
dla przedszkolaków z 2-iej i 3-iej klasy (w wieku około 3-6 lat). 
Zajęcia około 1g 30 tygodniowo. Bezpłatne.

■ Place Cardinal Mercier, 6 w 1090 Jette - 3 02 427 76 07
jette@bibliotheek.be - www.jette.bibliotheek.be/Kleuteratelier

(*) Patrz adresy na stronie  14

>
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znajduję MieSzkanie

Na mieszkaniach przeznaczonych na wynajem lub na sprzedaż są umieszczo-
ne charakterystyczne pomarańczowo-czarne plakaty. Wiele instytucji może  
pomóc w znalezieniu mieszkania. 

Oferty mieszkaniowe znajdziesz również w agencjach nieruchomości lub przez 
Internet. Jeśli masz trudności, w Jette są też mieszkania komunalne, socjalne 
oraz mieszkania zarządzane przez agencje nieruchomości. Do wszystkich 3  
typów mieszkań obowiązuje lista oczekujących.  

Mieszkanie komunalne
Przyjęcie podania o mieszkanie komunalne jest uzależnione od dochodów i od 
sytuacji rodzinnej (skład gospodarstwa domowego). W rejestrze znajdują się 
kandydatury w kolejności ich wprowadzenia.  

■ Urząd gminy : dział mieszkaniowy
Rue Léon Théodor, 51 w 1090 Jette 
3 02 423 13 90 - ejanssens@jette.irisnet.be

Mieszkania socjalne   
Foyer Jettois może pomóc w znalezieniu mieszkania socjalnego dostosowane-
go do Twoich potrzeb. Przyjęcie podania o mieszkanie socjalne jest uzależnione 
od dochodów i od sytuacji rodzinnej (skład gospodarstwa domowego). 

■ Rue Jules Lahaye, 282 w 1090 Jette
3 02 478 38 35 (poniedziałki od 8.30 do 12.00, wtorki od 13.30 do 17.00)
Przyjęcia na miejscu codziennie rano 

>
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znajduję MieSzkanie

Socjalna agencja nieruchomości 
(l’agence immobilière Sociale - a.i.S)
A.I.S zarządza mieszkaniami należącymi do prywatnych wła-
ścicieli wynajmując je po niewygórowanych cenach. 

■ Résidence Esseghem, 2
Rue Jules Lahaye n°288 w 1090 Jette
3 02 421 70 90   5 02 421 70 92
ais-jette@skynet.be

waŻNa iNForMaCja

uMowa najMu

Wszystkie mieszkania są wynajmowane na podstawie umowy 
najmu zawartej między lokatorem a właścicielem mieszkania. 
Dowiedz  się czegoś na ten temat!

kaucja przy wynajMie

Często jest wymagana kaucja. Należy wpłacić kwotę odpowia-
dającą 2 � 3 miesiącom czynszu za mieszkanie. Kwota ta zo-
stanie zwrócona na koniec najmu, jeśli w mieszkaniu nic nie  
zostanie zniszczone. Dlatego bardzo ważne jest dokładne 
sprawdzenie stanu mieszkania w momencie wejścia do niego i 
w momencie wyprowadzania się. 

dySkryMinacja przy wynajMie MieSzkania 

Mówi się o dyskryminacji przy wynajmie mieszkania, jeśli w 
podobnej sytuacji jedna osoba jest gorzej traktowana niż inna.  

W takiej sytuacji możesz zażądać informacji lub wnieść skargę 
do:

■ Centrum równości szans i walki przeciw rasizmowi 
(Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme)
Numer bezpłatny : 3 0800 12 800 (od 9.00 do 17.00)
www.diversite.be

>
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znajduję pracę

Nie jest łatwo znaleźć pracę, kiedy przybywa się z zagranicy. Nawet kiedy posia-
damy dyplom, pozostaje kwestia jego uznania. Trzeba również znać język, żeby 
sobie poradzić albo trzeba się go nauczyć. Należy również przekonać praco-
dawcę o swoich umiejętnościach i wyksztalceniu. 

Być może będziesz potrzebować dodatkowych kwalifikacji lub przekwalifikowa-
nia zawodowego, albo też będziesz musiał przejść przeszkolenie. Są tutaj oso-
by i organizacje, które mogą Ci w tym pomóc. 

Biuro zatrudnień w jettte (la Maison de l’emploi de jette)
W ramach jednej struktury łączy w sobie Wydział gminny ds. Zatrudnienia, 
Wydział ALE, będący filią Actirisa w Jette oraz Wydział ds. zatrudnienia i integra-
cji społeczno-zawodowej CPAS. Wymienione instytucje pomagają w staraniach  
o pracę oraz przy przeszkoleniu.

■ Rue Léon Théodor, 51 w 1090 Jette
3 0470 08 57 97 (Doradca zawodowy)

życie kobiet – świat kobiet w jette* (Vie féminine – espace femmes de jette)
To stowarzyszenie organizuje zajęcia przygotowujące do podjęcia pracy. Jeśli 
jesteś kobietą może Ci doradzić jak pogodzić życie prywatne z życiem zawodo-
wym, zwrócić uwagę na Twoje umiejętności oraz przyjść z pomocą przy szuka-
niu pracy. 

(*) Patrz adresy na stronie  15
 

>
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4
Jette ouvre

un logement d’urgence

Envie de vous évader et de rêver
d’autres lieux, d’autres horizons, de
rencontres inattendues… ? Alors,
ne ratez pas Terra Incognita, thème
retenu cette année pour la fête du
Développement durable. 

Pour la troisième édition de la
fête du Développement durable, la
cellule en charge de la mise en œuv-
re de l’Agenda 21 local, associée aux
centres culturels francophone et
néerlandophone, a choisi de vous
emmener en terre inconnue: Terra
Incognita. Cet événement, organisé
à l’initiative de l’échevine du
Développement durable Christine
Gallez, sera un voyage durable vers
une destination proche ou lointaine,
une expédition imaginaire à travers
la musique, le théâtre et la cuisine.
Le programme est alléchant ; il per-
met d’offrir à tout le monde un
après-midi et une soirée d’évasion
complets. 

n° 191

Découvrez 
tous les détails 

Jette aux couleurs du Brésil

19

p.9
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18 novembre 2011

Dirk Frimout à Jette

26 novembre 2011

Terra Incognita, fête du
Développement durable 

_ j q p g

DyskryMiNaCja w PraCy

Mówimy o dyskryminacji w pracy, jeżeli jedna osoba w podobnej sytuacji jest 
gorzej traktowana niż inna.  

W takiej sytuacji możesz zażądać informacji lub wnieść skargę do:

■ Centrum równości szans i walki przeciw rasizmowi 
(Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme) 
Numer bezpłatny : 3 0800 12 800 (od 9.00 do 17.00)
www.diversite.be

PraCa w GMiNiE  jEttE

Gmina Jette promuje równość szans. Najważniejsze są zalety ludzi nieza-
leżnie od ich płci, orientacji seksualnej, wieku, pochodzenia .czy sprawności 
fizycznej. 

Proszę regularnie sprawdzać oferty pracy na naszej stronie internetowej 
www.jette.be, w gazecie wydawanej przez gminę « Jette-Info », lub na stronie 
Actirisu.

>
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oddaję pod opiekę i kSztałcę Moje dzieci  

> DziECi PoNiŻEj 3 lat 

Jeśli masz dzieci poniżej trzech lat, są żłobki, które mogą je przyjąć. Są one płatne. 

W żłobkach gminnych opłata za żłobek jest uzależniona od dochodów. Żłobki 
prywatne wymagają opłaty ryczałtowej, tzn. ustalonej z góry.  

Są też konsultacje dla niemowląt (ONE). Jest to stały dyżur medyczny i socjal-
ny, gdzie dzieci mają zapewnioną opiekę prewencyjną. Można tam uzyskać po-
radę i sprawdzić czy dziecko jest zdrowe i dobrze się rozwija oraz można je tam 
zaszczepić.  Aby dowiedzieć się więcej na ten temat: 

wydział gminny ds. małych dzieci i rodziny 
(Service communal petite enfance et Famille)
■ Chaussée de Wemmel, 100 w 1090 Jette
3 02 422 31 35 - ameert@jette.irisnet.be

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej, jeśli potrzebujesz poddać się poważ-
nemu leczeniu lub bierzesz udział w kursach pisania i czytania lub w szkole-
niach możesz oddać na ten czas dziecko pod opiekę do dyżurnego żłobka prze-
znaczonego do sprawowania opieki nad dzieckiem w takich momentach (w ję-
zyku francuskim). To równiez okazja dla Twojego dziecka na kontakt z innymi 
dziećmi oraz z osobami mówiącymi po francusku. 

drzewo życia (l’arbre de Vie)
■ Rue Vandenschrieck, 73 à 1090 Jette
3 02 428 21 24
Poniedziałki, wtorki i czwartki od 9.00 do 17.h00, środy i piątki od 9.00 do 14.00
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oddaję pod opiekę i kSztałcę Moje dzieci  

DziECi PowyŻEj 3 lat

Dzieci mogą uczęszczać do przedszkola od wieku 2 i pół lat.  Za-
pisy do przedszkola odbywają się 6 miesięcy przed rozpoczęciem 
roku, w którym dziecko ma zacząć uczęszczać do przedszkola.  

obowiązEk szkolNy

Uwaga, dzieci od 6 do 18 roku życia podlegają obowiązkowi 
szkolnemu. Nauczanie jest bezpłatne za wyjątkiem wydatków 
szkolnych. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat: 

wydział gminny ds. nauczania w języku francuskim 
(Service communal de l’enseignement francophone)
■ Chaussée de Wemmel, 100 w 1090 Jette
3 02 423 13 50 - 02 423 13 52
amelis@jette.irisnet.be

wydział gminny ds. nauczania w języku niderlandzkim 
(Service communal de l’enseignement néerlandophone)
■ Chaussée de Wemmel, 100 w 1090 Jette
3 02 423 13 70 - 02 423 13 69
onderwijs@jette.irisnet.be

Broszury pt. Przewodnik po nauczaniu “Guide de l’enseigne-
ment” i/lub “Nederlandstalige kinderopvang, basisonderwijs, 
deeltijds kunstonderwijs in Brussel. Onderwijsaanbod in Brus-
sel 2010-2011” można znaleźć w wydziałach ds. nauczania. 

Znajdziecie w nim wszystkie informacje dotyczące nauczania 
we Wspólnocie francuskiej i flamandzkiej w Belgii. 

PotrzEbUję szCzEGÓlNEGo wsParCia w  
NaUCzaNiU  szkolNyM  MojEGo  DziECka 

Szkoły  odrabiania lekcji organizowane w placówkach szkolnych 
W szkole im. Jacques Brela i/lub w szkole im. Clarté istnieją 
szkoły zadań domowych. Dostępne dla dzieci uczęszczających 
do szkół podstawowych w Jette. Cena : 20 €/ 3 miesiące szkolne.
■ Informacja i kontakt : 3 02 423 13 50

École clarté
■ Avenue F. Lecharlier, 80 w 1090 Jette
3 02 425 30 12   5 02 425 37 39 - ecole.clarte@skynet.be

École jacques Brel
■ Rue Esseghem, 101 w 1090 Jette
3 02 421 19 10 - ecole_jacquesbrel@yahoo.fr

centrum wzajemnej pomocy w jette 
(le centre d’entraide de jette*)  
Organizuje szkołę odrabiania lekcji, wsparcie szkolne, warsztaty 
twórcze, gry i wycieczki. Codziennie od 16.00 do 18.00,  w środy 
od 14.00 do 18.00. Dla uczniów od 6 do 18 lat 

(*) Patrz adresy na stronie  14

>
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intervalle jette, projekt  zapobiegawczy
Proponuje rozwiązania dostosowane i zindywidualizowane dla wszystkich zmaga-
jących się z problemami szkolnymi. Pomoc w trudnościach szkolnych Intervalle 
może zaproponować różne formy pomocy. 

>  Pomoc dla młodzieży i ich rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji szkolnych 
(opuszczanie zajęć, porażki, brak zainteresowania, ...) 

>  Pomoc w załatwianiu spraw takich jak : poszukiwanie odpowiedniej szkoły, 
odwoływanie się, itp.

>  Pośredniczenie w przypadku problemów związanych z porozumieniem między 
szkołą a rodziną   

■ Bd de Smet de Naeyer, 196 w 1090 Jette
3 02 420 77 50 - intervalle.jette@skynet.be

l’abordage* 
Organizuje wsparcie szkolne oraz pomoc dla dzieci i młodzieży. Może również 
zaproponować wsparcie dla rodziców i mediację. 

(*) Patrz adresy na stronie  16

>
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oddaję pod opiekę i kSztałcę Moje dzieci  

PotrzEbUję klasy PrzyGotowawCzEj 
w językU NiDErlaNDzkiM  

W zależności od sytuacji i liczby uczniów, którzy mają proble-
my z językiem niderlandzkim, szkoła Sint-Pieterscollege w Jet-
te organizuje w I-ej gimnazjalnej klasę przygotowawczą dla no-
woprzybyłych uczniów. 

■ Sint-Pieterscollege
Rue Léon Théodor, 167 w 1090 Jette
3 02 426 85 15   5 02 425 47 50

MUszę wystaPić o oDPowiEDNik MojEGo 
DyPloMU, jEŚli stUDiowaŁEM/aM za GraNiCą 

Chcesz skończyć studia, studiować w szkole wyższego stopnia, 
na uniwersytecie lub pracować, podjąć własną działalność czy 
też kontynuować kształcenie zawodowe ?

wspólnota francuska w Belgii 
(communauté française de Belgique)
■ Dyrekcja generalna ds. nauczania obowiązkowego 
(Direction générale de l’enseignement obligatoire)
Wydział ds. odpowiedników dyplomów 
(Service des équivalences)
Rue A. Lavallée, 1 w 1080 Bruxelles
3 02 690 86 31
equi.oblig@cfwb.be - www.equivalences.cfwb.be/accueil.asp

Możesz w każdej chwili zapoznać się z postępami swojej sprawy 
na stronie internetowej (www.equivalences.cfwb.be): możesz 
sprawdzić samodzielnie czy sprawa została przyjęta do rozpa-
trzenia i czy decyzja o odpowiedniku dyplomu została już wydana 
lub może to zrobić Twoja instytucja szkolna.  

■ Możesz również skontaktować się bezpośrednio 
z urzędnikiem : 
3 02 690 85 57 - 02 690 86 35   5 02 690 84 98
equi.ecole@cfwb.be

wspólnota flamandzka w Belgii 
(communauté flamande de Belgique) 
■ NARIC - Vlaanderen 
Hendrik Consciencegebouw
Toren C2
Avenue Roi Albert II, 15 w 1210 Bruxelles
3 02 553 89 58
naric@vlaanderen.be.be
www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/naric

>
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leczę Się

> MUszę zaPisać się Do kasy, aby otrzyMaC zwrot kosztÓw 
lECzENia oraz zwrotÓw kosztÓw za NiEktÓrE lEki  

> Zapisz się do kasy wzajemnej pomocy (Mutualité). Jest ich wiele. 
Proszę wybrać.

Mutualité Saint-Michel (chrześcijańska)
■ Chaussée de Jette, 681 w 1090 Jette
3 02 425 16 82

euromut (wolna)
■ Rue Léon Théodor, 89 w 1090 Jette - 3 02 423 57 57

partenamut (wolna)
■ Avenue Firmin Lecharlier, 143 w 1090 Jette - 02 426 24 51

Mutualité socialistyczna Brabantu
■ Rue Léon Theodor, 250 w 1090 Jette - 3 02 427 96 06

Mutualité neutralna
■ Place Philippe Werrie, 21 w 1090 Jette - 3 02 743 16 42

> LUB zapisz się do regionalnej Kasy Ubezpieczenia na Wypadek Choroby i In-
walidztwa  (Caisse d’Assurance Maladie-Invalidité - CAAMI). Podobnie jak kasy 
wzajemnej pomocy (mutualités) ta instytucja publiczna oferuje w ramach ubez-
pieczenia wszystkie usługi medyczne i wypłatę obowiązkowych świadczeń.
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leczę Się

ŻEby Dostać się  Do lEkarzy PiErwszEGo  
koNtaktU MoGę się zwrÓCić Do 

lekarzy ogólnych lub do specjalistów  

Lista lekarzy medycyny dostępna jest w książce telefonicznej 
lub na stronie internetowej: 
www.ordomedic.be/fr/page-d-accueil/

w placówkach medycznych zwanych « maisons médicales » 

Mają one te przewagę, że znajdują się blisko i pracuje tam 
wielu specjalistów. Jest ich wiele w Jette.

Maison médicale esseghem
■ Rue Esseghem, 24 w 1090 Jette
3 02 424 25 40   5 02 420 36 90

Maison médicale antenne tournesol
■ Rue Henri Werrie, 69 w 1090 Jette
3 02 420 48 67   5 02 420 48 69

centre Médical de jette
■ Bd. de Smet de Naeyer, 290A w 1090 Jette
3 02 428 71 45

(*) Patrz adresy na stronie  7

w szpitalach  

uz Brussel
■ Campus Jette - Avenue du Laerbeek, 101 w 1090 Jette
3 02 477 41 11

chu Brugmann
■ Place Van Gehuchten, 4 w 1020 Bruxelles
3 02 477 21 11

koNsUltaCjE MEDyCzNE, PrawNE, sPoŁECzNE, 
PoMoC PsyCHoloGiCzNa oraz MEDiaCjE
roDziNNE  

planowanie rodziny w jette (planning Familial de jette)
■ Rue Vandenschrieck, 77 w 1090 Jette
3 02 426 06 27   5 02 420 08 65
info@planningjette.be

życie kobiet*
Organizuje konsultacje prawne (prawo rodzinne, prawa cudzo-
ziemców). Dwa razy w miesiącu, na życzenie. Bezpłatnie.

lECzENiE CHorÓb PsyCHiCzNyCH  

nouveau centre primavera
■ Rue Stanislas Legrelle, 48 w 1090 Jette
3 02 428 90 43 - 02 428 90 04   5 02 420 38 16

>
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chciałByM, aBy Moja integracja odBywała  
Się w języku niderlandzkiM   

> UsŁUGi oFErowaNE PrzEz boN – brUssEls oNtHaalbUrEaU

Brussels Onthaalbureau oferuje integrację w języku niderlandzkim 
nowoprzybyłym oraz osobom obcego pochodzenia.

Ten program integracji społecznej oparty jest na czterech podstawach:
>  kursy o orientacji socjalnej w takich językach jak francuski,angielski,arabski, 

rosyjski,perski,hiszpański,pularski, pasztuński,turecki,tybetański i polski.
>  intensywne kursy podstaw języka niderlandzkiego w odniesieniu 

do nauczania dla dorosłych.
>  pomoc w poszukiwaniu pracy, szkoleń zawodowych, studiów lub 

działalnosci społecznych
>  pomoc indywidualna na każdym etapie integracji.

Bon - Brussels onthaalbureau (najbliższe biuro)
■ Rue de l’Avenir, 35 w 1080 Molenbeek-Saint-Jean
3 02 501 66 80   5 02 507 13 99
info@bon.be - www.bon.be
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ważne nuMery i teleFony alarMowe

policja
3 101 – 112
3 02 412 68 06 (antenne à Jette)

pogotowie ratunkowe  
(SAMU � Service Médical d’Urgence)
3 100

czerwony krzyż (croix-rouge) 
(pomoc i interwencja w przypadku 
klęsk żywiołowych i katastrof)
3 02 425 43 10

child Focus 
(europejskie centrum dla zaginionych 
dzieci i wykorzystywanych seksualnie)
3 110

przemoc małżeńska 
(Violences conjugales)
3 0800 300 30

tele-accueil / tele-onthaal 
(telefon zaufania)
3 107 - 106

Savmma 
(Służby pomocy ofiarom, służby ds. 
mediacji i stosowania  środków 
alternatywnych w Jette)
3 02 423 14 50

centrum równości szans i walki z 
rasizmem (centre pour l’égalité des 
chances et la lutte contre le racisme)
3 0800 12 800

poczta
3 02 201 23 45

restojet  
(stołówka pomocy społecznej otwarta 
dla wszystkich)
3 02 424 17 53

l’ange gardien – anioł Stróż 
(stołówka pomocy społecznej otwarta 
dla wszystkich)
3 02 479 27 52

>
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W naszych urzędach znajdziesz wiele informacji (foldery, broszury, 
itp.) o tym co jest i co się robi w Jette. Biura i radni są do Twojej 
dyspozycji, aby doradzić i dopomóc ! 

Niniejsza broszura jest dostępna w języku francuskim, niderlan-
dzkim, angielskim, polskim, rumuńskim i arabskim. 

Zauważyłeś błąd ?
Masz propozycje jak można poprawić tę broszurę ? 

Daj znać naszemu urzędnikowi ds. równości szans :
3 02 422 31 26 - lberger@jette.irisnet.be

>

Tout sur
la petite enfance

et

la famille à Jette

Brochure d’inform
ation

PROJET DE PROMOTION DE LA SANTÉ DE LA COMMUNE DE JETTE, MENÉ EN PARTENARIAT AVEC

L'ABORDAGE, LA MAISON MÉDICALE, LE CENTRE D'ENTRAIDE DE JETTE ET L'ESPACE-FEMMES

ET AVEC LE SOUTIEN DU MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

AA  ll ’’ ééccoouuttee
ddeess   aa îînnééss

2011
2012

Vivre à
Leven te

Brochure officielleCommune de JetteOfficiële brochureGemeente Jette

E.R.: Yves Putzeys, Président asbl Commerce & Marché Annuel Jettois, chaussée de Jette 487 - 1090 Jette / V.U.: Yves Putzeys, Voorzitter vzw Handel en Jaarlijkse Jetse Markt, Jetsesteenweg 487 - 1090 Jette

BROCHURE EDITEE PAR L’ASBL “COMMERCE & MARCHÉ ANNUEL JETTOIS”

SOUS LE PATRONAGE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE JETTE.

BROCHURE UITGEGEVEN DOOR DE GEMEENTELIJKE VZW “HANDEL & JAARLIJKSE JETSE MARKT” 

ONDER TOEZICHT VAN HET GEMEENTEBESTUUR VAN JETTE.
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Broszura została opracowana przez Kolegium Burmistrzów i Radnych Gminy, 
z inicjatywy Claire Vandevivere, Urzędnika Urzędu Stanu Cywilnego i Radnej 

ds. równości szans i integracji, demografii, środowiska i czystości, 
rodziny i wczesnego dzieciństwa.  

Jest ona do dyspozycji po francusku, niderlandzku, angielsku, po polsku, rumuńsku i arabsku.

Odpowiedzialny za druk Hervé Doyen � Broszura została wydrukowana na papierze z odzysku �  maj 2012

GMINA JETTE


