Financováno
evropskou unií
azylový, migrační
a integrační fond

Integrační centrum Praha, o.p.s. (ICP) bylo založeno Magistrátem hl. m. Praha jako koordinátor
integračních aktivit na území hlavního města. ICP působí v oblasti integrace cizinců z třetích zemí
a ve spolupráci s partnerskými neziskovými organizacemi realizuje projekt pod stejným názvem.
Cílem ICP je podpora integrace cizinců do majoritní společnosti na lokální úrovni a zapojení všech
státních i neziskových institucí do tohoto procesu.
Do projektu ICP se kromě partnerských neziskových organizací zapojily také partnerské městské
části Praha 4, 12, 13 a 14, které zajistily pobočkám ICP prostory pro poskytování kvalitních služeb.
V rámci naší činnosti nabízíme pomoc pro migranty z třetích zemí (mimo EU), ale i vám – úředníkům
městských částí a MHMP, pracovníkům odborů, pedagogickým pracovníkům a dalším odborníkům

Co nabízíme vám – odborníkům:
• asistenci a metodickou podporu při jednání s migranty na vašich úřadech
• využití tlumočníků ICP v komunikaci s migranty
• možnost účastnit se vzdělávání odborníků v oblasti migrace, integrace cizinců,
interkulturních kompetencí apod.
• stát se členem regionální poradní platformy, která je místem předávání zkušeností,
dobré praxe a novinek v oblasti integrace cizinců
• prezentaci služeb ICP ve vaší instituci, organizaci, škole nebo odboru
• pomoc při vytváření přátelského soužití migrantských komunit a zástupců
majoritní společnosti ve vaší lokalitě prostřednictvím kulturních a komunitních akcí
• účast na komunitních a kulturních akcích ICP

Co nabízíme migrantům:
•
•
•
•

Všechny služby jsou
poskytovány ZDARMA, a přesto
kvalitně a profesionálně.

odborné sociální a právní poradenství
doprovody na úřady, asistence při jednáních a tlumočení
kurzy českého jazyka pro děti i dospělé
kurzy sociokulturní orientace formou odborných přednášek na zajímavá témata
(daně, zdravotní a sociální systém ČR apod.) nebo exkurzí
• bezplatný přístup k informacím – internet, cizojazyčná knihovna, prostor pro nekomerční
aktivity
• účast na komunitních a kulturních akcích ICP
• zapojení se do činnosti ICP, o.p.s.

Projekt Integrační centrum Praha V, reg.č. AMIF/1/02, je financován
v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.
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Pobočka ICP – Praha 14
Bratří Venclíků 1072/6, 198 00 Praha 9
Tel.: +420 775 553 188, +420 225 295 515
E-mail: praha14@icpraha.com
Otevírací doba pro poradenství:
Po, Út: 9:00 - 17:00, Čt: 9:00 - 13:00

A

B
Rajská zahrada

Pobočka ICP – Praha 13
Zázvorkova 2007/6, 155 00 Praha 13
Tel.: +420 775 564 654
E-mail: praha13@icpraha.com
Otevírací doba pro poradenství:
Út, Čt: 9:00 - 17:00, St: 9:00 - 13:00
I. P. Pavlova

B

A

Lužiny

Pobočka ICP – Praha 4
Hvězdova 1594/19, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 775 771 944
E-mail: praha4@icpraha.com
Otevírací doba pro poradenství:
Po, Čt: 9:00 - 17:00, St: 9:00 - 13:00

Pankrác

C

Informační centrum ICP
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 252 543 846
E-mail: info@icpraha.com
Otevírací doba:
Po–Pá: 9:00-17:00

Sídliště Písnice

Kancelář ICP v SAPě
Libušská 319/126, 142 00 Praha 4
(budova Saparie, 6. patro)
Tel.: +420 774 124 094, +420 775 791 202
E-mail: viet@icpraha.com

Poliklinika
Modřany

Otevírací doba pro poradenství:
Po, Čt: 8:00 - 16:00
Pobočka ICP – Praha 12
Sofijské nám. 3400, 143 00 Praha 12
(obchodní dům Prior, 2. patro)
Tel.: +420 775 791 202
E-mail: praha12@icpraha.com
Otevírací doba pro poradenství:
Út, St: 9:00 - 17:00

Ostatní telefonní čísla:
| +420 775 751 748 (rus, ukr) | +420 775 735 324 (rus, ukr) | +420 774 466 837 (viet) | +420 774 445 478 (viet)
| +420 774 124 094 (viet, aj) | +420 775 553 730 (rus, aj) | +420 773 438 873 (ara, aj) | +420 775 703 989 (mng, aj, rj)
| +420 775 721 427 (ara, aj) | +420 774 711 845 (rus, ukr, aj) | +420 777 962 248 (ara, aj) |
Partneři projektu:

/ICPraha
@ICPraha
/ICPraha

www.icpraha.com

„Metropole všech“

