Nabízíme vám

We offer

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
•
•
•
•

žádosti o pobyt
prodloužení pobytu
odvolání
získání českého státního občanství

•
•
•
•

hledání zaměstnání a bydlení
hledání škol
žádání o sociální dávky a sociální služby
doprovody do institucí
řešení obtíží se zdravotním pojištěním

N

Naši interkulturní pracovníci VÁM
POMOHOU při styku s úřady, mohou Vás
doprovodit do školy či tlumočit. Pomohou
Vám zorientovat se v českém prostředí
a získat informace, které potřebujete.

KURZY
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applications for residence permit
extension of residence permit
appeals
gaining Czech citizenship

طﻠب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾﺢ إﻗﺎﻣﺔ
ﺗﻣدﯾد اﻹﻗﺎﻣﺔ
رﻓﻊ دﻋوى
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﺷﯾﻛﯾﺔ

SOCIAL COUNCELLING
•
•
•
•
•

looking for work and accommodation
searching for schools
applying for social beneﬁts and social services
accompaniment to institutions
help with health insurance related issues

O

Our intercultural workers will HELP YOU
with your interaction with authority‘s ofﬁce,
can accompany You to school and provide
interpreting services. They will also help You
with orientation in the Czech environment
and gain necessary information.

COURSES

• Kurzy českého jazyka pro
dospělé a pro děti
• Kurzy sociokulturní orientace
• Kulturní a komunitní aktivity

KONTAKT

اﺳﺗﺷﺎرات ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ

LEGAL COUNCELLING

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
•
•
•
•
•

:اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﻘدﻣﮭﺎ ﻟﻛم

Všech
služby ny
js
ZDAR ou
MA!

+420 252 543 846

• Czech language courses for
adults and children
• Socio-cultural orientation courses
• Cultural and community events

CONTACT

All se
rvic
are FR es
E
of cha E
rge!

+420 252 543 846
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•
•
•
•

اﺳﺗﺷﺎرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﺑﺣث ﻋن ﻋﻣل واﻟﺑﺣث ﻋن ﺳﻛن
اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣدارس
طﻠب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ دﻋم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﺣل ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ

•
•
•
•
•

• اﻟوﺳطﺎء اﻟﺛﻘﺎﻓﯾون ﻟدﯾﻧﺎ ﯾﻘدﻣون ﻟﻛم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ
اﻟدواﺋر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﯾﺳﺗطﯾﻌون ﻣراﻓﻘﺗﻛم ﻓﻲ اﻟﻣدارس أو ﺗﻘدﯾم
 ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدوﻧﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ.ﺧدﻣﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻔورﯾﺔ
.اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﺷﯾﻛﯾﺔ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟوﻧﮭﺎ

اﻟدورات

ﺟﻣﯾﻊ اﻟ
ﺧ
د
ﻣ
ﺎ
ت
!ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ

• دورات ﻟﻐﺔ ﺗﺷﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﻛﺑﺎر وﻟﻸطﻔﺎل
• دورات اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
• أﻧﺷطﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ

0420777962248

:ﻟﻼﺗﺻﺎل
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FINANCOVÁNO

Pobočka ICP – Praha 14

AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ
A INTEGRAČNÍ FOND

Bratří Venclíků 1072/6,
198 00 Praha 9
+420 775 553 188,
+420 225 295 515
praha14@icpraha.com

A

EVROPSKOU UNIÍ

B

Rajská zahrada

Pobočka ICP – Praha 13
Zázvorkova 2007/6,
155 00 Praha 13
+420 775 564 654
praha13@icpraha.com

BEZPLATNÉ
SLUŽBY
PRO
CIZINCE

I. P. Pavlova

B

Pobočka ICP – Praha 4

A

Lužiny

Hvězdova 1594/19,
140 00 Praha 4
+420 775 771 944
praha4@icpraha.com

Pankrác

C

Informační centrum ICP
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1
+420 252 543 846
info@icpraha.com

SERVICE FOR
FOREIGNERS
FREE OF CHARGE

Kancelář ICP v SAPě

Sídliště Písnice

Libušská 319/126, 142 00 Praha 4
+420 774 124 094
(budova Saparie, 6. patro)
viet@icpraha.com

Poliklinika
Modřany

Pobočka ICP – Praha 12
Soﬁjské nám. 3400, 143 00 Praha 12
(obchodní dům Prior, 2. patro)
+420 775 791 202
praha12@icpraha.com

• ﺧدﻣﺎت ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧب

Všechny služby ICP jsou určeny pro cizince ze zemí mimo EU s legálním statusem pobytu, kteří nejsou žadateli o mezinárodní
ochranu a mají vízum delší než 90 dní.

www.icpraha.com
/ICPraha
@ICPraha
/ICPraha
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FINANCOVÁNO
EVROPSKOU UNIÍ
AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ
A INTEGRAČNÍ FOND

Projekt Integrační centrum Praha VI, reg.č. AMIF/10/03, je ﬁnancován v rámci
národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu
Ministerstva vnitra České republiky.
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