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PRÁVNÍ PORADENSTVÍ CONSEIL JURIDIQUEASESORÍA LEGAL

• žádosti o pobyt
• prodloužení pobytu
• odvolání
• získání českého státního občanství

• demande de titre de séjour
• prolongation de titre de séjour
• appel d’un jugement
• acquisition de la nationalité tchèque

• solicitudes de residencia
• extensión de residencia
• apelación
• obtención de la ciudadanía checa

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

• recherche d’emploi ou de logement
• recherche des écoles
• demande de prestation sociale et services sociaux
• accompagnement aux établissement publics
• aide avec l’assurance maladie

• búsqueda de empleo y vivienda
• búsqueda de escuela
• solicitud de prestaciones y servicios sociales
• acompañamiento a instituciones
• asistencia en asuntos de seguro médico

• Kurzy českého jazyka pro 
dospělé a pro děti

• Kurzy sociokulturní orientace
• Kulturní a komunitní aktivity

• Cours de tchèque pour 
les adultes et les enfants

• Cours de l’orientation 
socioculturelle

• Activités culturelles et 
communautaires

• Cursos de checo para adultos 
y niños

• Cursos de orientación 
sociocultural

• Actividades culturales 
y comunitarias

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. 

Nos chargés des missions interculturelles VOUS 
AIDENT à négocier avec les autorités tchèques, ils 
vous accompagnent à l’école ou ils peuvent vous 
interpréter du tchèque. Ils vous aident à faciliter 
l’orientation dans l’environnement tchèque et 
recevoir les informations dont vous avez besoin.

Nuestros trabajadores interculturales LOS 
AYUDARÁN al tratar con las instituciones, los 
pueden acompañar a la escuela, o pueden 
interpretar. Los ayudarán a orientarse en la 
sociedad checa y a obtener la información 
que necesiten.

Nabízíme vám Le ofrecemos Nous vous proposons

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ CONSEIL SOCIALASESORÍA SOCIAL

KURZY COURSCURSOS

KONTAKT CONTACTCONTACTO+420 252 543 846

/ICPraha

www.icpraha.com

+420 252 543 846

/ICPraha

www.icpraha.com

+420 252 543 846

/ICPraha

www.icpraha.com

Všechny služby jsou ZDARMA!

Tous nos services SONT GRATUITS!

Todos los servicios SON GRATUITOS! 
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FINANCOVÁNO 

EVROPSKOU UNIÍ 

AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ 
A INTEGRAČNÍ FOND

FINANCOVÁNO 

EVROPSKOU UNIÍ 

AZYLOVÝ, MIGRAČNÍ 
A INTEGRAČNÍ FOND

www.icpraha.com
/ICPraha
@ICPraha
/ICPraha

BEZPLATNÉ 
SLUŽBY 
PRO 
CIZINCE

www.icpraha.com

SERVICES 
GRATUITS POUR 
DES ÉTRANGERS

SERVICIOS 
GRATUITOS PARA 
EXTRANJEROS

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.
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Rajská zahrada

I. P. Pavlova 

Pobočka ICP – Praha 14
Bratří Venclíků 1072/6, 
198 00 Praha 9
+420 775 553 188, 
+420 225 295 515
praha14@icpraha.com

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

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

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

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

Pankrác

Lužiny

Poliklinika
Modřany

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

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


