
Всички тези услуги могат да се използват БЕЗПЛАТНО в нашия 
Център, а ако имате интерес, могат да се организират курсове и 

консултации навсякъде в регион Карлови Вари.

за кого са предназначени услугите
• жденци, които пребивават законно на територията на Чехия, съгласно Закона за пре-

биваване на чужденци; 
• лица, ползващи международна закрила — убежище, допълнителна закрила;
• лица, които не принадлежат към посочените по-горе групи но е доказано, че имат по-

требности от интеграция, подобни на тези на посочените по-горе групи

правен съветправен съвет

професионално социално консултиранепрофесионално социално консултиране

интернет работно място и библиотека

предоставени услуги

Курсове по чешки езикКурсове по чешки език

социокултурни курсове

образователни събитияобразователни събития

Устен преводУстен превод



Консултантски услуги в социалната областКонсултантски услуги в социалната област
Като част от дейността на Центъра е регистрирана услуга - професионално социално 
консултиране в съответствие със Закон № 108/2006 Coll. Това консултиране се предо-
ставя от социалните работници на Центъра. Можете да намерите по-подробна инфор-
мация на уебсайта www.integracnicentra.cz, в информационните материали на услугата 
и в регистъра на социалните услуги.

Области в които ще ви посъветваме и помогнеме:
• изисквания за престоя
• социално подпомагане и обезщетения
• здравни грижи и здравно осигуряване
• жилища, пазар на труда, образование и обучение
• справяне с житейски събития - раждане на дете, брак, смърт на близък човек
• попълване на различни формуляри, ако е необходимо, ще организираме ескорт 

до офиса.

Курсове по чешки езикКурсове по чешки език
ОСНОВЕН

• предназначен за клиенти с минимални познания по чешки език
• възможно е да го посетите веднъж
• не е нужно да се записвате предварително в курса

Те ще ви научат да общувате по-добре в основни ситуации като посещение на 
лекар, в офиса, в магазин и т.н.

ИНТЕНЗИВЕН
• предназначен за клиенти с по-напреднали познания по чешки език; лекторът ще ви 

постави в подходящ курс
• отделните уроци са навързани един на друг, необходимо е редовното посещение
• броят на местата е ограничен, необходимо е предварително да се запишете

Ще можете да общувате по-лесно в по-сложни ситуации, като например интервю 
за работа. Може да ви помогне да се подготвите за необходимите езикови изпити.

Устен преводУстен превод
Преводачите се използват за социална работа, за избрани курсове по чешки език, за 
социални курсове или за организиране на образователни, културни и развлекателни 
дейности.

Най-често превеждаме на виетнамски, монголски, украински, руски, английски и 
китайски.



социокултурни курсове
• на тези курсове ще получите основна информация за Чешката република, особено 

за социалната, здравната и образователната система
• ще ви научим да общувате по-добре с властите и работодателите
• ще получите информация за чешкия изпит за реалности, което е едно от условията 

за получаване на чешко гражданство

На прости примери и примерни ситуации ще опитате как да реагирате правилно 
в ежедневни ситуации, като комуникация с местни хора, пазаруване, поръчка на 
храна в ресторанти, пътуване из Чехия и др. Ще научите повече за реалността на 
Чехия, нейната история и география.

интернет работно място и библиотека
• Възможност за използване на безплатен достъп до интернет
• Ще получете бърз достъп до актуална информация, като например оферти за 

работа или жилище      
• Вестници и списания на английски, френски, руски, украински, виетнамски и 

китайски са на разположение в библиотеката

Ако не можете да работите с компютър или интернет, ще се радваме да ви покажем 
всичко и да ви го обясним.

образователни събитияобразователни събития
Организираме и предлагаме лекции и образователни събития за деца и юноши, както и 
за широката или професионална общественост.

При подготовката на тези събития работим с училища, нископрагови съоръжения 
за деца и младежи и други организации.

правен съветправен съвет
В определени часове в Центъра присъства адвокат, с който можете да се консултирате:

• пребиваване и визови въпроси
• трудово - правни отношения
• екзекуция
• данъчни съвети

Можете да разберете часовете, през които се предоставя правна консултация в 
нашия център или на www.integracnicentra.cz. Препоръчваме ви да резервирате 
консултация лично или по телефона, за да избегнете изчакване.



tel.: +420 353 892 559
mobil: +420 608 119 878

+420 773 779 022
e-mail: ickarlovyvary@suz.cz

работно време на информационния център
Понеделник 12:00 – 18:00
Вторник не е отворен за обществеността
Сряда 12:00 – 18:00
Четвъртък 08:00 – 12:00
Петък 08:00 – 12:00

Контакти адрес
Centrum na podporu integrace
cizinců – Karlovarský kraj
Závodu Míru 876/3a
360 17 Karlovy Vary

уебсайт
www.integracnicentra.cz


