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komu jsou služby určeny
Naše služby jsou poskytovány zdarma; mohou jich využít všichni
cizinci, kteří současně:
• mají platný trvalý nebo dlouhodobý pobyt
• pocházejí z nečlenských zemí EU (tzv. „třetí země“)

kde jsou služby poskytovány
Všechny uvedené služby můžete využívat v našem Centru na ulici
Závodu míru v Karlových Varech. V případě zájmu můžeme kurzy a
poradenství zorganizovat kdekoli v rámci Karlovarského kraje.

poradenská a informační činnost
Poradíme a pomůžeme Vám v oblastech:
• náležitostí pro pobyt
• sociální pomoci a dávek
• zdravotní péče a zdravotního pojištění
• bydlení
• vzdělávání a školství
• řešení životních událostí – narození dítěte, svatba, úmrtí blízké
osoby
Poradíme vám, na kterou instituci se obrátit; pomůžeme s vyplněním formulářů a v případě potřeby zajistíme doprovod na
úřad.

právní poradenství
V určených hodinách bude v Centru přítomen právník, se kterým
můžete konzultovat zejména:
• pobytovou a vízovou problematiku
• pracovně-právní vztahy
Hodiny, ve kterých je poskytováno právní poradenství, se
dozvíte v našem Centru nebo je najdete na internetových
stránkách www.integracnicentra.cz. Doporučujeme Vám se na
konzultaci osobně nebo telefonicky objednat, vyhnete se tak
případnému čekání.

sociokulturní kurzy
• na těchto kurzech získáte základní informace o České republice,
zejména o sociálním, zdravotním a vzdělávacím systému
• naučíme Vás lépe komunikovat s úřady a zaměstnavateli
Na jednoduchých příkladech a modelových situacích si vyzkoušíte, jak správně reagovat v každodenních situacích, jakými jsou komunikace s místními lidmi, nakupování, objednávání
si jídla v restauracích, cestování po ČR apod. Také se více
dozvíte o české historii, tradicích a svátcích.

kurzy českého jazyka
základní
• určený pro klienty s minimální znalostí českého jazyka
• je možné jej navštívit i jednorázově
• do kurzu se nemusíte předem zapisovat
Naučí Vás lépe se dorozumět v základních situacích jako je
návštěva u lékaře, na úřadě, v obchodě atd.
intenzivní
• určený pro klienty s pokročilejší znalostí českého jazyka; do
vhodného kurzu Vás zařadí lektor
• jednotlivé lekce na sebe navazují, je třeba docházet pravidelně
• počet míst je omezen, je nutné být do kurzu předem zapsán
Budete snadněji komunikovat ve složitějších situacích, například u pracovního pohovoru. Může Vám pomoci s přípravou na
požadované jazykové zkoušky.

internetové pracoviště a knihovna
• možnost využití bezplatného přístupu k internetu
• v knihovně jsou k dispozici noviny a časopisy v anglickém, francouzském, ruském, ukrajinském, vietnamském a čínském jazyce
Získáte rychlý přístup k aktuálním informacím, například nabídkám práce nebo bydlení.

kurzy základní počítačové gramotnosti
• osvojení si základů ovládání počítače
• získání znalostí v používání internetu a elektronické pošty
• seznámení se s textovým editorem
Formou praktických cvičení se naučíte pracovat s počítačem
a internetem. Zlepšením počítačových dovedností zvýšíte svou
šanci uplatnit se na trhu práce.

internetové stránky
www.integracnicentra.cz
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Výroba tohoto informačního materiálu je součástí projektu „Zřízení a provoz Center na podporu integrace cizinců IV.“
spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu na podporu integrace státních příslušníků třetích zemí.

