
Puteți utiliza GRATUIT toate serviciile afi șate în centrul nostru, 
iar dacă sunteți interesat, putem organiza cursuri și consiliere oriunde 

în regiunea Karlovy Vary.

cui sunt destinate serviciile
• străini care au reședința legală în Republica Cehă în baza Legii privind reședința străinilor
• titularii protecției internaționale - azil, protecție subsidiară
• persoane care nu aparțin grupurilor de mai sus și au în mod demonstrabil nevoile de 

integrare similare cu grupurile de mai sus

consultanță juridicăconsultanță juridică

consiliere socială profesionalăconsiliere socială profesională

accesul la internet și bibliotecă

servicii furnizate

cursuri de limba cehăcursuri de limba cehă

cursuri socioculturale

evenimente educativeevenimente educative

traduceritraduceri



consiliere socială profesionalăconsiliere socială profesională
Ca parte a activităților Centrului, în conformitate cu Legea nr. 108/2006, este înregistrat serviciul- 
consiliere socială profesională. Această consiliere este oferită prin intermediul asistenților 
sociali ai Centrului. Informații mai detaliate pot fi  găsite pe site-ul www.integracnicentra.cz, în 
materialele informative pentru oferirea de servicii și în registrul serviciilor sociale.

Domenii în care vă vom sfătui și vă putem ajuta:
• elemente esențiale pentru rezidență
• asistență socială și benefi cii
• asistență medicală și asigurări de sănătate
• locuințe, piața muncii, educație și formare profesională
• rezolvarea evenimentelor din viață- nașterea unui copil, căsătorie, moartea unei per-

soane dragi
• completarea diverselor formulare, dacă este necesar putem aranja însoțirea la in-

stituție.

cursuri de limba cehăcursuri de limba cehă
D E BAZĂ

• concepute pentru clienți cu o cunoaștere minimă a limbii cehe
• este posibil să participați o singură dată
• nu trebuie să vă înscrieți la curs în avans

Vă vor învăța să comunicați mai bine în situații de bază, cum ar fi  o vizită la medic, la o 
instituție, în magazin etc.

INTENSIVE
• concepute pentru clienții care au cunoștințe mai avansate ale limbii cehe; lectorul vă va 

înscrie în cursul adecvat nivelului dvs.
• lecțiile au continuitate, este necesar să participați regulat
• numărul de locuri este limitat, necesită să fi ți înscris la curs în avans

Veți putea comunica mai ușor în situații mai complexe, cum ar fi  un interviu de angajare. 
Vă poate ajuta să vă pregătiți pentru examenele de limbă cehă.

traduceritraduceri
Translatorii sunt folosiți în asistență socială, în cursuri de limbă cehă selectate, în cursuri  so-
ciale sau când se organizează activități educaționale, culturale și de agrement.

Cel mai adesea traducem în vietnameză, mongolă, ucraineană, rusă, engleză și 
chineză..



cursuri socioculturale
• la aceste cursuri veți obține informații de bază despre Republica Cehă, în special despre 

sistemul social, de sănătate și educațional
• vă vom învăța să comunicați mai bine cu autoritățile și angajatorii
• veți obține informații despre examenul în limba cehă , fi ind una dintre condițiile pentru 

obținerea cetățeniei.

Cu exemple simple și situații model, veți încerca să reacționați corect în situații de zi cu 
zi, cum ar fi  comunicarea cu localnicii, cumpărături, comandarea mâncării în restaurante, 
călătorii în Republica Cehă etc. Veți afl a, de asemenea, mai multe informații generale 
despre Republica Cehă, istoria și geografi a sa.

accesul la internet și bibliotecă
• posibilitatea de a accesa gratuit internetul
• obțineți acces rapid la informații actualizate, cum ar fi  oferte de locuri de muncă sau 

locuințe
• în bibliotecă sunt disponibile ziare și reviste în limba engleză, franceză, rusă, ucraineană, 

vietnameză și chineză

Dacă nu știți cum să lucrați cu un computer sau pe internet, vom fi  bucuroși să vă arătăm 
și să vă explicăm totul.

evenimente educativeevenimente educative
Organizăm și oferim cursuri și evenimente educaționale, destinate atât copiilor și adolescenți-
lor, cât și publicului larg sau profesionist.

La pregătirea acestor evenimente lucrăm cu școli, centre pentru copii și tineri defavorizați 
și alte organizații.

consultanță juridicăconsultanță juridică
În orele stabilite, la Centru va fi  disponibil un avocat, cu care puteți discuta despre:

• probleme de rezidență și viză
• ocuparea forței de muncă
• executare
• consultanță fi scală

Puteți afl a orele în care se oferă consiliere juridică în centrul nostru sau la 
www.integracnicentra.cz. Vă recomandăm să vă programați personal sau telefonic, evi-
tând astfel lunga așteptare.



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

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

programul centrului de informare
luni 12:00 – 18:00
marți nu este deschis publicului
miercuri 12:00 – 18:00
joi 08:00 – 12:00
vineri 08:00 – 12:00

contacte adresa
Centrul pentru sprijinirea 
integrării străinilor – Regiunea 
Karlovy Vary
Závodu Míru 876/3a
360 17 Karlovy Vary

site-ul web
www.integracnicentra.cz


