
Всеми перечисленными службами в нашем центре можете пользоваться 
БЕСПЛАТНО, якщо Ви зацікавлені, ми можемо провести курси 

і консультації на будь-якому місті у рамках Карловарського краю.

Для кого призначені наші послуги
• Іноземці, що довгостроково легально живуть  на території ЧР згідно Закону  о перебу-

ванні іноземців
• власники міжнародного захисту- азил, додаткова охорона
• особи, які не входять до жодної з груп та мають подібні інтеграційні потреби як зазна-

чені групи.

юридичне консультуванняюридичне консультування

соціальне консультування з фахівцямисоціальне консультування з фахівцями

інтернет–кабітет і бібліотека
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соціальне консультування з фахівцямисоціальне консультування з фахівцями
В рамках деятельности Центра согласно закона č. 108/2006 Sb., регистрированной служ-
бой является социальное консультирование. Данная служба осуществляется социаль-
ными работниками Центра. С более подробной информацией можете ознакомиться на 
странице в интернете  www.integracnicentra.cz, в информационных материалах службы 
и в регистре социальных служб.

Області, у яких ми Вам порадимо і допоможемо:
• оформлення перебування
• соціальна допомога та грошова підтримка
• медичне обслуговування та страхування
• житло, трудовий ринок, навчання та освіта
• рішення життєвих подій – народження дитини, весілля, смерть близької людини
• заповнення різних бланків, у разі необхідності ми забезпечимо супровід в 

установу.

курси чеської мовикурси чеської мови
ПОЧАТКІВЦІ

• призначені для клієнтів з мінімальним знанням чеської мови
• є можливість разового відвідування
• вам не потрібно заздалегідь записуватися на курс

Вас навчать краще розуміти в таких життєвих ситуаціях, як відвідування лікаря, 
оформлення Ваших справ в установах, покупки в магазині і т.д.

ІНТЕНСИВНІ
• призначені для клієнтів з просунутим рівнем володіння чеською мовою, на 

відповідний курс вас запише викладач
• окремі лекції залежать одна від одної, потрібно відвідувати регулярно
• кількість місць обмежена, потрібно записуватися на курс заздалегідь

Ви зможете легше спілкуватися в більш важких ситуаціях, як, наприклад, під час 
співбесіди з роботодавцем. Вам зможуть допомогти з підготовкою на необхідні 
іспити зі знання мови.

перекладпереклад
Послуги перекладачів використовуються під час соціальної роботи, на окремих курсах 
чеської мови, на соціо-курсах або протягом освітніх, культурних або дозвіллєвих заходів.

Найчастіше перакладаємо на в’єтнамську, монгольську, українську та російську 
мову або на англійську та китайську.



соціокультурні курси
• на цих курсах ви дізнаєтеся основну інформацію про Чеську Республіку, особливо 

про соціальну систему та систему медичного обслуговування та освіти
• ми Вас навчимо, як краще спілкуватися в установах і з роботодавцями
• Ви отримаєте інформацію для іспиту з чеських реалій, котрий є одною з умов для 

отримання чеського громадянства

На простих прикладах і змодельованих ситуаціях Ви попрактикуєте, як правильно 
реагувати в повсякденних ситуаціях, наприклад, при спілкуванні з місцевими 
мешканцями, під час покупок, замовлення страв у ресторані, подорожування по ЧР 
і т.д. Ви також більше дізнаєтесь про реалії ЧР, її історію та географію.

интернет-кабінет та бібліотека
• можливість скористатися безкоштовним доступом до інтернету
• ви отримаєте швидкий доступ до актуальної інформації, наприклад, пропозицій 

праці або житла
• у бібліотеці у вашому розпорядженні є газети і журнали англійською, французькою, 

російською, українською, в’єтнамською та китайською мовами.

Якщо Ви не вмієте працювати на комп’ютері або в Інтернеті, ми будемо раді Вам все 
продемонструвати та пояснити.

освітні заходиосвітні заходи
Ми організуємо і здійснюємо лекції та освітні заходи, призначені як для дітей і підлітків, 
так і для широкої публіки або для фахівців.

Під час підготовки цих заходів ми співпрацюємо зі школами, установами для дітей 
та молоді та іншими організаціями.

юридичне консультуванняюридичне консультування
У зазначений час у Центрі присутній юрист, з яким Ви можете проконсультуватися щодо:

• проблем з перебуванням і візами
• юридичних аспектів у трудових відносинах
• екзекуцій
• податкових питань

Часи роботи, коли надаються консультації юриста, Ви знайдете у нашому Центрі або на 
www.integracnicentra.cz. Ми радимо Вам записатися особисто або по телефону, щоб 
уникнути можливої черги.



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

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

графік роботи Центру
понеділок 12:00 – 18:00
вівторок неприйомні години
середа 12:00 – 18:00
четвер 08:00 – 12:00
п’ятниця 08:00 – 12:00

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

Інтернет – сайт
www.integracnicentra.cz


