
„Бүгдийн нийслэл хот“

Бид танд юу дуртгаж байна вэ:
• 
• Таны эрх ба үүргийн тухай мэдээлэл
• Нийгмийн тэтгэмж ба нийгмийн үйлчилгээ хүсэх үед туслах
• Ажил хайхад туслах ба хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлыг шийдвэрлэхэд  

туслах (хөдөлмөрийн гэрээ, цалин хөлc гэх мэт) 
• Албан байгууллагатай харьцах үед орчуулга хийх болон дагалдаж явах
• Оршин суух байр хайх ба байртай холбоотой асуудал шийдвэрлэхэд туслах
• Эрүүл мэндийн даатгал ба эрүүл мэндийн үйлчилгээ хийлгэхэд туслах
• Таны боловсролын гэрчилгээг дүйцүүлэн тодорхойлолт гаргах (нострификаци) хийхэд туслах
• Өр ширийн асуудал шийдэх ба эд хөрөнгө хураалгах албатай харьцахад туслах

•  

• Таны оршин суух зөвшөөрөл олгоход тусламж үзүүлэх (удаан хугацааны ба богино хугацааны 
виз, удаан хугацааны оршин суух зөвшөөрөл, байнгын оршин суух зөвшөөрөл, биометрийн 
өгөгдлүүдтэй үнэмлэх гэх мэт)  

• Чех улсын хуулиуд ба хууль эрхзүйн дүрэм заалтуудын талаарх мэдээлэл  
• Хүний эрхийн хамгаалалт, ялгаварлан гадуурхах явдалд хууль эрхийн тусламж үзүүлэх
• Чех улсын иргэний харьяалал олгоход тусламж үзүүлэх 

 

• Насанд хүрэгчдэд зориулсан хэлний курсууд – 100 цагийн сургалт, 
хэд хэдэн түвшинтэй, байнгын оршин суух зөвшөөрөл олгоход 
шаардлагатай А1 түвшний чех хэлний шалгалтанд бэлтгэхэд туслах 

• Тоглоомын, зугаатай хэлбэрээр явагдах хүүхдүүдэд 
зориулсан курсууд – 50  цагийн сургалт

•  

• Чех улсад оршин суух зөвшөөрөлтэй холбоотой сонирхолтой сэдвээр 
мэргэжлийн лекц уншуулах   

• Прага хотын дурсгалт газруудаар танилцуулах аялах хийх, 
чех ардын зан заншил, түүх, дурсгалын зүйлүүдтэй танилцах

•  

• Гадаад хэлээр хэвлэгдсэн номын сан
• Үнэ төлбөргүй интернет ашиглах боломж
• Амралтын өрөө болон телевизор
• Ашгийн бус үйл ажиллагаанд өрөө үнэ төлбөргүйгээр хэрэглэн ашиглаж болно

•  

• Концерт, үзэсгэлэн, спортын тэмцээн, ярилцлага, илтгэл ба олон үндэстний соёлын өдрүүдийг 
зохион байгуулах

 Курсын тухай илүү мэдээлэл 
олох гэвэл бид нартай 

и-мэйлээр холбоо барьна уу: 
edu@icpraha.com

Манай бүх үйлчилгээнүүд 
ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ, тэглээ 

ч гэсэн чанартай ба 
мэргэжлийн түвшинд 

олгогдоно

Соёлын ба хамтран харилцах үйл ажиллагаанууд

Хууль эрхзүйн зөвлөлгөө

Хамтран харилцах ба мэдээллийн төв ИТП

Чех хэлний курсууд

Нийгмийн зөвлөлгөө өгөх

Нийгэм, соёлын чиглэлийн курсууд

Financováno 

evropskou unií 

azylový, migrační 
a integrační fond

Projekt integrační centrum Praha V, reg.č. amif/1/02, je financován  
v rámci národního programu azylového, migračního a integračního fondu.
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rajská zahrada

i. P. Pavlova 

Хамтран харилцах ба мэдээллийн төв
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1
Утас: +420 252 543 846
И-мэйл: info@icpraha.com
Ажиллах цаг:
Даваа – Баасан: 9:00 - 17:00

ИТП-ын салбар – Прага 4
Hvězdova 1594/19, 140 00 Praha 4
Утас: +420 775 771 944
И-мэйл: praha4@icpraha.com
Зөвлөлгөө өгөхөд ажиллах цаг:
Даваа, Пүрэв: 9:00 - 17:00,  
Лхагва: 9:00 - 13:00

ИТП-ын салбар – Прага 12 
Sofijské nám. 3400, 143 00 Praha 12
(Их дэлгүүр Приор, 2-р давхарт)
Утас: +420 775 791 202
И-мэйл: praha12@icpraha.com
Зөвлөлгөө өгөхөд ажиллах цаг:
Мягмар, Лхагва: 9:00 - 17:00

ИТП-ын салбар – Прага 13
Zázvorkova 2007/6, 155 00 Praha 13
Утас: +420 775 564 654
И-мэйл: praha13@icpraha.com
Зөвлөлгөө өгөхөд ажиллах цаг:
Мягмар, Пүрэв: 9:00 - 17:00,  
Лхагва: 9:00 - 13:00

ИТП-ын салбар – Прага 14
Bratří Venclíků 1072/6, 198 00 Praha 9
Утас: +420 775 553 188, +420 225 295 515
И-мэйл: praha14@icpraha.com
Зөвлөлгөө өгөхөд ажиллах цаг:
Даваа, Мягмар: 9:00 - 17:00, Пүрэв: 9:00 - 13:00

Pankrác

Lužiny

САПА дээрэхь ИТП-ын товчоо
Libušská 319/126, 142 00 Praha 4
(Сапарие байшин, 6-р давхарт)
Утас: +420 774 124 094, +420 775 791 202 
И-мэйл: viet@icpraha.com
Зөвлөлгөө өгөхөд ажиллах цаг:
Даваа, Пүрэв: 8:00 - 16:00

Poliklinika
modřany

Sídliště Písnice

Төслийн түншүүд:

Financováno 

evropskou unií 

azylový, migrační 
a integrační fond

Монгол ХэлТэй лАвлАХ уТАС:
+420 775 703 989  

„Бүгдийн нийслэл хот“www.icpraha.com
/iCPraha
@iCPraha
/iCPraha


