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ДовіДник 
для мігрантів, 
які живуть в Празі

UKRУ Празi 
ми дома!



2       3      3  Cтолиця всiх www.icpraha.com

Створено та оприлюднено Інтеграційним центром Прага 
(Integrační centrum Praha, o.p.s.).

3. видання, грудень 2014
Актуалізація і додатковий друк цього довiдника були 

зроблені за підтримки бюджета Мерії м. Праги.

Вся iнформацiя, контакти та адреси дiйснi станом на 
30.11.2014. За подальшi змiни пiсля цiеї дати ми не несемо 

вiдповiдальностi. 
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ЗМIСТ
Шановні друзі!

Ви тримаєте в руках вже третє видання інформаційного 
довідника, який призначений як для мігрантів, які 
проживають в Празі, так і для співробітників місцевого 
самоврядування та некомерційних організацій, які 
працюють з мігрантами. 

Інтеграційний центр Прага, благодійна організація, 
працює під гаслом «Столиця всіх» і має 
найважливішу мету – створити в Празі такі умови, 
аби мігранти, які тут проживають, відчували себе 
повноправними мешканцями нашого міста та брали 
участь в громадському житті.

Довідник має бути каталогом головних інформаційних 
посилань та контактів на відповіднi організації, міські 
адміністрації та iх вiддiли, аби краще інформувати 
мігрантів і бути помічником у вирішенні щоденних 
проблем, пов ’язаних з проживанням в ЧР. 

Метою даного довідника є дати короткий огляд 
контактів на сайти або установи для отримання 
додаткової інформації, аби мігранти могли  дiзнатися, 
до кого звернутися за допомогою, якщо виникнуть 
проблеми. 

Нехай Прага стане для вас новою домівкою та 
столицею ВСІХ!

Команда Інтеграційного центру Прага.

важливI ПоСилання Для МIгранТIв

www.icpraha.com
www.imigracniportal.cz
www.integracnicentra.cz

www.domavcr.cz
www.migraceonline.cz

www.cizinci.cz
www.mezikulturnidialog.cz
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Прага

Прага - столиця і найбільше місто Чехії, яке знаходиться на річці Влтава. Місто 
розвивалось 11 століть, аби стати таким, яким ми знаємо його сьогодні. Прага займає 
територію 496 квадратних кілометрів з населенням біля 1 200 000 жителів. З 1920 
року місто має офіційну назву «Hlavní město Praha». Іншою мовою можна зустріти 
назви Praga, Prag или Prague. Вислів «Прага - серце Європи» говорить про те, що 
місто насправді знаходиться в самому центрі Європи.

Легенда про заснування Праги стверджує, що виникнення міста передбачила княгиня 
Либуше: «Бачу місто я велике і його слава торкнеться небес. Це місто знаходиться 
в лісі. Коли ви туди прийдете, знайдіть чоловіка, який висіче з дерева поріг будинку. 
Побудуйте на цьому місці місто і назвіть його Прагою». 

Прага швидко стала центром Чеської держави. З Празького граду правителі керували 
ближніми територіями, які поступово заселялись місцевими мешканцями. І сьогодні 
на Празькому граді живе президент Чеської Республіки. Прага також резиденція 
уряду Чеської Республіки, який є виконавчою владою. Містом керує мерія, яка 
виконує функції муніципального та регіонального управління.

Найвідоміша історична частина Праги знаходиться в Празі-1, тобто на території 
середньовічного центру міста, яке з 1992 року внесено до списку Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. Тут знаходяться майже всі відомі пам’ятки:

Празький град, найвідоміший чеський замок, з 9 століття був резиденцією чеських 
князів, пізніше королів, а з 1918 року – президента країни. Два рази в історії місто 
було резиденцією імператора священної римської імперії. Замок занесений до Книги 
рекордів Гіннеса, як найбільший та найдавніший замок в світі.

Карлов міст - найдавніший міст через ріку Влтаву і другий найстаріший міст в Чехії. 
Карлов міст з’єднує дві частини міста – Старе місто і Малу сторону, через нього 
проходить Королівська дорога.

Староміську площу, раніше Велику, сьогодні люди називають «Старомак». Вона 
знаходиться в центрі Старого міста Праги. Тут знаходяться кілька відомих історичних 
будівель, наприклад Празькі куранти, Староміська ратуша та Тинський храм. 

В Празі народились та жили відомі особистості, зокрема, чеський король та 
імператор Карл IV, композитор Антонін Дворжак, оперна співачка Ема Дестинова, 
письменники Франц Кафка, Карел Чапек та Ян Неруда. Певний час в Празі жив та 
творив композитор Моцарт.

Мерія М. Праги (Magistrát hlavního města Prahy - MHMP)
Mariánské náměstí 2, 110 01 Прага 1
www.praha.eu

Мерія м. Праги - це установа державного управління, її діяльність спрямована 
передусім на надання послуг громадянам м. Праги. Йдеться про муніципальну та 
регіональну установу міста.  

Поділ Праги достатньо складний. Вам буде корисно знати, що Прага ділиться на 57 
районів міста, котрі в свою чергу створюють 22 самостійних окгруги, які мають свої
міські адміністрації (městský úřad).
За місцем вашого проживання ви належите до конкретної міської районної 
адміністрації (úřad městské části). В кожній міській районній адміністрації існують 
відділи (підприемницький, РАГС, соціальний, освіти тощо).

МіСТо Прага Та його органи 
СаМовряДУвання

Praha 1
Vodičkova 681/18,
115 68 Praha 1 +420 221 097 111 posta@praha1.cz www.praha1.cz

Praha 2
Náměstí Míru 20/600,
120 39 Praha 2 +420 236 044 111 infocentrum@p2.mepnet.cz www.praha2.cz

Praha 3
Havlíčkovo nám. 9/700, 
130 85 Praha 3 +420 222 116 111 podatelna@praha3.cz www.praha3.cz

Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 
140 46 Praha 4 +420 800 194 237 radnice@praha4.cz www.praha4.cz

Praha 5
Náměstí 14. října 1381/4,
150 22 Praha 5

+420 800 800 005   podatelna@praha5.cz www.praha5.cz

Praha 6

Československé 
armády 23/601, 
160 52  Praha 6

+420 800 800 001 podatelna@praha6.cz www.praha6.cz

Pražské kontaktní centrum
+420 12 444 info@praha.eu www.praguewelcome.cz



6       7      7  Cтолиця всiх www.icpraha.com

вIДДIли (odbory) За наПряМкаМи ДIяльноСТI
Кожна міська районна адміністрація може відрізнятись назвами своїх відділів. Але в 
кожній ви обо’вязково знайдете те, що вам потрібно.

www.portal.gov.cz

оСновні віДДіли МіСьких чаСТин:
 Відділ у СПраВах ПідПриємництВа (živnostenský odbor) – займається питаннями 

власників бізнесу і підприємців - тут ви можете зарееструвати свій власний бізнес
 раГС – реєСтр (matriční úřad/matrika) – відділення, яке веде реєстр. Розглядає 

документи для шлюбу – видає свідоцтво про шлюб, народження дітей – свідоцтво 
про народження, смерть – свідоцтво про смерть, зареєстровані партнерства, зміну 
імен/прізвищ тощо.

 БудіВельне Відділення (stavební odbor) – видає дозволи на територію, свідоцтво 
про розміщення будівництва, дозвіл на нього, відповідає за реєстрацію будівель;

 Соціальний Відділ / деПартамент Соціальних СПраВ (sociální od-
bor/odbor sociálních věcí) – займається переважно соціальною допомогою та 
профілактикою. Цей відділ контролює неблагополучні сім’ї, кураторів для дітей 
та молоді, кураторів для дорослих, оформлює запити на розміщення в будинках 
людей похилого віку, надає житло для соціально неадаптованих громадян, видає 
парковочну карточку для людей з постійним місцем проживання та людей з пенсією 
по інвалідности. До цього відділу також належить Відділ правового та соціального 
захисту дітей (ОSPOD, стор.14).

 Відділ оСВіти (odbor školství) – забезпечує запис дитини до дитячого саду /
школи за місцем проживання; встановлює, контролює та закриває шкільні установи, 
узгоджує освітні програми, забезпечуючи тим самим якісну освіту дітям, школярам, 
студентам.

 Відділ транСПорту (odbor dopravy) – розглядає видачу/зміну водійських посвідчень  
та водійських прав, реєстрацію транспортних засобів тощо.

Czech PoINT 
слугує помічником державних установ та установлює зв’язок 
з усіма держустановами в одному місці. 

Служби, які будуть вам корисні:  
 витяг з кадастру нерухомості, витяг з торгового реєстру, витяг з реєстру підприємців, витяг 

з реєстру судимості (і для юридичних осіб), витяг з системи обліку штрафних балів водіїв.

Czech POINT ви зможете знайти в деяких міських адмiнiстрацiях, 
а також на Чеській пошті та у деяких нотаріусів. 

www.czechpoint.cz/web
Витяг, який ви отримаєте в Czech 

POINT, діє на территорії Чехії.

Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000, 
170 00 Praha 7 +420 220 141 111 podatelna@p7.mepnet.cz www.praha7.cz

Praha 8

Zenklova 1/35, 
180 48 Praha 8 +420 222 805 111 posta@praha8.cz www.praha8.cz

Praha 9

Sokolovská 14/324, 
180 49 Praha 9 +420 283 091 111 podatelna@praha9.cz www.praha9.cz

Praha 10

Vršovická 68, 
101 38 Praha 10 +420 840 111 213  posta@praha10.cz www.praha10.cz

Praha 11

Ocelíkova 672/1, 
149 41 Praha 4 +420 800 104 300 podatelna@p11.mepnet.cz www.praha11.cz

Praha 12

Písková 830/25, 
143 00 Praha 4 +420 244 028 111  informace@p12.mepnet.cz www.praha12.cz

Praha 13

Sluneční nám. 13/2580,
158 00 Praha 5 +420 800 130 000 dotazy@p13.mepnet.cz www.praha13.cz

Praha 14

Bratří Venclíků 1073, 198 
21 Praha 9 +420 281 005 111 informace@praha14.cz www.praha14.cz

Praha 15

Boloňská 478/1, 
109 00 Praha 10 +420 281 003 111 podatelna@praha15.cz www.praha15.cz

Praha 16

Václava Balého 23/3, 153 
00 Praha 5 +420 234 128 111 elpodatelna@praha16.eu www.mcpraha16.cz

Praha 17

Žalanského 291/12b, 163 
00 Praha 6 +420 234 683 111 podatelna@repy.mepnet.cz www.repy.cz

Praha 18

Bechyňská 639, 
199 00 Praha 9 +420 284 028 111 podatelna@letnany.cz www.praha18.cz

Praha 19

Semilská 43/1, 
197 00 Praha 9 +420 284 080 811 info@kbely.mepnet.cz www.praha19.cz

Praha 20

Jívanská 647, 
193 21 Praha 9 +420 271 071 611 urad@pocernice.cz www.pocernice.cz

Praha 21

Staroklánovická 260, 
190 16 Praha 9 +420 281 012 911 podatelna@praha21.cz www.praha21.cz

Praha 22

Nové náměstí 1250, 
104 00 Praha 114 +420 271 071 812 podatelna@praha22.cz www.praha22.cz
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Інтеграційний центр Прага (далі ІЦП) був створений відповідно постанови Міської 
ради м. Праги та її наступним схваленням Муниціпалитетом м. Праги 14.3.2012. 

ІЦП став 11 з 13 існуючих інтеграційних центрів, які розташовані в різних регіонах 
Чеської Республіки. 

ІЦП працює на території Праги, де надає свої служби мігрантам із третіх країн (країн 
які не є членами ЄС) разом з партнерськими некомерційними організаціями.

інТеграційний 
ценТр Прага (іцП)

ПоСлУги IцП
 Соціальні КонСультації – допомога з оформленням виплат державної 

соціальної підтримки або виплат соціального обслуговування та грошової підтримки; 
орієнтація в соціальній системі Чеської Республіки, допомога при пошуку роботи 
і вирішенні проблем, пов’язаних з роботою в ЧР, пошуки житла, допомога при 
оформленні медичного страхування та медичного обслуговування, допомога з 
освітою (запис дітей до школи, нострифікація). 

 Юридичнi КонСультації – інформування про юридичну систему в Чехії, 
допомога при оформленні заяв на перебування в ЧР чи його продовження, допомога 
в громадянсько-правовому управлінні (розлучення, невиплата заробітньої плати 
роботодавцем), консультація або допомога при адміністративному правлінні, 
інформація про отримання громадянства та інше.

 СуПроВід – допомога при зверненні в державні установи, послуги перекладача.

 КурСи чеСьКої моВи – для початківців і для студентів з вищим рівнем знання 
мови, навчання граматиці та розмовній мові. Курси підготують вас до здачі іспиту 
А1, який є однією з умов для отримання дозвiлу на постiйне мiсце проживання в 
Чехії. Курси відбуваються зранку, в обід та ввечері, а в разі необхідності пропонується 
догляд за вашими дітьми.

 КурСи Соціально-КультурноГо наПрямКу – організовані у вигляді 
спеціальних лекцій, на яких ви дізнаєтесь все про історію Чехії, звичаї та традиції 
чеського народу, все про перебування в Чехії, про медицину, соціальну систему, 
освіту, налогову декларацію та інше.

 Культурні та ГромадСьКі заходи – щороку ІЦП проводить декілька 
культурних і громадськiх заходів по всій Празі, головною метою яких є зближення 
чехiв та мігрантiв, а також підтримка їх дружнього співіснування.

 доСтуП до інформації – Безкоштовний доступ до мережі Інтернет; бібліотека 
з іноземною літературою, спецвиданнями, художньою літературою та періодичними 
виданнями іноземною мовою,ТВ.

 наВчання СПеціаліСтіВ – Професійні семінари для держслужбовців, 
лікарів, педагогів, робітників поліції та інших. Метою є ознайомлення службовців 

з проблематикою міграції та інтеграціі мігрантів в чеське суспільство. Семінари 
спрямовані на оволодіння основами міжкультурного спілкування.

 діяльніСть у Вільний чаС – можливість користуватись приміщеннями ІЦП для 
діяльності у вільний час, зустрічі, гуртки, виставки мiгрантiв тощо.

цIлI IцП
ІЦП пропонує такі послуги, котрi полегшують мігрантам їх інтеграцію в чеське 
суспільство. 
Метою IЦП є те, щоби мігранти були повноцінними громадянами Праги та всієї Чехії, 
та щоб цьому сприяли всі державні та приватні установи.  

СкIльки кошТУюТь ПоСлУги IцП?
Всі послуги ІЦП фінасировани з європейських фондів і бюджету м. 
Праги, тому вони надаются клієтам ІЦП БЕЗКОШТОВНО. 

У іцП ви ДоМовиТеСя на вашій Мові!
Якщо ви не розмовляете чеською мовою, вы не бійтеся звернутися до IЦП - усі наші 
співробітники володіють декількома мовами, а якщо ми не розмовляемо вашою 
мовою, то ми вам надамо перекладача.

ПарТнери ПроєкТУ

Безкоштовно - не означає погано! Навпаки!
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ІЦП має 6 контактних місць - 
громадский та iнформацiйний 
центр iцП на вул. Žitná 1574/51, де 
до ваших послуг - безкоштовний 
iнтернет, бiблiотека з iноземною 
лiтературою, місце для зустрічі та 
дитяча кімната. 

філії іцП, де можна отримати 
кілька разів на тиждень соціальні 
та юридичні консультації, 
знаходяться на Празі 4 – Панкрац, 
Празі 12 - Модржаны і Лібуш, 
Празі 13 – Стодулки та на Празі 
14 – Черний мост. Також ви можете 
до нас звернутися в офіс, який  
розмiщений на території ринку 
Sapa в районі Praha – Libuš. 

www.icpraha.com
+420 252 543 846 
info@icpraha.com 

c

c

A

A
B

B

Rajská zahrada

I. P. Pavlova 

komunitní a informační centrum icP
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1
+420 252 543 846
info@icpraha.com

Pobočka icP – Praha 4
Hvězdova 1594/19, 140 00 Praha 4
+420 775 771 944 (eng, rus, ukr)
+420 773 957 473 (viet, eng)
praha4@icpraha.com

Pobočka icP – Praha 12
Sofijské nám. 3400, 143 00 Praha 12
(obchodní dům Prior, 2. patro)
+420 775 791 202 (eng) 
+420 774 124 094 (eng, viet)
praha12@icpraha.com

Pobočka icP – Praha 13
Zázvorkova 2007/6, 155 00 Praha 13
+420 775 564 654 (eng)
+420 775 553 730 (rus)
+420 775 229 230 (ara, rus)
praha13@icpraha.com

Pobočka icP – Praha 14
Bratří Venclíků 1072/6, 198 00 Praha 9
+420 775 553 188, 
+420 225 295 515 (eng, chi, rum)
praha14@icpraha.com

Pankrác

Lužiny

kancelář icP v saPě 
Libušská 319/126, 142 00 Praha 4
(budova Saparie, 6. patro)
+420 775 151 082 (viet)
viet@icpraha.com

Poliklinika
Modřany

Sídliště Písnice

Де ЗнахоДяТьСя 
конТакТні МіСця іцП?

СоцIальнI МережI 

/ICPraha

@ICPraha

/ICPraha
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trvalé Pobyty
oddělení pobytu cizinců Praha i
Působnost: hl. m. Praha a okresy Praha-západ a Praha-východ

Nad Vršovskou horou 88/4 
101 00 Praha 10

Po, St:   8.00 – 17.00
Út, Čt:   8.00 – 15.00
Pá:        8.00 – 11.00* 
*v pátek pouze pro objednané klienty

www.imigracniportal.cz

інфорМаційна Телефонна лінія МініСТерСТва внУТрішніх СПрав:
МВС також пропонує телефонну лінію, яка надає інформацію щодо міграційного 
законодавства. Iнформація надається лише чеською і англійською мовами. 

pobyty@mvcr.cz, +420 974 832 421, +420 974 832 418 
Робочий час телефоннi лінії:  Пн - Пт з 8.00 до 15.00 

Чеська Республіка має систему соціального забеспеченія, яка оплачується з податків 
економічно активного населення, і яка надає допомогу соціально неблагополучним 
співгромадянам, сім‘ям з дітьми і іншим групам. Функціонування цієї системи дуже складне, 
вона складається з трьох частин і декількох соціальних посібників і внесків. 

Ми Вам пропонуємо лише короткий огляд функціонування системи:

1.) Соціальне СтрахуВання 
– допомога по хворобі, пенсійне страхування 

Районне управління соціального забезпечення (OSZZ)
www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni
-pracoviste/praha/

2.) держаВна Соцiальна ПiдтримКа (ssP) 
– пропонує два види допомоги, які можуть залежати від 
суми вашого доходу
а) допомоги, які залежать від суми вашого доходу - допомога на дитину (přídavek na 
dítě), допомога на житло (příspěvek na bydlení), допомогa по народженні дитини (porodné)
б) допомоги, які не залежать від вашого доходу - допомога батькам (rodičovský příspě-
vek), допомоги на опікунство (dávky pěstounské péče), допомога на похорони (pohřebné) 

www.mpsv.cz/cs/2

3.) доПомоГа При матеріальній СКруті  
– допомога на проживання, доплата на 
проживання, допомога в надзвичайних ситуаціях

www.mpsv.cz/cs/5 

Соціальне ЗабеЗПечення

Всіма справами з приводу перебуваня в ЧР займаються 2 організації Міністерства 
внутрішніх справ ЧР (Ministerstvо vnitra ČR - MV ČR). Це Служба поліції по роботі з 
іноземцями (Služba cizinecké policie) та Відділ надання притулку і міграційної політики 
(Odbor azylové a migrační politiky).

Поліція По робоТі З іноЗеМцяМи (Cizinecká policie)
Служба Поліції по роботі з іноземцями здійснює оформлення віз до 90 днів, 
реєстрацію нових мігрантів до ЧР, контроль дозвiлiв на перебування (наприклад, на 
роботі, вулиці). Здійснює покарання за порушення правил перебування в ЧР

ПеребУвання в чр

Повідомити про зміну 
адреси мешкання/

перебування ви 
зобов‘язані в термiн до 30 
днів. Інші зміни ви повинні 

повідомити протягом 3 
днів після їх появи. Завжди 

слідуйте за термінами!

вIДДIл наДання ПриТУлкУ I МIграцIонної ПолIТики 
(Odbor azylové a migrační politiky - OAMP) OAMP здійснює оформлення довгострокових 
віз, довготривалих та постійних дозвiлiв на проживання, тимчасове проживання для 
громадян ЄС та членів їх сім‘ї, біометричні карти тощо. Ви зобов’язані повідомляти 
OAMP про всі зміни, які стосуються вашого місця перебування, прізвища, особистого 
статусу, змін в закордонному паспорті та документах, які вам видали на території ЧР.

Якщо хочете знати, на що саме 
ви маєте право - запишіться на 
соціальну консультацію в ІЦП 

або інші організації (стор.24). Ми з 
задоволенням допоможемо вам та 
супроводимо вас в держустанову.

Заяви на допомоги SSP подаються в 
офіс Біржі праці - Úřad práce (стор. 18)

Якщо вам потрібно відвідати ОАМP, замовте дату ваших 
відвідин заздалегідь - таким чином ви уникнете черг та 
довгого чекання! Лінія Замовлення: +420 974 820 680, 
Робочий час: Пн - Чт 8.00 -16.00, Пт 8:00 - 14:00.

oddělení Pobytových agend

Olšanská 2,
130 51 Praha 3

+420 974 820 317 
krpa.ocp.opa.podatelna@pcr.cz

Po, St:     08.00 – 17.00
Út, Čt:      08.00 – 15.00
Pá:           08.00 – 12.00

dlouhodobé a PŘechodné Pobyty
oddělení pobytu cizinců Praha ii, Působnost: okres Praha-západ

Zborovská 1505/13
150 00 Praha 5

Po, St:  8.00 – 17.00
Út, Čt:   8.00 – 15.00
Pá:        8.00 – 11.00*

oddělení pobytu cizinců Praha iii, Působnost: Praha 2, 4, 5 a 10

Cigánkova 1861/2
148 00 Praha 4

Po, St:  8.00 – 17.00
Út, Čt:   8.00 – 15.00
Pá:        8.00 – 12.00*

oddělení pobytu cizinců Praha iv, Působnost: Praha 1, 3, 6, 7, 8 a 9

Koněvova 188/32
130 00 Praha 3

Po, St:  8.00 – 17.00
Út, Čt:   8.00 – 15.00
Pá:        8.00 – 12.00*

oddělení pobytu cizinců Praha v, Působnost: okres Praha-východ

Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7

Po, St:  8.00 – 15.00
Út, Čt:   8.00 – 16.00
Pá:        8.00 – 11.00*

*v pátek pouze pro objednané klienty
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Чеська республіка - держава, яка активно займається сімейною політикою та 
підтримує сім‘ї з дітьми. 
1.) Соціальні служби, які спрямовані на допомогу і підтримку певним членам родини 
або всій родині, яка знаходиться в неблагополучній ситуації. з метою запобігання 
соціальному виключенню. Соціальні служби включають: соціальні консультації, 
служби соціального обслуговування і служби соціальної профілактики. 
2.) Служба підтримки сім’ї, яка має профілактичний та підтримуючий характер. 
Мета їх – допомога та сприяння партнерського і родинного співжиття та батьківства, 
зміцненню сімей при народженнi дітей, підтримка сім’ї в догляді за дітьми та підтримка 
при поєднанні роботи та родини. Ці служби включають приватні центри для матерів 
(mateřská centra), приватні дитячі сади; забезпечення досугу та освітнiй діяльністi для 
дітей (наприклад гуртки для досуга, гуртки мистецтва, спортивні та музичні гуртки), 
центри для матерів і т.д.

Організацію дозвілля для дітей і молоді пропонують Будинки дітей і молоді (Domy dětí a mládeže).
http://skoly.praha-mesto.cz/parent9429/urad/kontakty/mestske-organizace/
area4464

3.) Вiддiл соцiального та правового захисту дiтей (osPod) – це вiддiл, який 
входить до департаментів (вiддiлiв) соціальних справ в міських адміністраціях. 
OSPOD представляє інтереси дитини в питаннях неповнолітніх дітей (напр.  
хто буде доглядати за дитиною, які будуть аліменти, як будуть батьки 
зустрiчатися з дітьми і так далі).

СіМ’я Та ДіТи

Телефон Довіри – Лінія є безкоштовною для допомоги дітям та 
молоді (до 26 років) в кризових ситуаціях. Працює цілодобово і цілий рік. 
Лінія пропонує телефонну допомогу і консультацію для дітей та молоді, які 
опинились в важкій життєвій ситуації і не можуть самі її вирішити.

+420 116 111 

лінія Для баТьків: пропонує телефонну кризову допомогу 
(iнтервенцiю) та консультації насамперед батькам, бабусям та дідусям та 
іншим членам родини всієї Чеської республіки.

+420 840 111 234; pomoc@rodicovskalinka.cz

ПоДрУжні Та СіМейні конСУльТаційнI ценТри
Ви можете сюди звернутися з питаннями щодо подружніх, партнерських, сімейних 
стосунків, з питаннями щодо розлучення або проблем після розлучення, також з 
різноманітними особистими питаннями. 

www.psychoportal.cz/manzelske-rodinne-poradny

ниЗькоПороговI клУби Для ДIТей Та МолоДі (NZdM)
Що таке „низькопороговий“? Це означає, що в клуб може прийти будь-яка дитина /подлiток 
і користуватися послугами клубу, які безкоштовні. Цi клуби пропонують безкоштовні 
різноманітні заходи (скелелазіння, гуртки образотворчого мистецтва, настільний футбол, 
музику, додаткову освіту) і також консультації та попереджувальні міри (боротьба 
з курінням, алкоголем та наркотиками, насиллям тощо). Завдяки цим клубам, діти 
проводять свій вільний час змістовно, в безпечному середовищі ( з користю та в безпеці).

www.streetwork.cz

OSPOD може 
вiдiбрати ваших 
дітей (позбавити 
батьківских прав) 
у випадку, якщо ви 
не будете про них 
належним чином 
піклуватися і їх не 
відправлятимете 
в школу.

оСвіТа
Чеська республіка надає якісну освіту на всіх рівнях:

Чеські школи - державні ( не треба платити за навчання) 
або приватні (плату за навчання визначає сама школа). 

важлива інфорМація:
 В дитячий садок дитина 

повинна бути записана, запис 
відбувається щороку в березні.

 Рекомендується і це бажано, щоб дитина за рік до вступу в початкову школу 
відвідувала дитячий садок, і тому цього року дошкільна освіта надається безкоштовно 
і діти дошкільного віку мають бути переважно прийняті.

 Запис до початкової школи відбувається щороку з 15 січня до 15 лютого.

 До середньої школи відбір проходить на основі результатів вступних іспитів, які 
встановлює школа, заява подається до 15 березня.

 Для вступу в університет треба подати заяву до 28 лютого, однією з умов вступу  
є повна середня освіта з атестатом зрiлостi (maturita). 

http://skoly.praha-mesto.cz/Prehled-skolstvi
www.praha.eu/extranet/skola-war/skoly.jsp

дошКільна оСВіта

оБоВ´язКоВа 
заГальна оСВiта

Середня оСВiта

Вища оСВіта та 
Вища ПрофеСійна 

оСВіта

Дитячій 
садок

Початкова 
школа

Середнє спеціальне 
училище (свідоцтво про 

закінчення ССУ)

Середня школа 
(Атестат зрілості 

- «maturita»)

Університет
Вище  професійне 

училище

Ко
нс

ер
ва

т
ор

ія

Гі
м

на
зі

я

Додаткова освіта

У Чеській Республіці - дефіцит місць в дитячих 
садках, тобто може статися так, що ваша дитина 

не буде прийнята у вами вибраний садок!
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ноСТрифікація

В разі, якщо у вашої дитини виникли проблеми у школі (відвідування, 
успішність, поведінка) і ви підозрюєте, що ваша дитина не може 
впоратись з навчанням або вам треба порадитись щодо вибору 
школи, ви можете звернутися до закладу шкільних консультацій. До 
них належать:

 педагогічно-психологічна консультація 
 спеціальний педагогічний центр.

http://skoly.praha-mesto.cz/Prehled-skolstvi/skolska-poradenska-zarizeni 
або звернутися безпосередньо до вчителів вашої дитини.

Обов‘язкова шкільна відвідуваність відноситься до дітей 
у віці вище 6 років і продовжується протягом 9 років.

Визнання іноземних атестатів та дипломів є дуже важливим, якщо ви хочете 
продовжити навчання в Чеській республіці. Також це потрібно для пошуку роботи. 

nostrifikace.mkc.cz 

Нострифікацію обов’язкової початковоi та середньої освіти проводить Мерія Праги.

Нострифікацію вищої освіти та дипломів проводять державні та суспільні університети 
(наприклад Карлов університет, Масаріков університет в Брно та інші).

Некомерцiйна організація мeta спрямована на підтримку 
освiти мігрантів в ЧР и пропонує комплексні консультаційні 
послуги в цій сфері:

www.meta-ops.cz

З нострифікацією вам допоможуть соціальні працівники 
ІЦП або інших некомерційних організацій. (стор. 24)

Знання чеської мови значно полегшить вам спілкування в установах, з потенційними 
роботодавцями або клієнтами, а також допоможе вам взяти участь в культурному житті та 
знайомству з новими чеськими друзями. Якщо у вас є діти, які відвідують школу, то знання 
чеської мови вам дозволить активно підтримувати підготовку вашої дитини до школи.

Якщо ви плануєте залишитись в Чеській Pеспубліці, то знання чеської мови – одна  
з умов для отримання посвідки про постійне проживання та чеського громадянства. ІЦП 
і інші некомерційні організації (стор. 24) пропонують курси чеської мови для початківців, 
середніх та досвідчених, а також курси професійної мови, які полегшать вашу роботу. 
Kурси, які пропонують некомерційні організації, переважно безкоштовні або за незначну 
плату. На курси можна ходити постійно або коли вам буде зручно (низькопороговi курси).
ІЦП пропонує також спеціальні курси для батьків з дітьми, під час яких передбачається 
догляд за дітьми. 

екзамен з чеської мови для здобуття постійного місця проживання та чеського 
громадянства
Знання чеської мови - одна з умов видачі дозволу на постійне мiсце проживання в ЧР 
(рiвень A1) i також громадянства Чеської Республики (рiвень B1). Щоб отримати 
чеське громадянство, ви повинні також скласти іспит по чеських реаліях.

www.cestina-pro-cizince.cz

Мати сплачене і дійсне медичне страхування - в ЧР обов’язкове для всіх, у тому числі 
для мігрантів. 
Наступні лікарні та медичні установи спеціалізуються в наданні медичної допомоги 
мігрантам:

Якщо ви не можете знайти лікаря або вас не приймають, звертайтесь в свою страхову 
компанію, яка має вам надати список лікарів, які вас можуть оглянути! 

У Чеській Республіці – нестача лікарів-фахівців, тому вам можуть 
відмовити в огляді через завантаження.

охорона ЗДоров‘я

кУрСи чеСької Мови

Kурси чеської мови в IЦП 
пiдготують вас на eкзамени!

Зажди майте при собі карту страхової 
компанії (страховий поліс).

odbor sPrávních činností ve školství

Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1 Po – Čt:   8.00 – 18.00
Pá:           8.00 – 16.00

Fakultní nemocnice motol, oddělení Primární Péče
V Úvalu 84, 
150 06 Praha 5 +420 224 431 111 cizinecke@fnmotol.cz

nemocnice na homolce, cizinecké oddělení
Roentgenova 2/37, 
150 30 Praha 5 +420 257 271 111 hospital@homolka.cz
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У випадку, якщо ви не працюєте або втратите роботу і якщо ви виконуєте 
законні умови, ви можете зареєструватися на Біржі праці (Úřad práce), 
яка виплачує допомогу по безробіттю (запропонує вам підтримку в 
пошуках роботи), курси перекваліфікації та запропонує роботу.

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha/kop

Якщо ви шукаєте роботу, використовуйте соціальні 
консультації ІЦП або інших організацій (стор. 24), 
акредитованих агентств або веб-порталів:

www.jobs.cz
www.prace.cz 

ПрацевлашТУвання

ПіДПриєМницька ДіяльніСТь

Региструйтесь на бiржi праці за 
місцем вашого проживання!

Години роботи біржі праці.
Пн, Ср:  8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00

Вт, Чт:   8.00 – 11.00
Пт:  8.00 – 11.00 (тільки для 

нових кандидатiв на роботу та 
запрошених клієнтів)

В Чеськiй Републицi ви можете займатись підприємницькою діяльністю як фізична особа 
(OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná) або як юридична особа. Інформацію про 
підприємницьку діяльність ви отримаєте в підприємницькому відділі в мiськiй районнiй 
адмiнiстрацiї (стор. 5) або в організаціях, які працюють з мігрантами (стор. 24).

gle o.p.s. - некомерцiйна органiзацiя, яка надає мiгрантам безкоштовну допомогу в 
сфері  підприємницької діяльнoстi. 

http://gle.cz/

Кожного року до 1 квiтня ви зобов’язані надавати податкову декларацію!!! Якщо ви її 
не надасте, то вам загрожують великі штрафи, а це може вплинути на продовження 
вашої візи в ЧР. Податкову декларацію треба віднести в відповідну фінансову 
установу - Finanční úřad - за місцем розташування вашого підприємства або фірми. 
Якщо за вас податкову декларацію буде подавати аудитор, то термін може бути 
продовжений до 30 червня.
Контакти офісiв фінансового управління (Finanční úřadу) ви знайдете за цим 
посиланням:

http://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/24338

Кожен з нас може потрапити в складну життєву ситуацію, коли втрачається житло, 
робота, або можна стати жертвою злочину, дискримінації тощо. В Празі є багато 
некомерційних організацій, до яких ви можете звернутися. Ці організації запропонують 
професійні консультації та інші відповідні послуги.

ДоМашнє наСилля 
Будь –яке насилля, i в сім’ї, вважається злочином і повинно бути заявлено в поліцію ЧР. 
В тому випадку, якщо ви стали жертвою домашнього насилля або знаєте когось, хто 
став такою жертвою, зверніться безпосередньо в поліцію ЧР або в наступні організації:

вирішення наДЗвичайних ПроблеМ

регіональна інСПекція Праці 
Основне завдання інспекції праці - контроль за дотриманням зобов‘язань, прописаних 
в трудовому законодавстві, в тому числі, правил по охороні здоров‘я і безпеки на 
роботі. У деяких випадках, інспекція праці має право накладати штрафи за скоєння 
злочину або адміністративного правопорушення. Якщо ви вважаєте, що ваш 
працедавець не виконує зобов‘язання або іншим чином порушує трудовий договір, 
який ви уклали з ним - ви можете подати заяву до інспекції праці.

Praha 2 (Pro Prahu 1 a 2)

Bělehradská 214/86, 120 00 Praha 2 - Vinohrady +420 950 178 111

Praha 3

Roháčova 133/13, 130 00 Praha 3 - Žižkov +420 950 178 111

Praha 4 (Pro Prahu 4, 11 a 12) 

Novodvorská 803/82, 142 00 Praha -Lhotka +420 241 408 307

Praha 5 (Pro Prahu 5, 13 a 16)

Štefánikova 216/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov +420 950 178 111

Praha 6 (Pro Prahu 6 a 17) 

Bělohorská 688/165, 169 00 Praha 6 - Břevnov +420 950 178 111

Praha 8 (Pro Prahu 7 a 8) 

Stejskalova 185/7, 180 00 Praha 8 - Libeň +420 950 178 879

Praha 9 (Pro Prahu 9, 14, 18, 19, 20 a 21)

Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9 - Vysočany +420 950 178 111

Praha 10 (Pro Prahu 10, 15 a 22)

Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 101 - Vršovice +420 950 178 111

Kladenská 103/105, 
160 00 Praha 6 +420 950 179 310 praha@suip.cz

bílý kruh bezpečí
U Trojice 2
150 00 Praha 5 +420 257 317 100 bkb.praha@bkb.cz www.bkb.cz
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наркоТики
Наступні організації вам нададуть інформацію про проблеми із наркотиками, 
допоможуть вам з рішенням кинути цю звичку або безкоштовно поміняють шприци, 
аби хвороби не розповсюджувались на інших наркозалежних.

Торгівля люДьМи, ПроСТиТУция
Наступні організації пропонують безкоштовну допомогу людям, які стали жертвами 
торгівлі людьми, експлуатації та проституції.

беЗПриТУльніСТь
Безпритульність – це соціальна проблема, яка найчастіше пов’язана з втратою 
житла в результаті важкої фінансової ситуації, втрати роботи, розлучення. Якщо 
ви опинились в такій ситуації, коли втрачаєте «дах над головою», звертайтесь в 
наступні організації, які нададуть консультації, а також ночівлю, основні гігієнічні 
умови, їжу, одяг.

борги і конфіСкація
Кожен з нас може опинитись в тяжкому фінансовому стані, яке закінчується боргами та 
конфіскацією. Якщо ви опинились в такому стані, зверніться в наступні некомерційні 
організації, де вам нададуть інформацію про те, що робити з боргами, що таке графік 
погашення боргів, особисте банкрутство тощо.

drop in o. p. s.

Karolíny Světlé 18
110 00 Praha 1 +420 222 221 124 stredisko@dropin.cz www.dropin.cz

sananim 

Na Skalce 819/15, 
150 00 Praha 5 +420 283 872 186  kacko@sananim.cz www.sananim.cz

o.s. Prev-centrum

Meziškolská 1120/2
169 00 Praha 6

+420 233 355 459
+420 777 161 138 poradna@prevcentrum.cz www.prevcentrum.cz

intervenční centrum Praha
Chelčického 39 
130 00 Praha 3

+420 281 911 883,  
+420 734 510 292 icpraha@csspraha.cz www.intervencnicentrum.cz

proFem o. p. s.
Plzeňská 66
150 00 Praha 5 +420 608 22 22 77 poradna@profem.cz www.profem.cz

rosa o. s. 
Podolská 
242/25
147 00 Praha 4

+420 241 432 466 
SOS linka: 

+420 602 246 102
info@rosa-os.cz www.rosa-os.cz

rozkoš bez rizika

Bolzanova 1, 
110 00  Praha 1 +420 224 234 453 kancelar@

rozkosbezrizika.cz www.rozkosbezrizika.cz

lastrada o.p.s.

P. O. Box 305,
111 21 Praha 1

+420 222 721 810 
+420 222 717 171
+420 800 077 777

lastrada@strada.cz www.strada.cz

arcidiecézní charita Praha – Projekt magdala

Londýnská 44 
120 00 Praha 2

Nonstop linka: 
+420 737 234 078

magdala@praha.
charita.cz

www.praha.charita.cz/
sluzby/magdala/   

maltézská pomoc o.p.s.

Lázeňská 2
118 00 Praha 1 

+420 736 620 894 lidevnouzi@maltezskapomoc.cz

nízkoprahové denní centrum – bolzanova

Bolzanova 1604/7 
110 00 Praha 1

+420 222 243 434
+420 775 868 841

bolzanova.praha@
nadeje.cz

www.nadeje.cz

noclehárna – na slupi

Na Slupi 1484/12
128 00 Praha 2 +420 775 889 601 naslupi.praha@nadeje.

cz
www.nadeje.cz

noclehárna žižkov

Husitská 110/70, 
130 00 Praha 3

+420 222 783 957
+420 775 868 862

nocleharna.husitska.
praha@nadeje.cz

www.nadeje.cz

Poradna při finanční tísni o.p.s.

Americká 22
120 00 Praha 2 +420 222 922 240 poradna@financnitisen.cz www.financnitisen.cz

občanská poradna Praha 1

Jakubská 3
110 00 Praha 1 +420 222 310 110 op.praha1@seznam.cz www.oppraha1.wz.cz

občanská poradna společnou cestou o.s.

Spytihněvova 4
128 00 Praha 2 +420 223 011 642 poradna@spolcest.cz www.spolcest.cz

občanská poradna remedium Praha 3

Křišťanova 15
130 00 Praha 3 +420 605 284 737 obcanskaporadna@

remedium.cz www.remedium.cz

občanská poradna ProXima sociale o.s.

Rakovského 3134,
143 00 Praha 12 +420 241 770 232 poradna@proximasociale.cz www.proximasociale.cz



22       23      23  Cтолиця всiх www.icpraha.com

рaСиЗМ
У випадку, якщо ви станете жертвою нападу внаслідок приналежності до етнічної, 
расової, релігійної, сексуальної, політичної, соціальної групи або субкультури, або 
із-за вашого віку або стану здоров‘я, звернiться за безкоштовною допомогою. 

Для пересування Прагою ви можете скористатись метро, трамваєм, автобусом, 
приміськими потягами - громадським транспортом (městská hromadná doprava - 
MHD). Всю інформацію про громадський транспорт, новини, розклад 
руху, правила пересування ви знайдете на сайті Транспортного 
підприємства м. Праги (DPP - Dopravní podnik hlavního města Prahy).

www.dpp.cz
www.idos.cz 

 Пересуваючись на будь-якому громадському транспорті необхідно мати дійсний 
та прокомпостований квиток.

 Квиток можна купити в автоматах (на станціях метро), в тютюнових кіосках або 
можна відправити смс з чеського номера.

 Якщо ви пересуваєтесь Прагою частіше, то вам буде вигідніше придбати 
електронний квиток Opencard на місяць, сезон або рік.

 В громадському транспорті та в приміщеннях метро контролери мають право 
перевірити ваш проїздний квиток. В свою чергу вони мають показати і свої 
документи – службове посвідчення, а ви маєте пред’явити дійсний квиток.

Більшість організацій надають свої послуги 
безкоштовно і анонімно. Не бійтеся звертатися до них!

гроМаДСький ТранСПорТ

Не забудьте квиток прокопмостувати в жовтих 
компостерах, які знаходяться при вході 

в метро, в трамваї, автобусах та потягах. 
Непрокомпостований квиток - недійсний.

Увага! Якщо у вас не буде квитка, вам загрожує штраф в сумі 
800/1000 крон. У випадку, коли у вас немає квитка, контролер може 
попросити ваш закордонний паспорт аби виписати вам штраф. 
Штраф ви можете оплатити або на місці, або у відділенні DPP.

кУльТУра

Парковка в ПраЗі 
В центральній частині міста поступово встановлюються зони платних автостоянок. 
По кольорових означеннях ви зрозумієте, хто і як довго може паркуватися на певних 
місцях. Детальну iнформацiю знайдете на сайті:

 Сині зони призначені для парковки тих, хто має довгострокову парковочну карту 
(талон). 

 оранжева зона - для короткострокової парковки (макс. 2 години) відвідувачів, яка 
оплачується за допомогою парковочних автоматів. 

 зелена зона - для короткочасного паркування (макс. 6 годин) відвідувачів, котре 
оплачується також за допомогою парковочних автоматів.

Детальнішу інформацію про поширення зон платних автостоянок можна 
знайти на веб-сайті окремих районів міста. (стор. 5).

На деяких станціях метро є автостоянки P + R (Park and Ride), де 
ви можете залишити машину на 
стоянці, а потім для подорожі по 
Празі використовувати громадський 
транспорт. 

www.dpp.cz/parkoviste-p-r

Долучення до культурного та громадського життя – одна з найважливіших 
складових інтеграції. В Празі велика кількість культурних закладів – 
театри, клуби, музичні та танцювальні зали тощо.

http://kultura.praha.eu/
www.cokdyvpraze.cz/ 

 

МіСька бібліоТека в ПраЗі 
Громадська Празька бібліотека має не лише книги, але й електронні книги, музику, 

фільми, картини. Також бібліотека проводить культурні заходи для 
дітей, лекції, підготовчі курси, концерти та театральні виступи. В 

усіх філіалах бібліотек--безкоштовний інтернет. 

Ви як громадяни інших країн, що не входять в єС, можете стати читачами 
бібліотеки лише якщо ви заплатите заставу або з поручителем. Вам знадобиться:

 пред‘явити документ що засвідчує особу і внести депозит у розмірі 1 000 крон.
 або пред‘явити документ, що засвідчує особу, і запитати присутність поручителя, 

який виконує умови для реєстрації для користувача бібліотеки (громадянин ЧР або ЄС). 

парковочну карту (талон) ви 
оформите в міській адміністрації за 

Вашим мiсцем проживання. 

ІЦП організовує декілька 
культурних і суспільних заходів 

в рік! Дивіться регулярно сайт 
www.icpraha.com. 

Бібліотека має в розпорядженні книги не 
тільки чеською,  але й іншими мовами.

Poradna Justýna, in iustitia o.p.s.

Slezská 103, 
130 00 Praha 3

+420 212 242 300 
 + 420 773 177 636 poradna@in-ius.cz www.in-ius.cz
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 Заразом ви заповните і підпишите бланк заяви в бібліотеку і сплатите 
реєстраційний внесок 80 крон (у першому випадку - якщо платитимете депозит 
- крім того ще 1 000 крон).

Центральний філіал бібліотеки знаходиться на Mariánském náměstí, іншi 41 філіали 
розташовані в легкодоступних місцях по всій Празі, регулярно до читачів виїжджає 
пересувна бібліотека – bibliobus. 

В Празі працюють кілька некомерційних організацій, такі як Інтеграційний центр Прага, 
якi БЕЗКОШТОВНО надають послуги та допомогу мігрантам в їх iнтеграцiї в чеське 
суспільство. Не бійтесь звертатись в ці організації, всі їх послуги - якісні та професійні.

СПиСок некоМерційних 
органіЗацій, які ПрацююТь 
З МігранТаМи

Mariánské náměstí 1/98,
110 00 Praha 1 +420 222 113 555 knihovna@mlp.cz www.mlp.cz

integrační centrum Praha o.p.s. (icP)

Žitná 1574/51, 
110 00 Praha 1 +420 252 543 846 info@icpraha.com www.icpraha.com

sdružení pro integraci a migraci (simi)

Baranova 33
130 00 Praha 3

+420 224 224 379
+420 605 253 994 poradna@refug.cz www.migrace.com

Poradna pro migraci (PPi)

Opletalova 6
110 00 Praha 1

+420 603 281 269,
+420 603 807 567 praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz

inbáze

Legerova 50, 
120 00 Praha 2

+420 224 941 415 
+420 739 037 353 info@inbaze.cz www.inbaze.cz

organizace pro pomoc uprchlíkům (oPu)

Kovářská 939/4, 
190 00 Praha 9

+420 730 158 779, 
+420 730 158 781 opu@opu.cz www.opu.cz

mezinárodní organizace pro migraci (iom)

Argentinská 38, 
170 00 Praha 7  +420 233 370 160 prague@iom.int www.iom.cz

klub hanoi

Libušská 319/126, 
142 00 Praha 4

+420 603 583 690 
+420 608 535 792 klubhanoi@klubhanoi.cz www.klubhanoi.cz

arcidiecézní charita – Poradna pro migranty a uprchlíky

Pernerova 20, 
186 00 Praha 8  +420 224 813 418 migrace@praha.

charita.cz
www.praha.charita.cz/

sluzby/migrace/

info-dráček

Tyršova 1,
120 00 Praha 2  +420 778 050 186 info@info-dracek.cz www.info-dracek.cz

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (PPo) 

Ječná 7, 
120 00 Praha +420 270 003 288 poradna@poradna

-prava.cz www.poradna-prava.cz

multikulturní centrum Praha (mkc)

Náplavní 1, 
120 00 Praha 2  +420 296 325 345 infocentrum@mkc.cz www.mkc.cz

konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v čr

Vladislavova 44/10, 
110 00 Praha 1 +420 224 946 635 office@konsorcium

-nno.cz
www.konsorcium

-nno.cz

evropská kontaktní skupina o.s. (eks)

Dejvická 267/28
160 00 Praha +420 222 221 799 info@ekscr.cz www.ekscr.cz

centrum pro integraci cizinců (cic)

Kubelíkova 55/827, 
130 00 Praha 3

+420 222 360 452
+420 222 362 142 info@cicpraha.org www.cicpraha.org

gle o.p.s.

Tyršova 1832/7 
120 00 Praha 2 +420 224 241 589 info@gle.cz www.gle.cz

lačhe čhave o.s.

NZDM Rozhledna, 
Smolkova 565, 
142 00 Praha 12

+420 723 293 601 info@lache-chave.cz www.lache-chave.cz

nová škola o.p.s.

Křižíkova 344/6
186 00 Praha 8 +420 737 544 773 novaskola@novasko-

laops.cz www.novaskolaops.cz

youth included

Santrochova, 4/1773,
162 00 Praha 6

+420 723 293 601 youthincluded
@gmail.com www.youthincluded.com
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Міська 
поліція 

156

Пожежна 

150

Контакт з громадянами з рідної країни, нові знайомства та взаємодопомога мігрантів 
- дуже важливi, особливо коли ви знаходитесь в новій країні. 
Mігранти , які живуть в ЧР довгий час, створюють свої організації та товариства, 
проводять зустрічі, культурні заходи, намагаються ознайомити чеських спiвгромадян 
з історією та культурою своєї країни.

МIгранТСкI органіЗації

необхіДні ноМери Телефонів

112 
По всій ЧР та ЄС діє безкоштовна лінія екстреної допомоги 

бУДинок національних Меншин
Мерiя Праги заснувала некомерцiйну організацію «Будинок національних меншин» 
(Dům národnostních menšin - DNM), який дотримується взаєморозуміння між різними 
національностями, і завдяки своїй діяльності допомагає позбутись певних стереотипів 
про інші народи, які живуть в ЧР. В DNM знаходяться офіси наступних меншин: 
болгарської, угорської, німецької, польської, циганської, російської, русинської, 
грецької, словенської, сербської та української. 

Рятувальна 
служба 

155

Поліція 

158

sdružení občanů bývalé Jugoslávie – lastavica o.s.

Zborovská 512/40
150 00 Praha 5 +420 774 888 922 lastavica@lastavica.cz www.lastavica.cz

ukrajinská iniciativa v čr 

Vocelova 3, 
120 00 Praha 2 

+420 777 212 240 
+420 221 419 821

uicr@centrum.cz info@
ukrajinci.cz www.ukrajinci.cz

svaz vietnamců v čr

TTTM SAPA,
Libušská 319, 14200 Praha 4 – Libuš hnvn@seznam.cz www.hnvn.cz

azer-čech o.s. – sdružení ázerbájdžánců v čr

Voroněžská 19/564, 
101 00 Praha 10 +420 777 107 740 info@diaspora.cz www.diaspora.cz

barmské centrum Praha o.p.s.

Dělnická 54,
170 00 Praha 7 +420 266 710 045 info@burma-center.org www.burma-center.org

informační centrum kavkaz – východní evropa

Tibetská 2, 
160 00 Praha 6

+420 606 565 611, 
+420 736 199 369 info@orer.cz www.orer.cz 

občanské sdružení alliance-benin en rePubliQue tcheQue (a.b.e.t.)

Matúškova 16/975, 
149 00 Praha 4 – Háje info@alliancebenin.cz www.alliancebenin.cz

artek - spolek rusky mluvících studentů a jejich příznivců

Vocelova 602/3,
120 00 Praha 2 +420 776 017 319 director@artek.cz www.artek.cz

humanitas afrika o.s.

Ječná 2, 
120 00 Praha 2 +420 251 560 375 info@humanitasafrika.cz www.humanitasafrika.cz

kazachstánské kulturní centrum v české republice „elim aj“ 

Přecechtělova 2431, 
155 00 Praha 5

+420 608 547 924, 
+420 776 083 543 elim_aj@atlas.cz http://elim-aj.web-box.ru

krajanské sdružení číňanů žijících v čr

Pujmanové 1218, 
140 00 Praha 4 +420 241 733 978 hlh@volny.cz

Filipínsko-česká asociace / Filipino-czech association
Petrská 1171/21,
110 00 Praha 1 contact@filczech.cz www.filczech.cz/site/ 

slovo 21 o.s.
Štěpánská 1,
120 00 Praha 2

+420 222 511 434 
+420 222 522 070 slovo21@centrum.cz www.slovo21.cz

Vocelova 602/3,
120 00 Praha 2 +420 221 419 800 abardos@dnm-praha.eu www.dnm-praha.eu
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Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1 
+420 252 543 846
info@icpraha.com
www.icpraha.com

/ICPraha
@ICPraha
/ICPraha


