
«Столиця всiх»

• Організація концертів, виставок, спортивних заходів, зустрічей, лекцій та мультикультурних днів

За додатковою 
інформацією про курси 
звертайтесь на емайл 

edu@icpraha.com

Всі послуги надаються 
БЕЗКОШТОВНО, але 

високоякісно та професійно.

Культурні та громадські заходи

Юридичнi консультації

Інформаційний центр ІЦП

Курси чеської мови

Соціальні консультації

Соціально-культурні курси

Ми Вам пропонуємо:

• Інформація про ваші права та обов‘язки
• Допомога при поданні заявки на отримання соціальної допомоги та соціальних послуг
• Aсiстенцiя при пошуках роботи та у вирішенні проблем з працевлаштуванням (трудовий договір, 

заробітна плата та ін.) 
• Супровід та переклади в державних установах
• Допомога в пошуках житла та вирішеннi проблем, пов‘язаних з житлом
• Допомога при оформленні медичного страхування та медичної опiки
• Допомога в нострифікації вашої закордонної освіти
• Допомога при виконанні судових рішень (екзекуції) та при ситуацiях заборговоності

• Допомога при оформленні ваших дозволів на проживання (короткостроковi та довгостроковi вiзи, 
довгострокове проживання, постійне проживання, біометричні паспорти та ін.)

• Інформація про закони та правові норми в ЧР
• Захист прав людини, юридична допомога в питаннях дискримінації
• Допомога в отриманні чеського громадянства

• Курси для дорослих – 100 навчальних годин, різного рівня,підготовка на екзамен з чеської мови на 
рівні А1 для отриманняпостійного проживання

• Курси для дiтей, що викладаються в ігровій формі – 50 навчальних годин

• Лекції на цікаві теми, пов‘язані з перебуванням в ЧР
• Екскурсії по Празі, якi вас ознайомять з пам‘ятками, історією 

та чеськими традиціями

• Бібліотека iноземних мов
• Безкоштовний інтернет, комп‘ютер
• Кімната для відпочинку та телевизор
• Приміщення, яке вам надамо в оренду безкоштовно для некомерційної діяльності

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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i. P. Pavlova 

Інформаційний центр IЦП
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1
tel.: +420 252 543 846
e-mail: info@icpraha.com
Години роботи:
Пн. - Пт.: 9:00-17:00

Відділення IЦП – Прага 4
Hvězdova 1594/19, 140 00 Praha 4
tel.: +420 775 771 944
e-mail: praha4@icpraha.com
Години роботи для консультацій:
Пн., Чт.: 9:00–17:00 
Cp.: 9:00-13:00

Відділення IЦП – Прага 12
Sofijské nám. 3400, 143 00 Praha 12
(tорговий дім Prior, 2 поверх)
tel.: +420 775 791 202
e-mail: praha12@icpraha.com
Години роботи для консультацій:
Вт., Cp.: 9:00-17:00

Відділення IЦП – Прага 14
Bratří Venclíků 1072/6, 198 00 Praha 9
tel.: +420 775 553 188, +420 225 295 515, 
        +420 775 703 989 (rus)
e-mail: praha14@icpraha.com
Години роботи для консультацій:
Пн., Вт.: 9:00–17:00, Чт.: 9:00-13:00

Pankrác

Lužiny

Відділення IЦП – SAPA 
Libušská 319/126, 142 00 Praha 4
(Будівля Saparie, 6. поверх)
tel.: +420 774 124 094, +420 775 791 202 
e-mail: viet@icpraha.com
Години роботи для консультацій:
Пн., Чт.: 9:00–17:00

Poliklinika
modřany

Sídliště Písnice

Інтеркультурний ПраЦІВник для росІйсько-української общини:
|  +420 775 751 748  |  +420 775 735 324 

Відділення IЦП – Прага 13
Zázvorkova 2007/6, 155 00 Praha 13
tel.: +420 775 564 654
 +420 775 553 730 (rus)
e-mail: praha13@icpraha.com
Години роботи для консультацій:
Вт.,Чт.: 9:00–17:00 
Cp.: 9:00-13:00 

Financováno 

evropskou unií 

azylový, migrAční 
A integrAční fond

Партнери проекту:

«Столиця всiх»www.icpraha.com
/iCPraha
@iCPraha
/iCPraha


