Integrační centrum Praha, o.p.s. působí v oblasti integrace cizinců z třetích
zemí na území hl. m. Prahy a ve spolupráci s partnerskými neziskovými
organizacemi realizuje projekt Integračního centra Praha (ICP). Cílem ICP
je podpora integrace cizinců do majoritní společnosti na lokální úrovni.

Nabízíme Vám:

Všechny služby jsou
poskytovány ZDARMA, a přesto
kvalitně a profesionálně.

Sociální poradenství
•
•
•
•
•
•
•
•

informace o vašich právech a povinnostech
pomoc při žádání o sociální dávky a sociální služby
asistence při hledání zaměstnání a řešení problémů se zaměstnáním (pracovní smlouvy, mzda apod.)
doprovody a tlumočení na úřadech
pomoc při hledání bydlení a řešení problémů s bydlením
pomoc při zajištění zdravotního pojištění a zdravotní péče
pomoc s nostrifikací vašeho zahraničního vzdělání
pomoc s exekucemi a dluhy

Právní poradenství
•
• pomoc při vyřizování vašich pobytů (dlouhodobé a krátkodobé víza, dlouhodobý pobyt,
trvalý pobyt, biometrické průkazy apod.)
• informace o zákonech a právních předpisech ČR
• ochrana lidských práv, právní pomoc ve věcech diskriminace
• pomoc při získání českého státního občanství
• kontrola a pomoc se smlouvami (pracovní smlouva, nájemní a podnájemní smlouvy apod.)
Práce s rodinami
•
• dlouhodobá pomoc pro rodiče s dětmi, volnočasové aktivity, psychologické poradenství
Kurzy českého jazyka
•
• kurzy pro dospělé – 100 vyučovacích hodin, různé úrovně,
příprava na zkoušku z českého jazyka úrovně A1 pro udělení trvalého pobytu
• kurzy pro děti vyučované zábavnou formou – 50 vyučovacích hodin

Pro více informací o kurzech
nás kontaktujte emailem na:
mediator@icpraha.com

• Kurzy sociokulturní orientace
• odborné přednášky na zajímavá témata související s pobytem v ČR
• exkurze po celé Praze, které vás seznámí s památkami, historií a českými zvyky
•
•
•
•
•

Komunitní a informační centrum ICP
cizojazyčná knihovna
bezplatný přístup na internet, PC
odpočinková místnost a TV
prostory, které Vám rádi a zdarma zapůjčíme pro nekomerční aktivity

Kulturní a komunitní aktivity
•
• pravidelné pořádání koncertů, výstav, sportovních utkání, besed, přednášek a multikulturních dnů

facebook.com/ICPraha

www.icpraha.com

„Metropole všech“

www.icpraha.com
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Pobočka ICP – Praha 14
Bratří Venclíků 1072/6, 198 00 Praha 9
Tel.: +420 775 553 188, +420 225 295 515 (eng, chi, rum)
E-mail: praha14@icpraha.com
Otevírací doba pro poradenství:
Po, Út, Čt: 9.00 – 17.00

A

B
Rajská zahrada

Pobočka ICP – Praha 13
Zázvorkova 2007/6, 155 00 Praha 13
Tel.: +420 775 564 654 (eng)
+420 775 553 730 (rus)
+420 775 229 230 (ara, rus)
E-mail: praha13@icpraha.com
Otevírací doba pro poradenství:
Po, Út, Čt: 9.00 – 17.00
I. P. Pavlova

B
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Lužiny

Pobočka ICP – Praha 4
Hvězdova 1594/19, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 775 771 944 (eng, rus, ukr)
E-mail: praha4@icpraha.com
Otevírací doba pro poradenství:
Po, Út, Čt: 9.00 – 17.00

Pankrác

C

Komunitní a informační centrum ICP
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 252 543 846
E-mail: info@icpraha.com
Otevírací doba:
Po–Pá: 9.00–13.00, 14.00–18.00
Každou středu sociální a právní
poradenství 9.00 – 17.00

Sídliště Písnice

Kancelář ICP v SAPě
Libušská 319/126, 142 00 Praha 4
(budova Saparie, 6. patro)
Tel.: +420 775 151 082 (viet)
E-mail: viet@icpraha.com

Poliklinika
Modřany

Otevírací doba pro poradenství:
Čt: 10.00–13.00
Pobočka ICP – Praha 12
Sofijské nám. 3400, 143 00 Praha 12
(obchodní dům Prior, 2. patro)
Tel.: +420 775 791 202 (eng)
+420 774 124 094 (eng, viet)
+420 773 957 473 (eng, viet)
E-mail: praha12@icpraha.com
Otevírací doba pro poradenství:
Po–St: 9.00 – 17.00

Partneři projektu:

Tento projekt je realizován za podpory
Evropského fondu pro integraci státních
příslušníků třetích zemí.

Tento projekt je spolufinancován
z rozpočtu hl.m. Prahy

