«Південно-Моравський регіональний центр з підтримки інтеграції іноземців»
«Південно-Моравський регіональний центр з підтримки інтеграції іноземців» є проектом ПівденноМоравського краю, який фінансується за рахунок Національного фонду притулку, міграції та інтеграції (AMIF),
бюджету Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки та бюджету Південно-Моравського краю. Своєю
діяльністю Центр підтримує інтеграцію іноземців в чеське суспільство. Головною метою є забезпечити рівний
доступ до інтеграційних послуг та кваліфіковану інтеграційну підтримку.

У співпраці з нашими партнерами ми надаємо безкоштовно наступні послуги:
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

професійне соціальне консультування – основне пояснення типів проживання, допомога при визнанні
(підтвердженні) іноземної освіти, репетиторство з чеської мови (за допомоги волонтерів), допомога в пошуку
житла, школи, лікарів, заповнення формулярів, а також допомога в оформленні громадянства, соціальне
забезпечення (допомога на житло, допомога на батьківство, пенсії тощо),
юридичне консультування – законодавчі правила та норми щодо перебування іноземців з третіх країн на
території Чеської Республіки; в сфері освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення та пенсійної
системи, підготовка письмових запитів, звернень, апеляцій, спілкування по телефону та по електронній пошті
з органами державного управління та з місцевими органами влади в інтересах клієнтів, супровід у відповідні
органи та медіація у переговорах з відповідними державними службовцями
консультування з питань працевлаштування – ми допоможемо Вам під час пошуку роботи (як та де шукати
роботу, процес конкурсного відбору), при виборі підходящої роботи, професійної орієнтації, як правильно
написати резюме та супровідний лист, як проходить співбесіда при прийомі на роботу, або ж можливий
тренінг з співбесіди з Вами, допомога з можливостями для подальшої освіти та зі здобуттям чи підвищенням
кваліфікації, під час виборі курсів з перекваліфікації
курси чеської мови
− курси для дорослих: граматичні мовні курси (1 курс = 75 годин); розмовні курси (1 курс = 36 годин); курси
низького порогу (1 курс = 36 годин), дистанційні курси навчання письма по інтернету (1 курс = 48 годин),
спеціальні курси на отримання громадянства (1 курс = 5 годин); спеціальний курс з екзамену на отримання
постійного проживання (1 курс = 5 годин)
− курси для дітей (1 курс = 48 годин), курси розподіляються відповідно до віку дітей та їх знань чеської мови
комп'ютерні курси,
допомога під час переговорів з офіційними установами,
лекції, воркшопи та семінари для широкого кола громадськості,
дозвілля та інші послуги,
безкоштовний доступ до Інтернету,
можливість позичати літературу на різних мовах.

Інтеграція іноземців в Південно-Моравському регіоні проходить окремо для громадян ЄС та для інших
громадян. Послуги даного Центру призначені для:
•

•

іноземців з країн поза межами ЄС, які мають право на довгострокове перебування на території Чеської
Республіки (ті, які мають дозвіл на довгострокове або постійне місце проживання, мають довгострокову візу,
мають дозвіл на тимчасове проживання члена родини громадянина ЄС; ті, як мають провадження у справі
про надання візи на толерантне перебування на території; ті, які мають провадження у справі про надання
дозволу на довгострокове або постійне місце проживання; ті, які мають провадження у справі видачі дозволу
на тимчасове проживання члена родини громадянина ЄС)
осіб, яким було надано міжнародний захист (притулок, додатковий захист).

Крім послуг для іноземців, Центр надає інформацію та підтримку і для більшості суспільства, включаючи органи
державної влади, громадського управління, при співпраці з співучасниками інтеграції в регіоні.
Всі послуги та курси є БЕЗКОШТОВНИМИ.
Повна версія сайту, включаючи контактну інформацію, доступна чеською, англійською та російською мовами.
Співробітники Центру володіють чеською, англійською та російською мовами. У випадку, якщо Вам потрібна
особиста консультація на іншій мові, є можливим надати усний переклад.
За додатковою інформацією на Вашій мові, зверніться, будь ласка, до міжкультурного працівника.

