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Центр у червні: Розмовні курси, 
e-learning та додаток Smart Migration

Заговоріть чеською 
на розмовних курсах
В червні ми розпочинаємо розмовні курси чеської мови для 
громадян ЄС, на яких ви можете практикувати різні розмовні 
ситуації та спілкуватись на цікаві теми. Ці курси проходять на 
мовному рівні A1, A2 та B1.

Вивчайте чеську мову 
не виходячи з дому
З 6 червня також стартують e-learning курси чеської мови. 
На курсах ви будете практикувати граматику. За допомогою 
цікавих інтерактивних вправ, статей, відео та аудіозаписів ви 
також практикуватимете читання, письмо та говоріння. 

Smart Migration: 
Усе найважливіше у смартфоні
Разом з MENDELU ми створили мобільний застосунок Smart 
Migration South Moravia. Він пропонує найважливішу інформацію 
щодо дозволів на проживання, працевлаштування, соціального 
забезпечення, освіти, охорони здоров’я тощо. Завантажте 
застосунок, і у вас завжди буде під рукою ваш віртуальний 
помічник, який відповість на ваші запитання.

Станьте обличчям 
нашої кампанії
Ви іноземець, але в Південноморавському краї почуваєтеся як 
вдома? Для нашої наступної кампанії ми шукаємо історії, які варто 
почути. Можливо, це саме ваша історія. Зв’яжіться з нами 
електронною поштою zidkova.martina@jmk.cz і допоможіть нам 
поширити усвідомлення того, що також завдяки вам нам так 
добре живеться тут на Моравії!

Дорогі друзі,
в нашому щомісячному дайджесті ви 
дізнаєтеся, які події ми плануємо для 
вас у червні. Ми відкриваємо нові 
розмовні курси та e-learning для 
громадян ЄС. У співпраці ми створили 
додаток Smart Migration та готуємо 
аудіовізуальну кампанію про іноземців 
в Південноморавському краї.

And that’s not all! You can find more information about our activities 
in June on our вебсайті, Facebook або Instagram.

mailto:zidkova.martina@jmk.cz
http://www.instagram.com/cizinci_jmk/
http://www.facebook.com/CentrumprocizinceJMK
http://www.cizincijmk.cz
http://www.cizincijmk.cz/en/courses/euconversation/
https://www.cizincijmk.cz/en/events/registration-for-czech-e-learning-course-for-eu-citizens-summer-2022-2/
http://www.cizincijmk.cz/uk/aktuality/smart-migration/
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У червні 2022 Центр 
для іноземців організовує:

Адаптаційно-інтеграційні курси Українською

Початок розмовних курсів чеської мови Громадяни ЄС

Початок онлайн курсів чеської мови 
(e-learning) Громадяни ЄС

Адаптаційно-інтеграційні курси Російською

Адаптаційно-інтеграційні курси Українською, англійською, 
турецькою, російською

Адаптаційно-інтеграційні курси Українською
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