
Соц�альне консультування 
для �мм�грант�в з України 

Sociální poradenství pro migranty 
z Ukrajiny 

Щопонеділка з 13:00 до 16:00, вівторка з 8:00 до 11:00
та четверга з 8:00 до 11:00 ми пропонуємо

безкоштовні соціальні консультації для людей
різного віку

Každé pondělí od 13:00 do 16:00, úterý od 8:00 do 11:00 a čtvrtek od 8:00 do 11:00
nabízíme bezplatné sociální poradenství lidem všech věkových kategorií

 

Контакти за телефонами: 
Telefonické kontakty:

Алена/Alena: +420 774 378 918 (viber, whatsapp)

Мария/Maria: +420 702 133 036

Галина/Galina:  +420 724 072 284 Прага 11 про Україну

https://www.facebook.com/groups/519445079628986/


 

 

 

Консультац�ї та послуги центра надаються українською 

та рос�йською мовами, передус�м, у таких сферах:
Konzultace a služby centra jsou poskytovány 

v ukrajinštině a ruštině především v těchto oblastech:

 Зміни у законодавстві, які стосуються працевлаштування та проживання в Чеській
Республіці (відповідно до актуальних, чинних законів). Změny v legislativě související se

zaměstnáním a pobytem v ČR (v souladu s platnými zákony).

 Працевлаштування - пошук роботи, зміна працедавця, проблеми із працедавцем
тощо. Zaměstnání - hledání zaměstnání, změna zaměstnavatele, problémy se

zaměstnavatelem atp.

 Перебування - умови перебування, зміна мети перебування, вирішення проблем
під час втрати мети перебування. Pobyt - podmínky pobytu, změna účelu pobytu, řešení

problémů při ztrátě účelu pobytu.

 Документи (паспорт, посвідчення про дозвіл на перебування) - чинність
документів, їхня втрата тощо. Doklady (pas, povolení k pobytu) - platnost dokladů, jejich

ztráta atp.

 Працевлаштування - умови ведення підприємницької діяльності та приватної
справи. Zaměstnání - podmínky pro podnikání a soukromé podnikání.

 Визнання освіти та кваліфікації - консультації з питань нострифікації документів
про освіти. Uznávání vzdělání a kvalifikace - konzultace k nostrifikaci dokladů o vzdělání.

 Допомога у кризових ситуаціях (пошук тимчасового житла та засобів для
існування). Pomoc v krizových situacích (hledání dočasného bydlení a prostředků k obživě).

 Ви шукаєте місце для дітей у школах та дитячих садках? Hledáte místo pro děti ve

školách a školkách?

 Вас турбують проблеми із здоров'ям,медична допомога? Máte obavy ze zdravotních

problémů, lékařské péče?

 Вам потрібно зорієнтуватися в районі Праги 11 чи іншому місці? Potřebujete se

orientovat v oblasti Prahy 11 nebo jinde?
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Ми з нетерп�нням чекаємо на вас у оф�с� м�ського оф�с
 Прага 11 за адресою Ocelíkova 672/1, Прага 11 - Háje.

Запитайте б�ля вор�т дорогу
до "Domeček".

Budeme se na vás těšit v sídle úřadu Městské části Praha 11 na adrese Ocelíkova 672/1,
Praha 11 – Háje. Na vrátnici se ptejte na cestu 

do "Domečku".

У випадку потреби може бути надана рекомендація для обговорення 
з державними органами, можлива й особиста присутність асистента.
V případě potřeby lze poskytnout doporučení k projednání s orgány státní správy a je možná osobní
přítomnost asistenta.


