
КУРС 
„ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО 
ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ“ 
ДЛЯ НОВОПРИБУЛИХ ІНОЗЕМЦІВ – ГРОМАДЯН ТРЕТІХ КРАЇН 

Запрошуємо Вас взяти участь в адаптаційно-інтеграційному курсі,
де Вам буде надана вся необхідна інформація щодо перебування
та життя в Чехії.

У рамках курсу Ви отримаєте безкоштовну інформацію
та друковані матеріали про:
•  Закони про перебування
•  Освіту та визнання дипломів
•  Працевлаштування та ведення

бізнесу 
•  Медичне та соціальне

страхування 
•   Контакти юристів та соціальних

працівників в Інтеграційних 
центрах та неприбуткових 
неурядових організаціях, до 
яких можна звертатися 
за безкоштовними 
порадами

Не покладайтеся на інформацію з других рук та не платіть за неї зайві гроші!  
Усний переклад забезпечено.
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KURZ
„VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE“
PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ CIZINCE ZE TŘETÍCH STÁTŮ

Zveme Vás k účasti na adaptačně integrační kurz, na kterém získáte veškeré 
potřebné informace o pobytu a životě v České republice. 

V rámci kurzu získáte zdarma informace a tištěné materiály o:

  Pobytové legislativě

  Školství a o uznávání vzdělání

  Zaměstnání a podnikání

  Zdravotním a sociálním pojištění

 ruky a neplaťte za ně zbytečně!Nespoléhejte se na informace z druhé

Vítejte
V České republice

iNteGrAce

pObYt

Informace pro nově příchozí cIzInce
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 Kontakty na právníky a 
     sociální pracovníky v 
     Integračních centrech a 
     neziskových nevládních
     organizacích, kteří vám
     zdarma poradí

Tento kurz je financován Ministerstvem vnitra ČR.

Tlumočení  bude zajištěno. 

Tento kurz je financován Ministerstvem vnitra ČR

ПЕРЕБУВАННЯ

ІНТЕГРАЦІЯ

Дата: Cубота 2.11. 2019, від 9:30 до 17:30  год.

Miсце: Slovo 21, Štěpánská  1, Praha 2

Pеєстрація: www.vitejtevcr.cz, kurzy@vitejtevcr.cz, www.facebook.com/vitejtevcr, 775965571
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Zveme Vás k účasti na adaptačně integračním kurzu, na kterém získáte veškeré 
potřebné informace o pobytu a životě v České republice. 

V rámci kurzu získáte zdarma informace a tištěné materiály o:
• Pobytové legislativě
•  Školství a o uznávání vzdělání
• Zaměstnání a podnikání
•  Zdravotním a sociálním pojištění
•  Kontakty na právníky a sociální

pracovníky v Integračních
centrech a neziskových nevládních 
organizacích, kteří vám zdarma 
poradí.

Nespoléhejte se na informace z druhé ruky a neplaťte za ně zbytečně! 
Tlumočení bude zajištěno.
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Tlumočení  bude zajištěno. 

Registrace: www.vitejtevcr.cz, kurzy@vitejtevcr.cz, www.facebook.com/vitejtevcr, 775965571

Datum: Sobota,  2.11.2019, 9.30-17.30  

Místo:  Slovo 21, Štěpánská  1, Praha 2

Tento kurz je financován Ministerstvem vnitra ČR




