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INFORMACE PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ V PRAZE 14

Tato brožura vznikla v rámci projektu
„Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2016“
za finanční podpory Ministerstva vnitra České Republiky
a hlavního města Prahy

Červen 2016
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14
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Tento informační materiál naleznete ke stažení také na www.praha14.cz.

Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073/8,
198 21 Praha 9 (Černý Most)
Tel.: 281 005 111
Fax: 281 912 861
E-mail: posta@praha14.cz (pouze zprávy
opatřené elektronickým podpisem!)
podatelna@praha14.cz (ostatní zprávy)
Informační kancelář: 281 005 270,
281 005 561, informace@praha14.cz
Web: www.praha14.cz

podmínek stanovených zákonem. Jako
městská část hlavního města Prahy je její
postavení oproti městům specifické tím, že
určité oblasti hospodaření a správy jsou
v pravomoci hlavního města.
Úřad městské části je členěn na odbory,
které vykonávají činnosti v rámci státní
správy a samosprávy. Bližší informace
o činnosti jednotlivých odborů získáte
v informační kanceláři úřadu nebo na webu
městské části.

Identifikátor datové schránky: pmabtfa

Úřední hodiny ÚMČ Praha 14
Městská část je územní samosprávný celek,
který spravuje záležitosti obyvatel žijících na
jeho území. Pod správu MČ Praha 14 spadají
území Černý Most, Hloubětín, Kyje
a Hostavice, kde bylo k 1. 1. 2015 hlášeno
k pobytu 45 974 osob. Hranice mezi Prahou
14 a Prahou 9 je souběžná s ulicemi
Průmyslová a Kbelská.

Všechny odbory
Pondělí 7.30 – 18.00
Středa 7.30 – 18.00

Statutárním zástupcem městské části je
starosta. Městskou část spravuje
zastupitelstvo a rada městské části. Všichni
zastupitelé zasedající v těchto orgánech
samosprávy jsou voleni občany městské
části na čtyři roky.

Pasy, občanské průkazy,
ohlašovna pobytu
Úterý
7.30 – 12.00
Čtvrtek 7.30 – 12.00

Městská část má vlastní majetek a finanční
zdroje, se kterými samostatně hospodaří za

Informace, podatelna, Czech POINT:
Úterý
7.30 – 15.00
Čtvrtek 7.30 – 15.00
Pátek
7.30 – 14.00

Ověřování
Úterý
7.30 – 14.00
Čtvrtek 7.30 – 14.00
Pátek
7.30 – 12.00
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Vážená paní, vážený pane,
brožura, kterou právě držíte v ruce, je určena především Vám, cizincům ze zemí mimo
EU, legálně žijícím, pracujícím nebo se zdržujícím na území naší městské části. Jsme
rádi, že jste si pro svůj pobyt vybrali právě Prahu 14, dovolte, abychom Vám ho
usnadnili prostřednictvím této publikace. Nejen, že se v ní dočtete základní informace
o městské části, poslouží Vám i jako pomocník při řešení Vašich záležitostí.

ODBORY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
Níže naleznete přehled situací a úkonů, které můžete řešit na Úřadu městské části Praha 14
podle jednotlivých odborů a oddělení.

Odbory v budově
Bratří Venclíků 1072
Kancelář starosty
Informační kancelář (přízemí)
➤ výdej ověřených výpisů z Czech Pointu
(viz dále)
➤ informace o městské části Praha 14
Občanskosprávní odbor
Ověřování (1. patro)
➤ ověření podpisu nebo kopie listiny
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociální pomoci a prevence
➤ žádost o parkovací průkaz pro osoby se
zdravotním postižením (2. patro)
➤ žádost o poskytnutí příspěvku v rámci
programu prevence nádorového
onemocnění prsu (6. patro)
➤ podpora a pomoc osobám se zdravotním
postižením
➤ podpora a pomoc osobám, které pobírají
sociální dávky
➤ podpora a pomoc po propuštění
z výkonu trestu
Oddělení sociálně právní ochrany dětí (5. patro)
➤ žádost o všechny formy náhradní rodinné
péče (tj. osvojení, pěstounská péče
dlouhodobá, pěstounská péče na
přechodnou dobu)
➤ podpora a pomoc rodinám
s nezletilými dětmi
➤ podpora a pomoc rodinám ve složitých
sociálních situacích
➤ podpora a poradenství osobám
mladistvým, které se ocitly v tíživých
situacích
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➤ poskytování poradenství v oblasti
sociálně právní ochrany dětí
➤ výkon kolizního opatrovnictví
Odbor dopravy
a ochrany prostředí (3. patro)
Oddělení ochrany prostředí
➤ žádost o vydání loveckého lístku
➤ žádost o vydání rybářského lístku
➤ žádost o kácení dřevin rostoucích
mimo les
Oddělení dopravy
➤ žádost o zábor veřejného
prostranství (např. stánkový prodej,
kulturní akce, apod.)
➤ žádost o zvláštní užívání komunikace
(umístění reklamy, vyhrazená parkovací
místa, provoz stánků
na silnici, sportovní a kulturní
akce, apod.)
➤ žádost o stanovisko pro potřeby
vydání územního rozhodnutí
či stavebního povolení
➤ žádost o připojení nemovitosti
na místní komunikaci
➤ žádost o vynětí ze zemědělského
půdního fondu
Odbor právních
a kontrolních činností
Oddělení přestupků (4. patro)
➤ oznámení přestupků:
➤ proti občanskému soužití
(sousedské spory, urážky na cti,
vyhrožování, domácí násilí, týrání)
➤ proti majetku
➤ proti veřejnému pořádku
(rušení nočního klidu)

Odbory v budově
Bratří Venclíků 1073
Odbor živnostenský
Oddělení registrace podnikatelů (1. patro)
➤ ohlášení živnost
➤ žádost o koncesi
➤ žádost o zápis do evidence
zemědělského podnikatele
➤ žádost o výpis z živnostenského rejstříku
➤ poradenská činnost v oblasti
jednotlivých živností
➤ oznámení o ustanovení odpovědného
zástupce i ukončení výkonu jeho funkce
➤ oznámení přerušení nebo pokračování
v provozování živnosti nebo zemědělské
výroby
➤ oznámení o zahájení či ukončení
provozování živnosti v provozovně
➤ oznámení, na jaké adrese lze vypořádat
případné závazky při ukončení
provozovny
➤ oznámení změn a doplnění, které nejsou
již zapsané ve veřejných rejstřících
Odbor výstavby (2. patro)
➤ územní rozhodování
➤ žádost o povolení stavby
(nová stavba, stavební úpravy)
➤ oznámení změny v užívání stavby
➤ ohlášení odstranění stavby

➤ nahlížení do projektové dokumentace
o pozemcích a stavbách (jen pro
vlastníky nemovitostí nebo s jejich
souhlasem)
Odbor řízení ekonomiky a školství
Oddělení místních daní
a poplatků (5. patro)
➤ přihlášení k místnímu poplatku
za psa (podmínka – trvalý pobyt
na MČ Praha 14)
➤ přihlášení k místnímu poplatku
z ubytovací kapacity – pro provozovatele
ubytoven, penzionů
➤ přihlášení k místnímu poplatku za
lázeňský a rekreační pobyt – pro
provozovatele ubytoven, penzionů
➤ přihlášení k poplatku ze vstupného
– pro pořadatele kulturních, sportovních
a reklamních akcí
➤ povolování tombol – pro pořadatele
plesů, zábav, slavností
Oddělení školství (6. patro)
➤ informace o odkladu povinné školní
docházky (6. patro)
➤ informace o zápisu dítěte do
předškolního zařízení
➤ informace o zápisu dítěte k povinné
školní docházce
➤ pomoc s hledáním volných míst
v MŠ a ZŠ
➤ pomoc při řešení stížností

Jmenný seznam včetně
telefonického spojení dostupný na:
https://www.praha14.cz/
urad-mestske-casti/telefonni-seznam/
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Kancelář tajemníka
Oddělení matriky (7. patro)
➤ žádost o udělení státního občanství
České republiky
➤ žádost o uzavření manželství
➤ další matriční události – narození dítěte
(vydání rodného listu), úmrtí v rodině
(vydání úmrtního listu)
➤ žádost o změnu jména (občané ČR
a cizinci s trvalým pobytem v ČR)

CZECH POINT
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Na tomto místě můžete získat zejména výpisy z různých registrů

Z veřejných evidencí (neprokazuje se totožnost)
➤ Obchodní rejstřík – IČ subjektu
➤ Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele / fyzické osoby
➤ Katastr nemovitostí – název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
➤ Katastr nemovitostí – snímek z katastrální mapy (katastrální území, list vlastnictví)
➤ Seznam kvalifikovaných dodavatelů – např. v případě podání žádosti o veřejnou zakázku
➤ Insolvenční rejstřík
➤ Rejstřík trestů právnických osob
➤ Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
➤ Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

Z neveřejných evidencí (prokazuje se totožnost)
➤ Rejstřík trestů (RT)
➤ Centrální registr řidičů – výpis bodového hodnocení řidiče
Tato služba umožňuje každému řidiči získat výpis přehledu svých přestupkových bodů.
➤ Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH – Modul autovraky
Informační systém odpadového hospodářství – pro provozovatele autovrakovišť
➤ Základní registry – výpis údajů z registru obyvatel, osob, podnikající fyzické osoby
z registru osob, využití údajů z registru osob nebo obyvatel, žádost o změnu údajů v registru
osob nebo obyvatel, poskytnutí údajů třetí osobě
Pracoviště Czech POINTu:
Informační kancelář (přízemí budovy úřadu Bratří Venclíků 1072)
Česká pošta, Poděbradská 489/116, Hloubětín
Česká pošta, Bratří Venclíků 1139/3, Černý Most
Česká pošta, Chlumecká 765/6, Černý Most (v obchodním centru Centrum Černý Most)
Výpisy jsou zpoplatněny dle platného sazebníku.
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PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
Správa majetku Praha 14 a.s.

Šimanovská 47, 198 00 Praha 9 (Kyje)

Metujská 907, 198 00 Praha 9 (Kyje)

Sekretariát:
Tel.: 226 220 531, 724 812 158
E-mail:
lenka.adamcova@praha14kulturni.cz
www.praha14kulturni.cz

Tel.: 281 021 460
E-mail: sprava@spravamaj14.cz
www.smp14.cz

Praha 14 kulturní je příspěvkovou organizací
Prahy 14, která má na starosti rozvoj místní
kultury a volnočasových aktivit.
Mj. provozuje kulturně komunitní centrum
Plechárna a kulturní dům v Kyjích. Na výše
uvedených kontaktech se dozvíte, co se
děje tento měsíc na Praze 14, kam za
sportem či za kulturou a pomohou Vám
s pořádáním Vašich akcí.

Úřední hodiny:
referát bytů, technici, účtárna, pokladna
Pondělí: 8.00 – 10.00 a 14.00 – 17.30
Středa: 8.00 – 10.00 a 14.00 – 17.30
Správa majetku Praha 14 a.s. spravuje
bytový i nebytový fond městské části
Praha 14. V současné době zajišťuje
komplexní služby, které zahrnují především
opravy bytů a nebytových prostor
(kanceláře, garáže), ekonomické služby
a právní služby.
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Praha 14 kulturní

DŮLEŽITÉ ÚŘADY
Úřad práce České republiky
– krajská pobočka
pro hlavní město Prahu
Kontaktní pracoviště Praha 9
Sokolovská 14/324,
190 00 Praha 9 (Vysočany)
Tel.: 950 178 111
Fax: 283 091 303
E-mail: posta.aaj@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
Identifikátor datové schránky: w7aznwp
Jednotná úřední doba pracovišť
Úřadu práce:
Pondělí: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 11:00
Středa: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 8:00 – 11:00
Pátek:
8:00 – 11:00
(pouze noví uchazeči)
Úřad práce zajišťuje agendy a činnosti
v oblasti zaměstnanosti, z nichž cizinci
nejčastěji využívají tyto agendy:
➤ vydávání povolení k zaměstnání v ČR
➤ zprostředkování zaměstnání
➤ vedení evidence volných pracovních míst
(http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam)
➤ výplata podpory v nezaměstnanosti
➤ rekvalifikace
Místní příslušnost úřadu práce se při
povolení k zaměstnání řídí místem
pracoviště. V ostatních agendách se řídí
bydlištěm cizince.

Kontaktní pracoviště Praha 14
Generála Janouška 844/18,
198 00 Praha 9 (Černý Most)
Tel.: 950 178 900 (pomoc v hmotné nouzi)
950 178 913 (příspěvek na péči)
950 178 985 (dávky rodinám s dětmi)
Fax: 950 187 920
E-mail: posta.abn@aa.mpsv.cz
Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Praha 14
zajišťuje agendy výplaty dávek rodinám
s dětmi (státní sociální podpora), osobám
s nedostatečným příjmem (pomoc v hmotné
nouzi) a osobám se zdravotním postižením.
Podmínky jsou dostupné také na
http://www.portal.mpsv.cz. Následuje
stručný výčet dávek.
Dávky rodinám s dětmi:
➤ přídavek na dítě
➤ rodičovský příspěvek
➤ příspěvek na bydlení
➤ dávky pěstounské péče
➤ porodné
➤ pohřebné
Dávky osobám v hmotné nouzi:
➤ příspěvek na živobytí
➤ doplatek na bydlení
➤ mimořádná okamžitá pomoc
Výhody a dávky osobám
se zdravotním postižením
➤ mimořádné výhody I., II., a III. stupně
➤ příspěvek na péči
➤ příspěvek na mobilitu
➤ příspěvek na zvláštní pomůcku
Občané třetích zemí mají na tyto dávky nárok
po splnění zákonných podmínek. Bližší
informace Vám poskytnou pracovníci
kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR.
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Městská policie
hlavního města Prahy

Bohušovická 539,
190 00 Praha 9 (Prosek)

Obvodní ředitelství Praha 14
Vlčkova 1067,
198 00 Praha 9 (Černý Most)

Tel.: 286 002 311
Fax: 286 880 514
E-mail: posta.9a@cssz.cz

CZ

Pražská správa
sociálního zabezpečení

Tel.: 286 025 751; 286 025 752
nebo bezplatná linka 156
E-mail: operacni.p14@mppraha.cz

ID datové schránky: hnhacvt
ID datové schránky: ktdeucu
Kontakty a pracovní doba:
http://www.cssz.cz/cz/kontakty/
krajska-a-okresni-pracoviste/praha/
up-pssz-pro-prahu-9.htm
Pražská správa sociálního zabezpečení,
územní pracoviště Praha 9 zajišťuje agendy
nemocenského pojištění a důchodového
pojištění. Více informací naleznete na:
http://www.cssz.cz/cz

Policie České Republiky
Místní oddělení policie Kyje
Bryksova 817, 190 00 Praha 9
Tel.: 974 859 720, nebo bezplatná linka 158
Fax: 974 859 728
E-mail: orp3.mop.kyje.podatelna@pcr.cz

Strážníci městské policie odhalují přestupky
a jiné správní delikty, jejichž projednávání je
v působnosti obce. Můžete se na ně obracet
také s žádostí o radu či nasměrování. Dále
městští policisté dohlížejí na:
➤ dodržování právních předpisů a pravidel
občanského soužití
➤ dodržování obecně závazných vyhlášek
➤ dodržování čistoty na veřejných
prostranstvích
➤ bezpečnost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích
Přímý telefonní kontakt na svého strážníka
městské policie můžete zjistit zde:
http://www.mppraha.cz/~okrskari/

Cílem policie ČR je chránit bezpečnost osob
a majetku, chránit pořádek ve společnosti,
prosazovat zákonnost, chránit práva
a svobody lidí, preventivně působit proti
trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji.
Na služebnu policie nebo na linku 158 se
můžete obrátit, pokud jste se Vy nebo
někdo z Vašeho okolí stali oběťmi trestného
činu nebo pokud máte podezření ze
spáchání trestného činu.
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Odbor azylové
a migrační politiky (OAMP)

Oddělení pobytu cizinců,
pracoviště Praha I
Koněvova 188/32, Praha 3 – Žižkov

Odbor azylové a migrační politiky
Ministerstva vnitra ČR řeší agendu
dlouhodobých víz, dlouhodobých
a trvalých pobytů, zaměstnaneckých karet,
přechodných pobytů pro občany EU
a jejich rodinné příslušníky, biometrické
průkazy apod.
Máte povinnost na pracoviště OAMP hlásit
všechny změny, které se týkají Vašeho
bydliště, příjmení, osobního stavu, změnu
údajů v cestovním dokladu a v dokladu
vydaném k pobytu na území ČR.
Na pracoviště Ministerstva vnitra se
obracejte zejména v případech, kdy:
➤ žádáte o prodloužení doby pobytu na
dlouhodobé vízum
➤ žádáte o povolení k dlouhodobému
pobytu či o prodloužení jeho platnosti
➤ žádáte o povolení k trvalému pobytu
➤ žádáte o potvrzení o přechodném
pobytu na území (jste občan EU)
➤ žádáte o povolení k přechodnému
pobytu rodinného příslušníka občana EU
či o prodloužení pobytové karty
➤ hlásíte změnu místa pobytu či jiné změny
týkající se vašeho pobytu na území ČR
➤ žádáte o vydání potvrzení o pobytu

Tel.: 974 820 680
Působnost: Praha 1, 3, 6, 7, 8 a 9
Agenda: dlouhodobé a trvalé pobyty
pro občany třetích zemí
Úřední hodiny:
Po, St:
8.00 – 17.00
Út, Čt: 8.00 – 15.00
Pá:
8.00 – 12.00 (pouze
pro objednané klienty)

Oddělení pobytu cizinců,
pracoviště Praha IV
Nad Vršovskou horou 88/4,
Praha 10 – Michle
Tel.: 974 820 680
Působnost: hl. m. Praha a okresy
Praha-západ a Praha-východ
Agenda: přechodné a trvalé pobyty
pro občany EU a rodinné příslušníky
Úřední hodiny:
Po, St:
8.00 – 17.00
Út, Čt: 8.00 – 15.00
Pá:
8.00 – 11.00 (pouze
pro objednané klienty)

Studentské pracoviště
Pro objednání na všechny pracoviště OAMP
slouží telefonní číslo 974 820 680.
Pracovní doba linky je Po – Čt od 8 do 16,
Pá od 8 do 14 hod.

Hládkov 682/9, Praha 6 – Střešovice
Tel.: 974 820 680
Působnost: zahraniční studenti vysokých
škol s pobytem v Praze
Úřední hodiny:
Po až Čt: 8.00 – 16.00 (pouze
pro objednané klienty)
Pá:
8.00 – 12.00 (pouze
pro objednané klienty)
Více informací: www.imigracniportal.cz
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ZDRAVOTNICTVÍ

Poliklinika
Černý Most („Parník“)

Lékařská služba
první pomoci (LSPP)

Gen. Janouška 902,
Praha 9 – Černý Most

Fakultní nemocnice Na Bulovce
Budínova 2, Praha 8 – Libeň
(vchod z ulice Bulovka)

Tel.: 281 863 161
E-mail: recepce@poliklinikaparnik.cz

Poliklinika
Bioregena, s.r.o. Kyje
Vajgarská 1141, Praha 9 – Kyje
E-mail: poliklinika@bioregena.cz

Poliklinika
a klinika GynCentrum

Pro děti: 266 084 220
Pro dospělé: 266 083 301
Ordinační hodiny:
Pro děti:
Po – Pá: 16:00 – 06:00
Pro dospělé:
Po – Pá: 19:00 – 06:00
Soboty, neděle a svátky: nepřetržitě
V areálu nemocnice se nachází také lékárna
s nepřetržitým provozem. (266 082 017)

Hloubětínská 3/13, Praha 9 – Hloubětín
Ambulantní služby:
Po – Pá: 7.00 – 20.00
So – akutní případy
Recepce (možnost objednání)
Tel.: 225 000 888
info@gyncentrum.cz

Seznam ordinací
soukromých lékařů
a zdravotníků dostupný na:
https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/
hledam-informaci/zdravotnictvi/lekari/

Seznam lékáren
https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/
hledam-informaci/zdravotnictvi/lekarny/
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CZ

Každý cizinec pobývající na území ČR má povinnost být zdravotně pojištěn, přičemž možnost
čerpání zdravotní péče závisí do značné míry na typu uzavřeného pojištění a pobytu. Cizinci
s trvalým pobytem či uděleným azylem a dále cizinci v zaměstnaneckém poměru jsou ze
zákona účastni veřejného zdravotního pojištění, které jim zajišťuje stejnou dostupnost
zdravotní péče jako občanům ČR. Ostatní cizinci jsou povinni mít uzavřeno smluvní zdravotní
pojištění na dobu pobytu na území ČR. Rozsah zdravotní péče, na kterou má cizinec v tomto
případě nárok, se řídí podmínkami sjednanými se zdravotní pojišťovnou. Péče, která není
zahrnuta ve sjednaném zdravotním pojištění, podléhá přímé úhradě ve zdravotnickém
zařízení. Následuje seznam některých zdravotnických zařízení v Praze 14.

ŠKOLSTVÍ
Všechny děti žijící na území ČR mají právo na bezplatné základní vzdělání a zároveň
povinnost devítileté školní docházky, stanovenou zákonem. Povinná školní docházka přitom
začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku,
pokud mu není povolen odklad. Ke školní docházce přihlašují dítě jeho zákonní zástupci
v době zápisu od 15. ledna do 15. února roku, v němž ji má dítě zahájit. Pokud dítě neplní
povinnou školní docházku, hrozí zákonným zástupcům dítěte sankce.
Poradenství v oblasti školství poskytuje Oddělení školství Úřadu městské části Praha 14.

Kompletní seznam škol a školek je dostupný na:
https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/hledam-informaci/skolstvi/seznam-skol-a-skolek/

VOLNÝ ČAS
Dům dětí a mládeže Praha 9
Generála Janouška 1060
Praha 14 – Černý Most

Nízkoprahové kluby
pro děti a mládež (NZDM)
NZDM je klub, kde mohou Vaše děti
smysluplně trávit volný čas.

Tel.: 286 889 428, 731 562 070
http://ddmpraha9.cz
Dům dětí a mládeže se snaží vyplňovat
volný čas dětí, mládeže, i dospělých ve
vzdělávacích, uměleckých, technických,
sportovních a přírodovědných oblastech.
Za poplatek mohou Vaše děti docházet na
pravidelné zájmové kroužky (estetika,
hudba, divadlo, jazyky, počítače, modeláři,
sport, tvoření).
Každé všední odpoledne je otevřen klub pro
děti, kde mohou zdarma s kamarády trávit
volný čas a využívat vybavení klubu.

Nízkoprahový klub
a rodinné centrum Jahoda
Vybíralova 969/2, Praha 14-Černý Most
Tel.: 775 650 855
info@jahoda.cz
www.jahoda.cz

Komunitní centrum Motýlek
(nízkoprahový klub Pacific)
Vlčkova 1067, Praha 14 – Černý Most
Tel.: 281 912 081
motylek@motylek.org
www.motylek.org
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Knihovna pro dospělé
a děti Černý Most

Baštýřská 67/2,
198 00 Praha 14 – Hostavice

Generála Janouška 2,
Praha 14 – Černý Most

Tel.: 778 538 265
office@neposeda.org
www.neposeda.org

Tel.: 281 918 142
bezbariérový přístup

CZ

Nízkoprahový klub
Autobus – Neposeda

Plechárna Černý Most
Pojízdná knihovna Černý
Most (bibliobus č.2)

Bryksova 1002/20, Praha 14 – Černý Most

Jízdní řád dostupný na www.mkp.cz

Tel.: 606 053 095
info@plecharnacernymost.cz

Knihovna pro dospělé
a děti Hloubětín

Plechárna Černý Most je lokální sportovní
a volnočasové centrum, které poskytuje
zázemí pro široké spektrum sportovních
a volnočasových aktivit (běžecká škola,
škola skateboardingu, box a mnoho
dalších). Součástí Plechárny je volnočasová
hala, sportovní hala, malý sál, ateliér,
kavárna, sdílená kancelář, dětský koutek,
komunitní zahrada a grilovací zóna.

Poděbradská 489, Praha 14 – Hloubětín
Tel.: 281 869 082
Knihovna se nachází na galerii obchodního
domu Hloubětín (nad Penny Marketem).

MATEŘSKÁ A RODINNÁ CENTRA
Mateřská centra nabízejí rodičům příjemné a přátelské místo pro setkávání,
navázání nových přátelství i vzájemnou sociální výpomoc. Děti zde najdou
tzv. „hřiště pod střechou“

Mateřské centrum Klubíčko

Veselý čertík

Vlčkova 1067, Praha 14 – Černý Most

Národních hrdinů 3,
Praha – Dolní Počernice

Mateřské centrum Jahůdka
Vybíralova 969/2, Praha 14 – Černý Most

Pohádka
Bobkova 777, Praha 14 – Černý Most

Farní charita Praha 14
Maňákova 754, Praha 14 – Černý Most
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NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZABÝVAJÍCÍ SE
PORADENSTVÍM PRO CIZINCE NA PRAZE 14 A OKOLÍ
V České republice funguje mnoho neziskových organizací (firem), které poskytují odbornou
a kvalifikovanou pomoc a podporu cizincům při řešení jejich životních situací. Tato pomoc je
poskytována bezplatně, protože tyto organizace jsou financovány státem, Evropskou unií,
z darů fyzických a právnických osob a dalších zdrojů. Následuje neúplný seznam organizací,
na které se můžete obrátit.

Farní Charita Kyje
Maňákova 754, Praha 14 – Černý Most

Centrum
pro integraci cizinců
Kubelíkova 55, Praha 3 – Žižkov

Kurzy češtiny, volnočasové aktivity
pro rodiny s dětmi.
Tel.: 603 249 427
14projekty@praha14.charita.cz
http://praha14.charita.cz/

Sociální a pracovní poradenství,
kurzy češtiny
Tel.: Poradenství 222 360 452
Vzdělávání
222 360 834
www.cicpraha.org
info@cicpraha.org

Organizace
pro pomoc uprchlíkům
Kovářská 4, Praha 9
(u stanice metra Českomoravská)
Právní a sociální poradenství,
kurzy češtiny
Tel.: 730 158 779, 739 413 983
opu@opu.cz
www.opu.cz

Integrační centrum Praha,
pobočka Praha 14
Bratří Venclíků 1072,
Praha 14 – Černý Most
Sociální a právní poradenství,
kurzy češtiny
Otevírací doba
Po, Út: 9.00–17.00
Čt:
9.00–13.00

In-báze Berkat
Legerova 50, Praha 2
Sociální, pracovní, právní a psychologické
poradenství, asistenční služby, volnočasové
aktivity, tlumočnictví
Tel.: 739 037 353
info@inbaze.cz
www.inbaze.cz
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Tel.: 775 553 188, 225 295 515
praha14@icpraha.com
www.icpraha.com

META

Opletalova 6, Praha 1

V Tůních 10, Praha 2

Sociální a právní poradenství,
kurzy češtiny

Poradenství ve vzdělávání, pracovní
poradenství, kurzy češtiny, doučování

Tel.: sociální oddělení
Právní oddělení
praha@p-p-i.cz
www.p-p-i.cz

Tel.: Pracovní poradenství 773 639 395
Poradenství
ve vzdělávání
775 339 003
Kurzy češtiny 777 756 858
poradenstvi@meta-ops.cz
www.meta-ops.cz

603 281 269
603 807 567

Sdružení
pro integraci a migraci
Baranova 33, Praha 3

CZ

Poradna pro integraci

Asociace
pro interkulturní práci
Athénská 1, Praha 10

Sociální a právní poradenství
Tel.: 224 224 379
Právní oddělení
Sociální oddělení
poradna@refug.cz
www.migrace.com

Usnadnění komunikace s úřady, tlumočení,
doprovod.
603 547 450
605 253 994

Tel.: 224 946 635
info@asociaceip.cz
www.interkulturniprace.cz

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
Hasičský
záchranný sbor ČR

Policie ČR
158

150

Městská policie
Zdravotnická
záchranná služba
155

156

Mezinárodní linka
tísňového volání
112
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