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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ, ПРОЖИВАЮЧИХ В ПРАЗІ 14

Дана брошура з’явилася в рамках проекту «Інтеграція іноземців
в МЧ Прага 14 в 2016 році» при фінансовій підтримці
Міністерства внутрішніх справ Чехії та міста Прага

Червень 2016
Відділ соціальних справ та охорони здоров’я
Міської районної адміністрації Прага 14
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Шановні пані та панове,
брошура, яку ви тримаєте в руках, призначена передусім для вас, іноземців з
країн за межами ЄС, що законно проживають, працюють або тимчасово
перебувають на території нашої міської частини. Ми раді, що ви для свого
проживання обрали саме Прагу 14. За допомогою даної публікацїї ми би хотіли
вам його максимально полегшити. Тут ви дізнаєтесь не тільки основну
інформацію про міську частину, але й знайдете допомогу у вирішенні
різноманітних питань.
Цей інформаційний матеріал можна також скачати на www.praha14.cz.

за умов, встановлених законом.Статус
міської частини відрізняється від міста тим,
що певні області її управління належать до
компетенцій столиці.

Тел.: 281 005 111
Факс: 281 912 861
Електронна пошта:
posta@praha14.cz (тільки повідомлення з
електронним підписом!)
podatelna@praha14.cz (інші повідомлення)
Інформаційний офіс: 281 005 270,
281 005 561, informace@praha14.cz
Сайт: www.praha14.cz

Міська районна адміністрація ділиться на
відділи, які виконують різноманітні функції в
рамках державного управління та
самоуправління. Детальнішу інформацію
про діяльність конкретних відділів можна
знайти в інформаційному бюро або на сайті
міської частини.

ID електронної скриньки: pmabtfa
Міська частина є територіальна самоврядна
одиниця, яка займається питаннями
громадян, проживаючих на її території. В
управління МЧ Прага 14 входять такі райони
як Черни Мост, Глоубєтін, Киє та Гоставіце,
де було станом до 1.1.2015 зареєстровано
45 974 мешканців. Кордон між Прагою 14 та
Прагою 9 проходить по вулиці Průmyslová та
Kbelská.
Головний представником міської частини є
голова міської районної адміністрації
(starosta). Міською частиною керує
представництво та рада міської частини. Всі
представники, діючі в даних органах
самоврядування, обираються мешканцями
міської частини на чотири роки.
Міська частина має власне майно та
фінанси, якими самостійно розпоряжається

Графік роботи
МРА Прага 14
Всі відділи
Понеділок
Cереда

7.30 – 18.00
7.30 – 18.00

Інформація, реєстратура, Czech POINT:
Вівторок
7.30 – 15.00
Четвер
7.30 – 15.00
Пятниця
7.30 – 14.00
Закордонні паспорти, паспорти
громадянина Чехії, реєстрація
перебування
Вівторок
7.30 – 12.00
Четвер
7.30 – 12.00
Завірення документів
Вівторок
7.30 – 14.00
Четвер
7.30 – 14.00
Пятниця
7.30 – 12.00
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Bratří Venclíků 1073/8,
198 21 Прага 9 (Černý Most)

Міська частина Прага 14

ВІДДІЛИ МРА ПРАГА 14
Нище ви знайдете перелік ситуацій та питань, які ви зможете вирішити в конкретних
відділеннях МРА Прага 14

Відділи в будівлі на вул.
Bratří Venclíků 1072
Кабінет голови МРА (kancelář starosty)
Інформаційний офіс (1 поверх)
➤ Видання завірених виписок з Czech
Pointu (див. далі)
➤ інформація про міську частину Прага 14
Громадсько-адміністративний відділ
(Občanskosprávní odbor)
Завірення (2 поверх)
➤ завірення підписів або копій документів
Відділ соціальних справ тв охорони
здоров’я (Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví)
Відділ соціальної допомоги та профілактики
(Oddělení sociální
pomoci a prevence)
➤ подання заяви на карту для паркування
для осіб з інвалідністю
(3 поверх)
➤ подання заяви на надання фінансової
допомоги в рамках програми
профілактики раку грудей (7 поверх)
➤ підтримка та допомога особам з
інвалідністю
➤ підтримка для осіб, які отримують
державну грошову допомогу
➤ підтримка та допомога після звільнення з
в’язниці
Відділ соціально-юридичного захисту дітей
(Oddělení sociálně právní ochrany dětí)
(6 поверх)
➤ подання заяви на отримання всіх форм
опіки (усиновлення, патронат на
довгостроковий період, патронат на
тимчасовий період)
➤ підтримка та допомога родинам з
неповнолітніми дітьми
➤ підтримка та допомога родинам у важких
ситуаціях
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➤ підтримка та консультації для
неповнолітніх, які опинилися в скрутній
ситуації
➤ надання консультацій в області
соціально-юридичного захисту дітей
➤ здійснення колізійної опіки
Відділ транспорту та охорони
навколишнього середовища (Odbor
dopravy a ochrany prostředí) (4 поверх)
Відділення охорони навколишнього
середовища (Oddělení ochrany prostředí)
➤ подання заяви на видання дозвілу на
полювання
➤ подання заяви на видання дозвілу на
риболовлю
➤ подання заяви на рубку дерев, що
ростуть поза межами лісу
Відділення транспорту (Oddělení dopravy)
➤ подання заяви на використання частини
публічного простору (продаж в кіосках,
культурні заходи та ін.)
➤ подання заяви на використання
транспортної комунікації (розміщення
реклами, виділення місць для
паркування, робота кіосків на дорозі,
спортивні і культурні заходи та ін.)
➤ подання заяви на надання висновку
необхідного для отримання рішення
щодо використання земельної ділянки
або дозволу на будівництво
➤ подання заяви на приєднання
нерухомості до місцевої транспортної
комунікації
➤ подання заяви про виключення
аграрного земельного фонду
Відділ юридичної та контрольної діяльності
(Odbor právních a kontrolních činností)
Відділення правопорушень
(Oddělení přestupků) (5 поверх)
➤ повідомлення про правопорушення:
➤ проти громадського співжиття
(сусідські спори, образа честі та

гідності, погрози, домашнє
насилля, мучення)
➤ проти майна
➤ проти громадського порядку
(порушення нічного спокою)

Відділи в будівля на вул.
Bratří Venclíků 1073
Відділення підприємницької діяльності
(Odbor živnostenský)
Відділення реєстрації підприємців (Oddělení
registrace podnikatelů) (2 поверх)
➤ реєстрація підприємницької діяльності
➤ подання заяви на концесію
➤ подання заяви на запис до реєстру
аграрних підприємців
➤ подання заяви на виписку з реєстру
підприємців
➤ консультаційні послуги з питань
підприємницької діяльності
➤ повідомлення про призначення
відповідального представника та
завершення його обов’язків
➤ повідомлення про призупинку або
продовження здійснення
підприємницької діяльності чи аграрного
виробництва
➤ про початок або завершення
підприємницької діяльності в
виробничому приміщенні
➤ повідомлення про адресу, за якою можна
звертатися до власника у випадку
закриття виробничого приміщення
➤ повідомлення про зміни або доповнення,
вітсутні у реєстрах

Відділ управління економіки та освіти
(Odbor řízení ekonomiky a školství)
Відділення місцевих податків та зборів
(Oddělení místních daní a poplatků)
(6 поверх)
➤ реєстрація для оплати місцевих зборів за
собаку (умова – постійне проживання в
МЧ Прага 14)
➤ реєстрація для оплати зборів за надання
проживання – для власників гуртожитків
та пансіонатів
➤ реєстрація для оплати зборів за
проживання з метою відпочинку – для
власників гуртожитків та пансіонатів
➤ реєстрація для оплати зборів за вхідні
квитки – для організаторів культурних,
спортивних та рекламних заходів
➤ дозвіл на проведення розіграшів – для
організаторів балів та різних святкувань
Відділення освіти
(Oddělení školství) (сьомий поверх)
➤ інформація про відкладення
обов’язкового шкільного навчання
➤ інформація про запис в заклад
дошкільної освіти
➤ інформація про зарахування дитини до
обов’язкового шкільного навчання
➤ допомога в пошуці вільних місць в
дитячих садках та початкових школах
➤ допомога у вирішенні скарг

Список всіх працівників, включно
телефонні контакти:
https://www.praha14.cz/
urad-mestske-casti/telefonni-seznam/
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Кабінет секретаря (Kancelář tajemníka)
Відділ реєстрації актів цивільного стану
(Oddělení matriky) (8 поверх)
➤ подання заяви на отримання чеського
громадянства
➤ подання заяви на укладення шлюбу
➤ інші акти громадського стану –
народження дитини (видання свідоцтва
про народження), смерть в сім’ї (видання
свідоцтва про смерть)
➤ подання заяви про зміну прізвища (чеські
громадяни та іноземці з постійним місцем
проживання в Чехії)

Відділ будівництва
(Odbor výstavby) (3 поверх)
➤ прийняття рішень щодо використання
земельних ділянок
➤ подання заяви про дозвіл на будівництво
(нове будівництво, будівельні роботи)
➤ повідомлення про зміни в эксплуатації
будівлі
➤ повідомлення про ліквідацію будівлі
➤ ознайомлення з проектною
документацією про земельні ділянки та
будівлі (тільки для власників нерухомості
або за їхньою згодою)

CZECH POINT
– Чеський національний інформаційний термінал для
подання та завірення документів

В даному місці ви зможете отримати передусім виписки з різних реєстрів.

З публічних реєстрів (не вимагається посвідчення особи)

➤ Торговий реєст – Ідентифікаційний номер суб’єкту
➤ Реєстр підприємців – Ідентифікаційний номер підприємця / фізичної особи
➤ Кадастр нерухомості – назва кадастральної території та номер свідоцтва про право
власності на об’єкти нерухомого майна
➤ Кадастр нерухомості – знімок з кадастральної карти (кадастральна територія, свідоцтво
про право власності на об’єкти нерухомого майна)
➤ Перелік кваліфікованих постачальників – напр. у випадку подання заяви на публічне
замовлення
➤ Реєстр неплатеспроможних суб’єктів
➤ Реєстр судимостей юридичних осіб
➤ Авторизована конвертація документів з електронної в паперову форму
➤ Авторизована конвертація документів з паперової в електронну форму

З непублічних реєстрів (вимагається посвідчення особи)
➤ Реєстр судимостей
➤ Центральний реєстр водіїв – виписка, що містить оцінку
вчинених водієм порушень у балах
Ця послуга надає кожному водію можливість отримати виписку зі списком балів за
допущені порушення.
➤ Реєстр автомобілів для утилізації ISOH – модуль автомобілі для утилізації
Інформаційна система господарювання з відходами – для власників компаній, здійснюючих
утилізацію автомобілів
➤ Основні реєстри – виписка даних з реєстру жителів, підприємців, фізичних осіб з реєстру
осіб, використання даних з реєстру осіб або мешканців, подання заяви на зміну даних в
реєстру осіб або мешканців, надання даних третім особам
Місця роботи Czech POINTу:
Інформаційне бюро (перший поверх адміністрації на вул.Bratří Venclíků 1072)
Чеська пошта, Poděbradská 489/116, Hloubětín
Чеська пошта, Bratří Venclíků 1139/3, Černý Most
Чеська пошта, Chlumecká 765/6, Černý Most (в торговому центрі Centrum Černý Most)
Виписки оплачуються відповідно до дійсних тарифів.
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БЮДЖЕТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ПРАЗІ 14
Прага 14 культурна
Šimanovská 47, 198 00 Praha 9 (Kyje)

Управління майном
Прага 14
Metujská 907, 198 00 Praha 9 (Kyje)

Секреторіат:
Тел.: 226 220 531, 724 812 158
Ел. пошта:
lenka.adamcova@praha14kulturni.cz
www.praha14kulturni.cz

Графік роботи:
Житл. відділ , техніки, бухгалтерія, каса
Понеділок: 8.00 – 10.00 i 14.00 – 17.30
Середа: 8.00 – 10.00 i 14.00 – 17.30
Управління майном Прага 14 керує жилим та
нежилим фондом міської частини Прага 14.
На даний момент воно забезпечує
комплексні послуги, які включають
передусім ремонт квартир та нежилих
приміщень (офіси, гаражі), економічні та
юридичні послуги.
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«Прага 14 культурна» є бюджетною
організацією Праги 14, яка відповідає за
розвиток локальної культури та дозвілля.
Окрім цього, організує діяльність культурнообщинного центру «Plechárna» та дому
культури в районі Киє. За вказаними
контактами ви зможете дізнатись, що
відбувається в Празі 14 в цьому місяці, де
зайнятися спортом або культурно
відпочити, а також домовитися про
організацію ваших заходів.

Тел.: 281 021 460
Ел. пошта: sprava@spravamaj14.cz
www.smp14.cz

ВАЖЛИВІ ОРГАНИ
Центр зайнятості
– обласний філіал в місті
Прага
Офіс в Празі 9
Sokolovská 14/324,
190 00 Praha 9 (Vysočany)
Тел.: 950 178 111
Факс: 283 091 303
Ел. пошта: posta.aaj@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
ІD електронної скриньки: w7aznwp
Графік роботи:
Понеділок: 8:00 – 12:00 i 13:00 – 17:00
Вівторок:
8:00 – 11:00
Середа:
8:00 – 12:00 i 13:00 – 17:00
Четвер:
8:00 – 11:00
Пятниця:
8:00 – 11:00
(тільки нові клієнти)
Центр зайнятості займається питаннями
в області зайнятості. Найчастіше іноземці
користуються наступними послугами:
➤ видання дозволу на роботу в Чехії
➤ опосередкування роботи
➤ ведення обліку вільних вакансій
(http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam)
➤ виплачування допомоги по безробіттю
➤ перекваліфікація
В випадку подання заяви на отримання
дозволу на роботу приналежність до центру
зайнятості визначається місцем роботи, в
інших випадках – місцем проживання.

Офіс в Празі 14
Generála Janouška 844/18,
198 00 Praha 9 (Černý Most)
Тел.: 950 178 900 (допомога у випадку
крайньої матер. необхідності)
950 178 913 (допомога при догляді за
іншою особою)
950 178 985 (допомога родинам з
дітьми)
Факс: 950 187 920
Ел. пошта: posta.abn@aa.mpsv.cz
Центр зайнятості Чехії займається
виплачуванням фінансової допомоги
родинам з дітьми (державна соціальна
допомога), особам з недостатнім прибутком
(допомога у випадку крайньої матер.
необхідності) та особам з інвалідністю. Умови
доступні також на http://www.portal.mpsv.cz.
Допомога родинам з дітьми:
➤ надбавка за дитину
➤ допомога по догляду за дитиною
➤ надбавка на оплату житла
➤ допомога на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування
➤ допомога при народженні дитини
➤ допомога при похованні
Допомога у випадку крайньої матер.
необхідності:
➤ доплата до прожиткового мінімуму
➤ доплата на житло
➤ виняткова негайна допомога
Пільги та допомога особам з інвалідністю
➤ виняткові пільги для I, II та III групи
➤ допомога при догляді за іншою особою
➤ допомога для полегшення пересування
➤ допомога для покупки спец. знарядь
Громадяни третіх країн мають право на
отримання даної допомоги після виконання
умов відповідно до закону. Детальнішу
інформацію вам нададуть працівники Центру
зайнятості Чехії.
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Управління соціального
забезпечення м. Прага

Міська поліція
Районне управління Прага 14
Vlčkova 1067,
198 00 Praha 9 (Černý Most)

Тел.: 286 002 311
Факс: 286 880 514
Ел. пошта: posta.9a@cssz.cz

Тел.: 286 025 751; 286 025 752
або безкоштовна лінія 156
Ел. пошта: operacni.p14@mppraha.cz

ID електронної скриньки: hnhacvt

ID електронної скриньки: ktdeucu

Контакти та графік роботи:
http://www.cssz.cz/cz/kontakty/
krajska-a-okresni-pracoviste/praha/
up-pssz-pro-prahu-9.htm

Поліцейскі розкривають злочини та інші
адміністративні правопорушення, розгляд
яких входить в компетенції муніціпалітету.
Ви можете до них також звертатися за
радою або з проханням зорієнтуватися в
місцевості. Окрім цього поліцейські
слідкують за:
➤ дотриманням законів та правил
громадського співжиття
➤ дотриманням обов’язкових постанов
➤ дотриманням чистоти в публічному
просторі
➤ безпекою та безперервністю дорожнього
руху

Управління соціального забезпечення в м.
Прага (офіс в Празі 9) займається питаннями
пенсійного страхування та страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності. Детальніша інформація на:
http://www.cssz.cz/cz

Поліція Чехії
Місцевий відділ поліції Kyje
Bryksova 817, 190 00 Praha 9
Тел.: 974 859 720, nebo bezplatná linka 158
Факс: 974 859 728
Ел. пошта: orp3.mop.kyje.podatelna@pcr.cz

Прямий телефонний контакт поліцейських
згідно району ви зможете знайти
тут:http://www.mppraha.cz/~okrskari/

Ціллю поліції Чеської республіки є охорона
безпеки осіб та житла, охорона порядку в
суспільстві, сприяння дотриманню законів,
охорона прав та свобод людей,
профілактичні дії проти злочинної
діяльності та боротьба з нею.
Якщо ви або хтось з вашого оточення став
жертвою злочину або ви когось підозрюєте
в його здійсненні, ви можете звернутись в
місцевий відділ поліції або зателефонувати
за номером 158.
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Bohušovická 539,
190 00 Praha 9 (Prosek)

Відділ міграційної
політики (OAMP)

Відділення у справах
перебування іноземців (Oddělení
pobytu cizinců), Прага I

Відділ міграційної політики Міністерства
внутрішніх справ Чехії займається
питаннями довгострокових віз,
довгострокового та постійного
перебування, трудових карт, тимчасового
перебування для громадян ЄС та їхніх членів
сім’ї, біометричних карток та ін.

Koněvova 188/32, Praha 3 – Žižkov

Ви забов’язані повідомляти в ОАМP про всі
зміни, які стосуються вашої адреси
проживання, прізвища, сімейного стану,
зміни даних в закордонному паспорті та в
документі, виданому для перебування в
Чехії.

Тел.: 974 820 680
Райони, що входять в його компетенцію:
Прага 1, 3, 6, 7, 8 a 9
Сфера діяльності: довгострокове та
постійне перебування для громадян третіх
країн
Графік роботи:
Пн, Ср: 8.00 – 17.00
Вт, Чв:
8.00 – 15.00
Пт:
8.00 – 12.00 (тільки за попереднім
записом)

У відділ Міністерства внутрішніх справ
звертайтесь передусім у випадках:
➤ подання заяви на продовження
довгострокової візи
➤ подання заяви на довгострокове
перебування або продовження його дії
➤ подання заяви на отримання постійного
проживання
➤ отримання підтвердження про тимчасове
перебування на території Чехії (для
громадян ЄС)
➤ подання заяви для отримання дозволу на
тимчасове перебування члена сім’ї
громадянина ЄС або продовження
посвідчення
➤ повідомлення про зміну адреси
проживання або зміни, що стосується
вашого перебування в Чехії
➤ подання заяви для отримання
підтвердження про перебування в Чехії

Відділення у справах
перебування іноземців (Oddělení
pobytu cizinců), Прага IV

Для запису в усі відділення OAMP
звертайтесь за номером 974 820 680.
Графік роботи лінії – Пн-Чт 8:00-16:00,
Пт 8:00-14:00

Тел.: 974 820 680
Компетенція: іноземні студенти вищих
навчальних закладів, що перебувають в Чехії
Графік роботи:
Пн – Чт: 8.00 – 16.00 (тільки за попереднім
записом)
Пт:
8.00 – 12.00 (тільки за попереднім
записом)

Nad Vršovskou horou 88/4,
Praha 10 – Michle
Тел.: 974 820 680
Райони, що входять в його компетенцію:
м. Прага та округи Прага-захід та Прага-схід
Сфера діяльності: тимчасове та постійне
перебування для громадян ЄС та членів сім’ї
Графік роботи:
Пн, Ср: 8.00 – 17.00
Вт, Чт:
8.00 – 15.00
Пт:
8.00 – 11.00 (тільки за попереднім
записом)

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Hládkov 682/9, Praha 6 – Střešovice

Детальніша інформація:
www.imigracniportal.cz
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Кожен іноземець, який проживає в Чехії, повинен бути застрахований. Міра використання
медичних послуг при цьому залежить від типу медичного страхування та легального
перебування. Іноземці з постійним проживанням, іноземці зі статусом біженця, а також
іноземці, працюючі за трудовим договором, відповідно до закону входять до системи
публічного медичного страхування, яке забезпечує їм таку ж доступність медичної допомоги,
як і чеським громадянам. Всі інші іноземці зобов’язані заключати комерційне медичне
страхування на весь період перебування в Чехії. Об`єм медичних послуг, на який в цьому
випадку вони мають право, регуюється умовами конкретної страхової компанії. Медичні
послуги, непередбачені медичним страхуванням, підлягають оплаті в медичному закладі. Далі
ви знайдете список деяких медичних закладів в Празі 14.

Служба невідкладної
медичної допомоги

Gen. Janouška 902,
Praha 9 – Černý Most

Лікарня «Na Bulovce»
Budínova 2, Praha 8 – Libeň
(вхід з вулиці Bulovka)

Тел.: 281 863 161
Ел. пошта: recepce@poliklinikaparnik.cz

Поліклініка
«Bioregena», Kyje
Vajgarská 1141, Praha 9 – Kyje
Ел. пошта: poliklinika@bioregena.cz

Поліклініка та клініка
«GynCentrum»

UA

Поліклініка
«Černý Most» ("Parník")

Для дітей: 266 084 220
Для дорослих: 266 083 301
Години прийому:
Для дітей:
Пн – Пт: 16:00 – 06:00
Для дорослих:
Пн – Пт: 19:00 – 06:00
Субота, неділя та св’яткові дні: цілодобово
На території лікарні знаходиться також
цілодобова аптека (266 082 017)

Hloubětínská 3/13, Praha 9 – Hloubětín
Амбулаторні послуги:
Пн – Пт: 7.00 – 20.00
Сб – невідкладні випадки
Рецепція (можливість запису)
Тел.: 225 000 888
info@gyncentrum.cz

Список приватних лікарів
та медичних працівників:
https://www.praha14.cz/
urad-mestske-casti/
hledam-informaci/zdravotnictvi/lekari/

Список аптек:
https://www.praha14.cz/
urad-mestske-casti/
hledam-informaci/zdravotnictvi/lekarny/
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ОСВІТА
Всі діти, що проживають в Чехії, мають право на безкоштовну початкову освіту, але разом з
тим відповідно до закону зобов’яні закінчити хоча б дев’ять класів навчання. Обов’язкове
дев’ятирічне навчання при цьому розчинається в навчальному році, наступному після
виповнення дитині шести років (окрім випадків, дозволяючих відстрочення). Запис у школу
проводять законні представники дитини в період з 15 січня до 15 лютого в році, у якому
дитина має піти до школи. Якщо дитина не відвідує школу в період, визначений законом, по
відношенню до законних представників дитини можуть бути застосовані санкції.
Консультації в області освіти надає відділ освіти Міської районної адміністрації Прага 14.

Повний список шкіл:
https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/hledam-informaci/skolstvi/seznam-skol-a-skolek/

ДОЗВІЛЛЯ:
Будинок дітей та молоді
Прага 9

Соціальний клуб для дітей
та молоді

Generála Janouška 1060
Praha 14 – Černý Most

В клубі Ваші діти можуть проводити
дозвілля з користю.

Тел.: 286 889 428, 731 562 070
http://ddmpraha9.cz
Будинок дітей та молоді організовує
дозвілля дітей, молоді та дорослих в
освітній, мистецкій, технічній, спортивній та
природничій області. За оплату діти можуть
відвідувати регулярні гуртки (естетика,
музика, театр, мови, комп’ютери,
моделювання, спорт, творча діяльність).
В будні дні після обіду для дітей працює
клуб, де вони можуть проводити вільний час
з друзями та використовувати обладнання
клубу.
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Соціальний клуб та
родинний центр «Jahoda»
Vybíralova 969/2, Praha 14-Černý Most
Tel.: 775 650 855
info@jahoda.cz
www.jahoda.cz

Общинний клуб «Motýlek»
(соціальний клуб «Pacific»)
Vlčkova 1067, Praha 14 – Černý Most
Тел.: 281 912 081
motylek@motylek.org
www.motylek.org

Соціальний клуб «Autobus»
– «Neposeda»

Бібліотека для дітей та
дорослих «Černý Most»

Baštýřská 67/2,
198 00 Praha 14 – Hostavice

Generála Janouška 2,
Praha 14 – Černý Most

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

Тел.: 281 918 142
Безбар’єрний доступ

Пересувна бібліотека
«Černý Most»
(бібліобус №2)
Розклад руху на www.mkp.cz

Poděbradská 489, Praha 14 – Hloubětín
Тел.: 281 869 082
Бібліотека знаходиться в торговому центрі
«Hloubětín» (над супермаркетом «Penny»).

Bryksova 1002/20, Praha 14 – Černý Most
Тел.: 606 053 095
info@plecharnacernymost.cz
«Plechárna Černý Most» – це місцевий
спортивний та дозвільний центр, який надає
приміщення для широкого спектру
спортивної та дозвільної діяльності (біг,
скейтбординг, бокс та багато ін.). Центр
включає в себе зал для дозвілля, спортзал,
малий зал, ательє, кав’ярню, спільне офісне
приміщення, дитячий куточок, садок та зону
для грилювання.

ЦЕНТРИ ДЛЯ БАТЬКІВ ТА СІМЕЙ
Центри для батьків пропонують батькам приємне місце для зустрічей, знайомств та взаємної
допомоги. Діти тут знайдуть «дитячий майданчик під дахом».

Центр для батьків
«Klubíčko»
Vlčkova 1067, Praha 14 – Černý Most

Архидієцезіальна
доброчинність Прага 14
(Farní charita Praha 14)
Maňákova 754, Praha 14 – Černý Most

Центр для батьків
«Jahůdka»
Vybíralova 969/2, Praha 14 – Černý Most

«Veselý čertík»
Národních hrdinů 3,
Praha – Dolní Počernice

«Pohádka»
Bobkova 777, Praha 14 – Černý Most
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Бібліотека для дітей та
дорослих «Hloubětín»

«Plechárna Černý Most»

НЕКОМЕРЦІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ДОПОМАГАЮТЬ
ІНОЗЕМЦЯМ В ПРАЗІ 14 ТА ОКОЛИЦЯХ
У Чехії діє багато некомерційних організацій (фірм), що надають спеціалізовану та
кваліфіковану допомогу іноземцям в різних життєвих ситуаціях. Ця допомога надається
безкоштовно, оскільки дані організації фінансуються за рахунок держави, Європейського
союзу, пожертвувань фізичних і юридичних осіб та інших джерел. Нище пропонуємо перелік
деяких організацій, в які ви можете звернутися.

Архидієцезіальна
доброчинність Kyje
(Farní Charita Kyje)

Центр для інтеграції
іноземців (Centrum pro
integraci cizinců)

Maňákova 754, Praha 14 – Černý Most

Kubelíkova 55, Praha 3 – Žižkov

Курси чеської мови та дозвілля для родин з
дітьми.

Юридичні та соціальні консультації, курси
чеської мови

Тел.: 603 249 427
14projekty@praha14.charita.cz
http://praha14.charita.cz/

Тел.: Консультації 222 360 452
Курси
222 360 834
www.cicpraha.org
info@cicpraha.org

Організація для допомоги
біженцям (Organizace pro
pomoc uprchlíkům)
Kovářská 4, Praha 9
(біля станції метро Českomoravská)
Юридичні та соціальні консультації, курси
чеської мови
Тел.: 730 158 779, 739 413 983
opu@opu.cz
www.opu.cz

Inbáze Berkat
Legerova 50, Praha 2
Соціальні, юридичні і психологічні
консультації, асистенції, дозвілля та
переклади
Тел.: 739 037 353
info@inbaze.cz
www.inbaze.cz
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Інтеграційний центр Прага
(Integrační centrum Praha),
філіал в Празі 14
Bratří Venclíků 1072,
Praha 14 – Černý Most
Юридичні та соціальні консультації, курси
чеської мови
Графік роботи:
Пн, Вт: 9.00–17.00
Чт:
9.00–13.00
Тел.: 775 553 188, 225 295 515
praha14@icpraha.com
www.icpraha.com

Консультаційний центр
для мігрантів
(Poradna pro integraci)
Opletalova 6, Praha 1
Юридичні та соціальні консультації, курси
чеської мови
Тел.: Соціальний відділ
Юридичний відділ
praha@p-p-i.cz
www.p-p-i.cz

603 281 269
603 807 567

Baranova 33, Praha 3
Юридичні та соціальні консультації

V Tůních 10, Praha 2
Консультації з питань освіти та
працевлаштування, курси чеської мови,
репетиторство
Тел.: Консультації з питань
працевлаштування
Консультації
з питань освіти
Курси чеської мови
poradenstvi@meta-ops.cz
www.meta-ops.cz

773 639 395
775 339 003
777 756 858

Асоціація для
інтеркультурної роботи
(Asociace pro interkulturní
práci)
Athénská 1, Praha 10

Тел.: 224 224 379
Юрид. відділ
Соц. відділ
poradna@refug.cz
www.migrace.com

603 547 450
605 253 994

Допомогами при спілкуванні з державними
установами, усні переклади, супроводи.
Тел.: 224 946 635
info@asociaceip.cz
www.interkulturniprace.cz

ЕКСТРЕНІ ВИКЛИКИ
Пожежна служба

Поліція Чехії

150

158

Швидка допомога

Міська поліція

155

156

Міжнародна лінія для
екстрених викликів
112
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Асоціація для інтеграції
та міграції (Sdružení pro
integraci a migraci)

META

