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ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC của Trung tâm

Bộ lao động và xã
hội Cộng hòa Séc

Giám đốc: Mgr. Alena Křížová,
tel.: 605 121 002, 731 065 267
e-mail: cpc@zebrik-os.cz,
web: www.procizince.cz,
adresa: Vrahovická 83
798 11 Prostějov
(Dům služeb)

CÁ NHÂN, TỔ CHỨC
HỖ TRỢ CHÚNG TÔI LÀ

Trung tâm hỗ trợ
người nước ngoài
Từ năm 2008, chúng tôi cung cấp dịch vụ thông
tin, tư vấn và giáo dục cho người nước ngoài và gia
đình họ tại Prostějov với mục đích thúc đẩy quá trình hội
nhập của họ. Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài là bộ
phận của tổ chức hiệp hội Žebřík, là tổ chức phi lợi
nhuận của công dân cho công tác công giáo và xã hội.

Chúng tôi trân trọng mời bạn đến thăm
TRUNG TÂM HỖ TRỢ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Tư vấn cho người nước ngoài
và dịch vụ bổ sung
 tư vấn chuyên môn xã hội, dịch vụ xã hội theo bộ
luật 108/2006 Sb., Số 8969620
 cho công dân các nước thành viên EU và thành viên gia đình
họ và những người từ các nước thứ ba có đăng ký thường
trú, những người đã được cấp tị nạn và người nước ngoài có
cư trú dài hạn trên 3 tháng

 miễn phí, có thể được ẩn danh
 thông tin và hỗ trợ trong các lĩnh vực – trợ cấp xã hội của nhà
nước, hưu trí, ốm đau, bảo hiểm y tế, dịch vụ xã hội, pháp luật lao
động, cư trú ở Cộng hòa Séc, việc làm, công nhận bằng cấp, gia
đình, giáo dục, nhà ở, bạo lực gia đình
 hỗ trợ tìm kiếm việc làm - sơ yếu lý lịch, mẫu, đơn

 hỗ trợ tại các cơ quan, công sở

 có thể gọi điện rẻ hơn trong khuôn khổ
Cộng hòa Séc cũng như ra nước ngoài, vào
điện thoại di động và điện thoại cố định

Giờ mở cửa
Thứ hai: 13:00 – 18:00
Thứ tư: 08:30 – 12:30 / 13:00 – 18:00

Liên hệ tư vấn
e-mail: cpc@zebrik-os.cz

Các sự kiện xã hội
và văn hóa
 các tour du lịch văn hóa, vào thiên nhiên
 đấu giá từ thiện, chợ quần áo cũ
 họp mặt Giáo Hội Tông Đồ vào ngày chủ
nhật từ 9:30 - 11:30 tại phố Raisova 1159

telefon: 731 065 267
Được hỗ trợ bởi Bộ LĐ XH
và ủy ban thành phố
Prostějov.

Các khóa
học tiếng Séc
 cho công dân các nước thứ ba và công dân EU
 chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Séc A1
(khi nộp đơn xin định cư)
 giấy chứng nhận tham dự khóa học
 đối với trẻ em đi học, có thể dạy thêm tiếng Séc
 những thông tin nóng luôn có sẵn tại trung tâm của
chúng tôi và trên trang www.procizince.cz

Liên hệ các khóa học
telefon:
e-mail:

605 121 002
cpc@zebrik-os.cz

Câu lạc bộ đa văn hóa
cho gia đình có trẻ nhỏ
 luôn vào thứ ba và thứ năm từ 9:30 đến 11:30 giờ
 vào thứ ba có chương trình cho trẻ em nhỏ tuổi nhất - vần
điệu Séc, bài hát, múa, chuyện cổ tích, vẽ tranh, chia sẻ lẫn
nhau của các bậc cha mẹ, ăn nhẹ
 vào thứ năm có các hoạt động giáo dục và kích hoạt dành cho
các bậc cha mẹ - bài giảng, hội thảo và xưởng sáng tạo
(chương trình dành cho trẻ em được đảm bảo)
 đóng góp cho mỗi câu lạc bộ là 10 côrun Séc
 cho công dân Séc và người nước ngoài

Trông giữ trẻ em
của người nước ngoài
 vào thứ tư 9:00 -12:00 tại các phòng chơi (tầng 1)
 dành cho trẻ em từ 18 tháng đến 7 tuổi
 dưới sự giám sát của các giảng viên có trình độ
 chương trình và đồ uống được đảm bảo
 1 giờ giữ trẻ là 20 côrun Séc, 3 giờ là 50 côrun Séc
 đặt trước một ngày bằng e-mail vào cpc@zebrik-os.cz
hoặc điện thoại 605 121 002, Mgr. Alena Křížová.
Thông tin chi tiết tại trang www.procizince.cz

Được hỗ trợ bởi chương trìnhh
hợp tác Thụy Sĩ-Séc,Ủy ban thành
phố Prostějov, Giáo Hội Tông Đồ
Prostějov và Quỹ Racek.

