为了外国人和公共机构的跨文化工作人员援助服务
您是一位外国人，生活在布拉格但同时您因为不懂得捷克语和捷克的体系，
与政府部门，等其它机构很难进行沟通？

什么样的服务跨文化工作人员可以
为您提供？

什么样的服务跨文化工作人员不可
以为您提供？

陪您到办公室，去学校

不可以用委托书代替您

为您翻译并填写表格的帮助

不是律师，不会在法庭上代表您

提供捷克语和其他语言的基础社会咨
询（如关于社会制度，就业条件，教
育，医疗，在捷克申请居留等）

不是税务和财务顾问

有助于在捷克生活环境的向导（如在
捷克共和国生活的外国人法律和义务
介绍，联系非盈利组织的机构等）
跨文化工作协会
办公室地址： Kubelíkova 827/55, Praha 3
项目协调员电话： +420 774 076 152
电子邮箱： info@asociaceip.cz
网址： www.interkulturniprace.cz
跨文化工作人员数据库：
www.interkulturniprace.cz

不是就业中介机构，不能给您提供工
作建议

联系我们
中文跨文化工作人员
电子邮箱： chi@asociaceip.cz
我们会根据我们的时间满足您的预
定。因为服务是免费的,都是由非政
府的组织提供的资助。所以服务始终
是需要提前预定的。

Asistenční služby interkulturních pracovníků
pro migranty a veřejné instituce
Speciální služba pro zaměstnance veřejných institucí a migranty, která napomáhá překonávat
jazykové a sociokulturní bariéry na území hlavního města Prahy.

Jaké služby Vám interkulturní
pracovník může nabídnout?
Asistuje při jednání migrantů s veřejnými
institucemi
Tlumočí a pomáhá s vyplněním formulářů
Poskytuje základní sociální poradenství
v českém a dalším jazyce (např. informace
o sociálním systému, podmínkách zaměstnání, vzdělávání, zdravotní péči, pobytu
cizince v ČR atd.)
Pomáhá s orientací v českém prostředí
(např. seznamuje s právy a povinnostmi
migrantů v ČR, předává kontakty na
neziskové organizace apod.)

Jak si službu interkulturního
pracovníka objednat?
Kontaktujte telefonicky nebo emailem
interkulturního pracovníka
Specifikujte termín schůzky, a čeho
se má týkat
Službu je nutno objednat minimálně
3 dny předem
Vaší poptávce vyhovíme dle našich
kapacit
Služby se poskytují zejména v Praze 3,
v Praze 4-Libuš, v Praze 6, v Praze 12,
v Praze 13 a v Praze 14.
Služby jsou bezplatné, neboť jsou finacovány
z dotací pro nevládní organizace.
Asociace pro interkulturní práci
Kancelář: Kubelíkova 827/55, Praha 3
Koordinátorka projektu: +420 774 076 152
Email: info@asociaceip.cz
Web: www.interkulturniprace.cz

Kontakty na interkulturní
pracovníky
ANGLICKY

Intercultural worker
for English speaking migrants

T: +420 774 076 189
+420 736 632 002
E: eng@asociaceip.cz
ARABSKY

الوسيط الثقافي للمغتربين الناطقين باللغة العربية
T: +420 773 952 029
E: arab@asociaceip.cz
ČÍNSKY

中文跨文化工作人员
E: chi@asociaceip.cz
MONGOLSKY

Монгол иргэдэд зориулсан олон
улс, cоёл хоорондын ажилтан

T: +420 724 747 789
E: mon@asociaceip.cz
RUSKY

Межкультурный работник для
русскоговорящих иностранцев
T: +420 773 952 148
+420 774 076 152
E: rus@asociaceip.cz
ŠPANĚLSKY

Trabajadoras interculturales
para hispanohablantes

T: +420 773 952 154
+420 773 507 489
E: esp@asociaceip.cz
UKRAJINSKY

Інтеркультурний працівник
для україномовних мігрантів

T: +420 773 952 156
E: ukr@asociaceip.cz
VIETNAMSKY

Nhân viên giao văn hóa
cho người di cư Việt Nam

T: +420 602 187 674
+420 773 951 884
E: viet@asociaceip.cz

Projekt „Interkulturní pracovníci ve veřejných institucích v Praze“, který realizuje Asociace pro interkulturní práci, je
financován hlavním městem Praha z „Programů podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2016“.

