Services from intercultural workers
for migrants and public institutions
What services can an intercultural worker provide?

What services is an intercultural worker unable to provide?

Interpreting and assistance with filling
out forms at public institutions, schools,
hospitals, etc.

Authorized representation (through a
power of attorney)

Basic social counselling in Czech and
English (for example, information about
the social security system, employment,
education, the healthcare system, the
types of residence permits, etc.)

Expert tax or financial advice

Support for better orientation in the
Czech Republic (e.g. getting acquainted
with your rights and obligations, providing contacts for NGOs that work with
migrants, etc.)

Contact an intercultural worker by phone
or email

Intercultural worker (English)
T: +420 774 076 189
+420 736 632 002
E: eng@asociaceip.cz

Expert legal advice, representation in court
Employment intermediation, job offers

How to request the service?

Specify the topic and the date of the consultation
The service should be requested at least 3
days in advance
Requests will be answered according to
our capacity
The service is provided for free and is
financed through a grant.

Asistenční služby interkulturních pracovníků
pro migranty a veřejné instituce
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 jsou bezplatné, jsou financovány
z dotací pro nevládní organizace.

Asociace pro interkulturní práci
Kancelář: Kubelíkova 827/55, Praha 3
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: +420 774 076 152
+420 773 952 148
E: rus@asociaceip.cz
ŠPANĚLSKY

Trabajadoras interculturales
para hispanohablantes

T: +420 773 507 489
+420 773 952 154
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

Dokument vznikl v rámci projektu „Migranti pomáhají migrantům“, který je financován Ministerstvem vnitra České republiky
v rámci programu „Integrace cizinců 2016“ a projektu „Interkulturní pracovníci ve veřejných institucích v Praze“, který je
financován hlavním městem Praha z „Programů podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2016“.

