Інформаційний kуpс
для прибулих з України!

Коли: 11. 12. 2022, 10:00 – 11:30
Де: SVČ Fokus Nový Jičín, K Nemocnici 1082/23, Nový Jičín
Ви приїхали до Чехії через війну в Україні? Вам важко знайти роботу та житло? Не можете знайти лікаря? Ви не
можете влаштувати своїх дітей до школи чи дитсадка? Маєте запитання, на які не можете знайти відповіді?
Приходьте на зустріч з нашими співробітниками, які безкоштовно та на вашій мові дадуть відповідь на ці
питання та вирішать з вами те, що вас зараз турбує.
Запрошуємо на БЕЗКОШТОВНУ інформаційну зустріч, яка допоможе зорієнтуватися в Чехії. Наші співробітники
зосередяться на практичних питаннях, з якими ви зараз маєте справу. Ми оновлюємо надану інформацію
відповідно до ситуації, що постійно змінюється, з першого джерела Міністерства внутрішніх справ Чеської
Республіки.
Теми, які обговорюються на зустрічі:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

життя в Чехії - які відмінності в функціонуванні в нашій країні і на що варто звернути увагу
де діти можуть навчатися і як їх зареєструвати
де знайти житло
як почати працювати і де шукати роботу
як і де вивчити чеську мову
як знайти лікаря та як працює медичне страхування
на яку фінансову підтримку ви зараз маєте право та як подати заявку
які права та обов’язки ви маєте щодо вашого дозволу на проживання
я хочу повернутися додому в Україну
і багато іншого - не бійтеся запитувати!

Також ми безкоштовно надамо вам перевірені джерела актуальної інформації та контакти для отримання
послуг і професійних консультацій безпосередньо для вас. Цю зустріч організовує некомерційна організація
«Slovo 21», яка співпрацює з Міністерством внутрішніх справ і надає безкоштовну довгострокову допомогу
іноземцям, які проживають у Чехії.
Зустріч фінансується Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки.
Якщо ви бажаєте взяти участь у зустрічі, будь ласка, впишіть своє ім’я в список нижче. Це необов’язкова
реєстрація, нам лише потрібно приблизно знати, скільки людей планують прийти на зустріч.

