
KURZ
„VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE“
PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ CIZINCE ZE TŘETÍCH STÁTŮ 

Zveme Vás k účasti na adaptačně integračním kurzu, na kterém získáte veškeré 
potřebné informace o pobytu a životě v České republice. 

V rámci kurzu získáte zdarma informace a tištěné materiály o:
• Pobytové legislativě
•  Školství a o uznávání vzdělání
• Zaměstnání a podnikání
•  Zdravotním a sociálním pojištění
•  Kontakty na právníky a sociální

pracovníky v Integračních
centrech a neziskových nevládních 
organizacích, kteří vám zdarma 
poradí.

Nespoléhejte se na informace z druhé ruky a neplaťte za ně zbytečně! 
Tlumočení do anglického jazyka bude zajištěno.

Tento kurz je financován Ministerstvem vnitra ČR.
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Místo konání kurzu: Rektorát Univerzity Karlovy, Celetná 20, Praha 1
zelená posluchárna č. 141, 1. patro

Středa 12.10. nebo 19.10. 2016 od 10.00 do 18.00 
(včetně polední pauzy a přestávek)

Zaregistrujte se online na jeden z termínů:  
12. 10. http://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13562&lang=cz
19. 10. http://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13563&lang=cz

 Více informací: www.vitejtevcr.cz, FB: Kurzy Vítejte v ČR - immigration courses



COURSE  
“WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC” 
We invite you to participate in an integration course in which you will 
get all required information about the life in the Czech republic. 

During this course you will receive information and printed materials about: 
•  Legislation related to your stay 
•  Education and recognition

of your previous education
•  Employment and business

opportunities 
•  Health and social

insurance issues
•  Contacts to lawyers and

social workers; integration 
centers and non-profit 
organizations providing 
free service.

Do not rely on second-hand information and do not pay fees unnecessarily!  
Interpretation will be provided. 

This course is financed by the Ministry of the Interior  of CR.
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Tento kurz je financován Ministerstvem vnitra ČR.

Tlumočení  bude zajištěno. 

Course venue: Rectorate of the Charles University, Celetná 20, Praha 1
green auditorium No. 141, 1st floor

Wednesday 12.10. or 19.10. 2016 from 10.00 - 18.00
(including lunch break and breaks)

Register online at one of the terms: 

More info: www.vitejtevcr.cz, FB: Kurzy Vítejte v ČR - immigration courses

12. 10. http://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13562&lang=cz
19. 10. http://www.ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13563&lang=cz




