Máte azyl? Nebo doplňkovou ochranu?
Tyto stránky jsou přesně pro vás!

Státní integrační
program

Česká republika má integrační program. Je tu od toho, abyste měli usnadněný start. Pokud o to stojíte.
Pak už budete na tyto věci sami. Budeme po vás chtít, abyste se sami aktivně podíleli. Pak si plácneme
na spolupráci.

Bydlení
Můžeme Vám pomoci najít vhodný byt, domluvit stěhování, pomoci
se základním nábytkem.

Práce
Bez práce to nejde, že ne? Pomůžeme vám hledat zaměstnání. Budeme vám k ruce při registraci na Úřadu práce – ideálně jen jednou, pak už to třeba zvládnete sami. Potřebujete rekvalifikační kurz nebo jiné vzdělání k práci? Zkusme něco zařídit.

Čeština
Musíte hovořit česky, na tom se asi shodneme. Jsou tu kurzy češtiny od Ministerstva školství.
Pro vás bezplatné. Můžeme pomoci s dalšími specializovanými kurzy, ale až potom, co si
uděláte základ. 400 hodin. A myslete na to, že nejvíce se naučíte během domácí přípravy, ne
až na hodině. Byla by škoda, kdybyste nepokračovali v kvalifikaci, které jste dosáhli již ve své
vlasti – můžeme pomoci s nostrifikací dokumentů.

Děti
Vaše děti je potřeba registrovat do školky nebo do školy. Pokud Vám opravdu schází výbava
jako pleny nebo kočárek, můžeme to řešit.

Úřady a zdravotnictví
Začátky nejsou lehké, složenky a formuláře a přihlášky už vůbec ne. Ani pro Čecha ne. Můžeme
Vám asistovat při vyřizování žádostí o sociální a další dávky. Podle zákona jste pojištěni
a můžete čerpat víceméně bezplatnou zdravotní péči. Pokud potřebujete sehnat lékaře pro
sebe nebo své děti, můžeme podat pomocnou ruku. Zvlášť specializované lékaře není lehké
najít. Když bude lepší mít pro snadné dorozumění sebou v určitých situacích tlumočníka,
zajistíme jej.
Nezapomínejte ale, že víc a víc budete muset dělat úplně sami. Vaše aktivní účast je již od začátku
nutná. Státní integrační program je Vám k dispozici nejdéle na 12 měsíců. Času je málo, tak s ním neplýtvejme.

Kdo je Vás partner? Kontaktní pracovníci a neziskové organizace
Kde se to děje? Všechny kraje České republiky
Kdy mohu začít? Předem si domluvte schůzku

Domluvit schůzku

