ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ З ПРАГИ 11
ПРОЖИВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ В ЧР

АДМІНІСТРАЦІЯ МІСЬКОГО ОКРУГУ
Адм н страц я м ського округу складається з к лькох управл нь та одного
п дрозд лу, управл ння дал розд лен на в дд ли:
•
•
•
•
•
•
•

Питаннями перебування ноземц в на територ ї Чеської Республ ки займається служба
пол ц ї у справах ноземц в (запрошення, в за до 90 дн в) та М н стерство внутр шн х

справ ( в зи понад 90 дн в, довгострокове перебування, тимчасове перебування
громадян ЄС, пост йне проживання – клопотання, заяви про зм ни тощо).

Економ чне управл ння
Управл ння канцеляр ї старости
Управл ння апарату секретаря
Управл ння майнового права
Управл ння соц альних питань та охорони здоров’я
Майнове управл ння
Управл ння осв ти та культури

Інформац йна телефонна л н я для запису в Праз та Центрально-чеському краї: +420
974 820 680

Контакти в дд л в МВС ЧР та пол ц ї у справах ноземц в, та всю нформац ю стосовно
вимог до заповнення клопотання та заяви щодо надання дозволу на проживання чи
нших пов’язаних с цим питань можна знайти за посиланням: www.mvcr.cz/cizinci

П дрозд ли адм н страц ї знаходяться на чотирьох адресах:

Якщо вас необх дно супроводити в оф ц йну установу, вам необх дна рада чи

Адм н страц я МО Прага 11, Оцел кова (Ocelíkova) 672/1
Управл ння:

канцеляр я

старости,

апарат

секретаря,

потребуєте

економ чне,

майнового права, управл ння майном
приймальна
нформац йне бюро
каса

з

неприбутковою

орган зац єю,

зверн ться

в

Управл ння

соц альних питань та охорони здоров’я АМО Прага 11, телефонний номер: +420 267 902
156.

ДОПОМОГА НЕПРИБУТКОВИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ

Адм н страц я МО Прага 11, Юрков чова (Jurkovičova) 988/26
Управл ння територ ального розвитку
Адм н страц я МО Прага 11, В д мова (Vidimova) 1324, 1325
управл ння:
внутр шн х
справ,
л ценз йне,
осв ти
та
навколишнього середовища, буд вельне
п дрозд л внутр шнього аудиту та контролю

зв’язатися

З р зними питаннями, в д консультац й щодо оформлення дозволу на проживання, до допомоги
у вир шення р зних життєвих ситуац ях, переклад в та супроводу в оф ц йн установи вам можуть
допомогти неприбутков орган зац ї Наприклад, ви можете зв’язатись з такими орган зац ями:

культури,

РАГС та в дд лення розгляду проступк в
засв дчення п дпис в та коп ї, Czech POINT
Інформац йне бюро АМО Прага 11 для громадськост розташовано на
адресах:
Оцел кова 672/1
Шустова (Šustova) 1930 - в об’єкт пол кл н ки Шустова (3 поверх, двер
№ 4026)

М ський округ видає бюлетень „КЛЮЧ“. Адм н страц я м ського округу
публ кує
нформац ю
для
ноземц в
на
веб
стор нках

https://www.praha11.cz/, закладка FOREIGNERS/CIZINCI та веде стор нку
на Фейсбуку на в’єтнамськ й мов Ủy ban Praha 11. Мер я столиц Прага є
адм н стратором веб – стор нок для ноземц в „Metropole všech“ (Столиця
для
вс х),
де
можливо
знайти
всю
необх дну
нформац ю:
http://metropolevsech.eu/cs/

Центр нтеграц ї Прага
Ж тна (Žitná) 1574/51, 110 00, Прага 1,
тел.: +420 252 543 846
Арх єпископська благод йна орган зац я
тел.: +420 224 813 418
Прага 2, Лондинска (Londýnská) 44, понед лок та четвер з 10 до 16 години
Прага 4, Ц ганкова (Cigánkova) 1861/2, понед лок, середа з 9 до 17 години; в второк, четвер з 9
до 14 години
Прага 6, Жуковскего (Žukovského) 888/2, понед лок, середа з 9 до 17 години; в второк, четвер,
з 9 до 14 години
Громадське об’єднання для нтеграц ї та м грац ї
Баранова (Baranova) 1026/ 33, 13000 Прага 3,
тел.: +420 224 224 379
Орган зац я з надання допомоги б женцям
Коваржска (Kovářská) 4, 190 00 Прага 9, в второк та четвер з 9 до 17 години,
запис по тел.: +420 730 158 781, 730 158 779
Центр нтеграц ї ноземц в
Пернерова (Pernerova) 10/32, 186 00 Прага 8,
моб льний телефон: +420 704 600 700; тел.: +420 222 360 452

ОСВІТА
Д ти ноземц в, як проживають у Чеськ й Республ ц понад
90 дн в, зг дно з законом зобов'язан в дв дувати основну
школу. Основна осв та є обов’язковою
триває дев’ять
рок в. Перед вступом до початкової школи ( 1 класу) є
обов’язковим в дв дування п дготовчої групи дитячого
садочку.
Список навчальних заклад в та нформац ю стосовно
осв ти
ви
знайдете
на
https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/.
Потребуєте порадити щодо можливост
додаткового
навчання чи вибору асистента педагога для вашої
дитини?
Контакт на прац вник в Управл ння осв ти та культури тел.:
+420 267 902 324; +420 267 902 325.
Контакт на прац вницю Управл ння соц альних питань за
охорони здоров’я: тел.: +420 267 902 156.

South East Asia – liaison
Л бушска (Libušská) 319/126, Прага 4 - П сн це,
тел.: +420 601 310 001

ВИКЛИКИ
ЕКСТРЕНОЇ СЛУЖБИ
Пол ц я ЧР: 158

Мун ципальна пол ц я: 156

Швидка медична допомога: 155
Пожежники: 150

Єдиний європейський номер служби порятунку: 112

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ З ПРАГИ 11
КУЛЬТУРА В ПРАЗІ

ВИВЧЕННЯ ЧЕСЬКОЇ МОВИ ТА
ДОДАТКОВЕ НАВЧАННЯ

Ходовська

фортеця

–

культурний

центр:

(Ledvinova) 9/86, 149 00 Прага 4

З р зними питаннями, в д консультац й щодо оформлення дозволу на проживання,
до допомоги у вир шення р зних життєвих ситуац ях, переклад в та супроводу в
оф ц йн установи вам можуть допомогти неприбутков орган зац ї
Наприклад, ви можете зв’язатись з такими орган зац ями:
Центр нтеграц ї Прага, Ж тна (Žitná) 1574/51, 110 00, Прага 1, тел.: +420 252 543
846
Арх єпископська благод йна орган зац я, тел.: +420 224 813 418
Прага 2, Лондинска (Londýnská) 44, понед лок та четвер з 10 до 16 години
Прага 4, Ц ганкова (Cigánkova) 1861/2, понед лок, середа з 9 до 17 години;
в второк, четвер з 9 до 14 години
Прага 6, Жуковскего (Žukovského) 888/2, понед лок, середа з 9 до 17 години;
в второк, четвер, з 9 до 14 години
Громадське об’єднання для нтеграц ї та м грац ї, Баранова (Baranova) 1026/
33, 13000 Прага 3, тел.: +420 224 224 379
Орган зац я з надання допомоги б женцям, Коваржска (Kovářská) 4, 190 00
Прага 9, в второк та четвер з 9 до 17 години, запис по тел.: +420 730 158 781,
730 158 779
Центр нтеграц ї ноземц в, Пернерова (Pernerova) 10/32, 186 00 Прага 8,
моб льний телефон: +420 704 600 700; тел.: +420 222 360 452
South East Asia – liaison, Л бушска (Libušská) 319/126, Прага 4 - П сн це,
тел.: +420 601 310 001
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https://chodovskatvrz.cz/,

Ледв нова

Римсько - католицька параф я костелу св. Франциска Ассизького Прага - Ходов - На
Садце

(Na Sádce) 18, 149 00 Прага 4
Культурний центр Zahrada, Мален цка (Malenická) 1784, 148 00 Прага 4
Центр общини матер Терези, У Модре школи ( U Modré školy) 2337/1, 149 00 Прага 11
Ф л ал М ської б бл отеки Ходов, Їровцово намнєст (Jírovcovo náměstí) 1782/1, 149 00
Прага 11

Ф л ал М ської б бл отеки Опатов, Опатовска (Opatovská) 1754/14, 149 00 Прага 11
М ська публ чна б бл отека Ходов, Доновалска (Donovalská) 2222/31, 149 00 Прага 11
Общинний центр М ж будинками (Mezi domy), Кршейпскего (Křejpského) 1502/8, 149
00 Прага 11

МЕДИЧНА ДОПОМОГА
СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Найман прац вники, ноземц з пост йним м сцем проживання, б женц та особи, що знаходяться
п д додатковим м жнародним захистом мають право на безкоштовне медичне обслуговування на
основ

державного медичного страхування. Для

нших

ноземц в

снує комерц йне медичне

страхування, нижче знайдете посилання на веб-сайти деяких страхових компан й:

Соц альна система Чех ї базується на соц альному страхуванн ,
державн й

соц альн й

п дтримц

та

допомоз

матер альному становищ . Якщо законн
особи, як

у

скрутному

умови дотриман ,

мають пост йне м сце проживання в ЧР, б женц ,

особи, що знаходяться п д додатковим м жнародним захистом,
громадяни
Республ ц

Європейського

Союзу,

зареєстрован

в

Чеськ й

б льше 3 м сяц в, як правило, мають право на

соц альну допомогу. Інш

ноземц мають право на державну

соц альну п дтримку п сля 365 дн в проживання в Чеськ й
Республ ц (кр м процедури надання притулку). Ус особи, як

легально проживають у Чеськ й Республ ц , мають право на
допомогу

у

скрутному

матер альному

становищ .

Ус

прац вники мають право на виплати за рахунок страхування у
випадку непрацездатност , п дприємц можуть брати участь у
такому вид

страхуванн

добров льно; Пенс йне страхування

https://www.pvzp.cz/cs/produkty/zdravotni-pojisteni-cizincu/komplexni-zdravotnipojistenicizincu-plus/

https://ergo.cz/p/zdravotnipojistenicizincu/zdravotnipojistenicizincuwelcome/
https://www.maximapojistovna.cz/cs/zdravotni-pojisteni-cizincu/komplexni-zdravotnipojisteni-cizincu

https://www.slavia-pojistovna.cz/lide/zdravotni-pojisteni-cizincu/komplexni-zdravotnipojisteni-cizincu/

Громадяни Європейського Союзу пред’являють карту європейського страхування EHIC.
Медичн установи в Праз 11:

Пол кл н ка Шустова, Шустова (Šustova) 1930/2, 148 00 Прага 11

Томаєрова л карня (Thomayerova nemocnice), В денска (Vídeňská) 800, 140 59 Прага 4 –
Крч

Пол кл н ка Ходов Comfort Care, Клокнерова (Kloknerova) 1245/1, 148 00 Прага 11

Mamma centrum Opatov, Opatov Park, Л балова (Líbalova) 2348/1, 149 00 Прага 11
EUC Klinika Прага – Опатовска, Опатовска 1763/11, 149 00 Прага 11

або розм р пенс ї залежить в д к лькост рок в, в дпрацьованих

Пол кл н ка Лотохлеби, Гв ездославова (Hviezdoslavova) 1600, 149 00 Прага 11

у Чех ї та в країн походження.

Прага 11

Кл н ка одноденної х рург ї Palas Athena, Гв ездославова (Hviezdoslavova) 509/25, 149 00

В дд лення медичної допомоги, як спец ал зуються на ноземц в:

ПАРКИ ТА ЛІСИ НА ТЕРИТОРІЇ ПРАГИ
ОКОЛИЦЯХ

11 ТА

М л човський л с
М л човський л с, який знаходиться м ж П вденним м стом та швидк сною автотрасою, є
частиною меншого природного парку Бот ч - М л чов. Разом з л сопарком Хост варж в н
являється м сцем в дпочинку для жител в П вденного м ста. Однак ц л сний л совий комплекс
та прилегл до нього водойми, заболочен д лянки та луки приваблюють ус х жител в Праги.
Безумовно, це м сце варто в дв дати.
Кунратицький – м хельський л с.
Кунрат цький л с (також його називають Крчським л сом, п вн чно-зах дна його частина
називається М хельським л сом) - це л систа суц льна територ я площею близько 300
гектар в у столиц Праз , яка розташована на територ ї району Кунрат це. Л с зольований в д
нших л сових д лянок м ською забудовою, що не дозволяє в льно м грувати тваринам.
Одне ц ле з Кунрат цьким л сом створює М хельський л с, який приєднується до нього на
п вноч поширюється на територ ї М хле та Ходова.
Л сопарк Гост варж
Л сопарк Хост варж разом з дамбою Хост варж створюють прекрасне м сце в дпочинку для
значної частини мешканц в Праги. У л сопарку є велика к льк сть дитячих грових
майданчик в, альтанок та лавок. Дуже популярними являються доступн м сця для п кн ка з
вогнищем. Через територ ю л сопарку проходить розм чена п шох дна стежка, наукова стежка
до басейну Бот ч та ряд велосипедних дор жок.

д ти: +420 224 433 690, +420 224 433 691

доросл : +420 224 433 682, +420 224 433 681, +420 224 433 674
e-mail: cizinecke@fnmotol.cz

МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ
План
празького
транспорту
знайдете
на
https://www.dpp.cz/jizdni-rady/mapy-a-schemata. Транспортн
сполучення
можете
знайти
на
https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/.Для проїзду
в транспортному засоб необх дно мати позначений квиток, який ви
можете придбати в автоматах на деяких автобусних та трамвайних
станц ях, у метро ви завжди знайдете автомати нагор над
ескалаторами. Кр м квитка, ви можете подорожувати за допомогою
передплаченої
електронної
картки
Lítačka
https://pidlitacka.cz/home. Ви також можете оплатити транспорт
за допомогою SMS-квитка (коди залежать в д вибраного квитка та
зображен в лист вках в транспортному засоб .) У деяких автобусах
та трамваях квиток також можна придбати за допомогою плат жною
картки через терм нал. На територ ї Праги 11 проходить л н я метро
С та автобусний транспорт м ських та прим ських л н й.

