OCНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ З ПРАГИ 7
*Адміністрація міського району Прага 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7
170 00
www.praha7.cz

Розклад роботи: Понеділок, Середа 8:00 – 17:30
Вівторок, Четвер 8:00 – 11:30

→ Відділення інтеграції іноземців і національних меншин – тел. 220144249 (консультації,
супровід у державні установи і т. д.)

Адміністрація міського району ділиться на відділи, а відділи – на відділення. Найчастіше
користуються послугами таких відділів як:
- Відділ соціального забезпечення та охорони здоров'я (соціальна допомога –
консультування);
- Громадсько-адміністративний

відділ

(внутрішні паспорти,

інформаційні системи,

закордонні паспорти, відділення реєстрації актів цивільного стану – громадянство);
- Відділ освіти (мережа шкіл);
- Відділ розвитку урбанізму, архітектури і публічного простору (архітектурний розвиток
районів, будівельний процес);
- Відділ підприємницької діяльності (дозволи на підприємницьку діяльність);
- Відділ з питань майна (напр. квартири та нежитлові приміщення у власності Праги 7 –
аренда, приватизація);
- Відділ з питань навколишнього середовища (охорона природи, питання навколишнього
середовища, ветеринарні послуги, прибирання публічного простору);
- Економічний відділ (напр. місцеві збори за утримання собак );
- Відділ транспорту (картки для паркування).

В будові адміністрації також знаходиться Центр зайнятості ЧР (посередництво при
працевлаштуванні, соціальна допомога – грошова допомога) та CzechPoint (виписки з
Кадастру нерухомості, Комерційного реєстру, Реєстру підприємців або Реєстру судимостей).

- журнал Праги 7 «HOBULET» - основні події у Празі 7, безкоштовне розповсюдження в
поштові скриньки або на www.hobulet.cz

Питання, пов'язані з перебуванням у Чехії
Документами стосовно перебування у Чехії займається Поліція у справах іноземців
(запрошення, візи до 90 днів) та Міністерство внутрішніх справ (візи понад 90 днів,
довгострокове проживання, тимчасове перебування громадян ЄС, постійне проживання –
заяви, повідомлення змін…).
- матеріали Міністерства внутрішніх справ ЧР: http://www.mvcr.cz/clanek/informacnipublikace-pro-cizince.aspx
- інформаційно-довідкова лінія МВС ЧР: 974 832 421, 974 832 418.
- адреси відділів МВС ЧР та Поліції у справах іноземців, а також вся інформація про питання,
пов'язані з перебуванням у Чехії: www.mvcr.cz/cizinci
- консультації, супроводження у державні установи або у некомерційні організації пропонує
також Відділення інтеграції іноземців і національнальних меншин Адміністрації МР Прага 7
– тел. 22014 4249.

Організації, які допомагають іноземцям
Різноманітну допомогу (консультування стосовно оформлення віз, усні переклади і
супроводи у державні установи та ін.) пропонують також некомерційні організації:

- Інтеграційний центр Прага (Integrační centrum Praha), Žitná 1574/51, 110 00, Praha 1, 252
543 846;
- Архидієцезіальна доброчинність (Arcidiecézní charita), Pernerova 20, Praha 8 - Karlín, 186 00,
tel.: 224 813 418;
- Асоціація для інтеграції та міграції (Sdružení pro integraci a migraci), Senovážná 2, 110 00
Praha 1, tel.: 224 224 379;
- Організація для допомоги біженцям (Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.) , Kovářská 4,
190 00 Praha 9, tel.: 284 683 714;
- InBáze z.s., Legerova 50, 120 00 Praha 2, tel.: 739 037 353;
- Клуб «Hanoi», Libušská 319/126, Praha 4 - Písnice, tel.: 608 535 792.

Курси чеської мови та додаткові заняття

Оволодіння чеською мовою є основою для щасливого життя у Чехії для дітей та дорослих.
Допомагають у цьому позашкільні організації, які пропонують як оплачувані, так і
безкоштовні курси чеської мови для різних за віком та рівнем груп:

- Центр для інтеграції іноземців (Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.), Nová půda, Karlínské
náměstí 7, 186 00 Praha 8, tel.: 222 360 834, www.cicpraha.org/cs/cestina-pro-cizince/cestinapro-cizince.html;
- META, o.p.s., V Tůních 10, 120 00 Praha 2, tel.: 222 521 446, http://www.meta-ops.cz/kurzycestiny-pro-detі

a

http://www.meta-ops.cz/kurzy-cestiny-pro-dospele,

http://www.meta-

ops.cz/doucovani

Школи та дитячі садки
Діти іноземців, які перебувають у Чехії на основі візи понад 90 днів, повинні по закону
відвідувати початкову школу. Освіта у Чехії безкоштовна, проходження дев’ятирічного
шкільного навчання обов’язкове для всіх.
Список шкільних закладів Праги 7 доступний на http://www.praha7.cz/O-Praze-7/Organizacena-Praze-7/Skoly-a-skolska-zarizeni-na-Praze-7. Інформацію про них можна отримати також у
відділі освіти Адміністрації МР, тел. 22014 4109.
Крім того, у відділі освіти або у відділенні інтеграції іноземців і національнальних меншин
ви можете дізнатися про те, які школи пропонують додаткові заняття з чеської мови або
допомогу у формі педагога-помічника.

Охорона здоров'я
Особи, які працюють за трудовим договором, іноземці з постійним проживанням, особи зі
статусом біженця або зі статусом додаткової охорони мають право на безкоштовне медичне
забезпечення на основі загального медичного страхування. Всі інші іноземці зобов'язувані
оформити комерційне медичне страхування – комплексне страхування для довгострокового
проживання та довгострокових віз, страхування на необхідну та невідкладну допомогу для
короткострокових віз. Громадяни ЄС пред’являють карту європейского страхування EHIC.

- Поліклініка, Strossmayerovo nám. 6, Praha 7.
- Медичний дім «Holešovice» (Lékařský dům Holešovice), Tovární 1342/12, 170 00 Praha 7.

Найближчі пункти невідкладної медичної допомоги:

- Факультетська лікарня «На Буловці» (Fakultní nemocnice Na Bulovce), Budínova 2 – Praha 8,
tel.: 266 083 301 (303);
- Факультетська лікарня «Мотол» (Fakultní nemocnice v Motole), V Úvalu 84, Praha 5, tel: 224
438 590;
- Міська поліклініка «Прага» (Městská poliklinika Praha), Spálená 12, Praha 1, tel.: 222 924 295.

Спеціалізований відділ медичної допомоги для іноземців без загального медичного
страхування:
- ФЛ «Мотол», Відділ першої допомоги, V Úvalu 84, Praha 5, tel.: 224 433 681 (682),
cizinecke@fnmotol.cz

Соціальне забезпечення
Соціальна система включає в себе три основні складові: соціальне страхування
(страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності: допомога по тимчасовій
непрацездатності, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, допомога при піклуванні за
хворим; пенсійне страхування: пенсія за віком, інвалідна пенсія, пенсія в разі втрати
годувальника), державна соціальна допомога (матеріальна допомога залежна від розміру
прибутку: державна допомога сім’ям з дітьми, допомога на житло, допомога при
народженні дитини; матеріальна допомога незалежна від розміру прибутку: допомога по
догляду за дитиною, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,
допомога на поховання) та допомога у випадку крайньої матеріальної необхідності (доплата
до прожиткового мінімуму, доплата на житло, виняткова негайна допомога). У разі
виконання законних умов соціальну допомогу мають право використовувати особи з
постійним проживанням, особи зі статусом біженця або особи зі статусом додаткової
охорони та громадяни ЄС, які зареєстровані на території Чехії довше 3 місяців. Всі інші
іноземці мають право на державну соціальну допомогу після 365 днів перебування на
території Чехії (за винятком осіб, які чекають рішення стосовно поданої заяви про отримання
міжнародного захисту). Право на домогу у випадку крайньої матеріальної необхідності
мають всі особи, перебуваючі на території Чехії легально. Страхуванням у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності по закону мають право користуватися особи, які
працюють за трудовим договором, приватні підприємці його оплачувати незобов'язані.
Пенсійне страхування вираховується на основі загального стажу, здобутого в Чехії та країні
походження.

Детальна інформація: - Відділ соціальний та медичний МР Прага 7 http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Socialni-oblast, tel: 22014 4147
- Міністерство праці та соціальних справ ЧР - www.mpsv.cz

Ради для культурного відпочинку:
- кінотеатр «Oko» (www.biooko.net );
-

галерея

модерністського

та

сучасного

мистецтва

«Veletržní

palác»

(http://www.ngprague.cz/kontakt-veletrzni-palac );
- центр сучасного мистецтва «Dox» (www.dox.cz );
- театр «La Fabrika» (www.lafabrika.cz );
- музичний клуб «Cross» (www.crossclub.cz );
- театр «Alfred ve dvoře» (www.alfredvedvore.cz);
- сцена Будинку дітей та молоді Праги 7 - театр «Radar» (www.ty-ja-tr.cz), драматичні
гуртки;
- сцена сучасного театру «Studio hrdinů» (www.studiohrdinu.cz );
- вулична галерея «Artwall» (www.artwallgallery.cz) – реагує зазвичай на актуальні
суспільні проблеми.

- Міська бібліотека, філіал Прага 7, Tusarova 429/35 Praha 7
(http://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/sedmicka/), пропонує книги чеською та
іноземною мовами.

Інші ради для культурного відпочинку (активного та пасивного) Ви знайдете тут:
http://www.praha7.cz/Volny-cas/Kultura-/Kulturni-instituce

Міський транспорт
Мережа міського транспорту складається з автобусних, трамвайних ліній та
метро.

Повний

план

пражської

транспортної

мережі

ви

знайдете

на

http://www.dpp.cz/dopravni-schemata, сполучення можна просто відшукати на
http://spojeni.dpp.cz/. Для

поїздки

у транспортному засобі потрібно

мати

закомпостований квиток або дійсну електронну проїзну картку «Opencard»
(http://www.dpp.cz/e-jizdenka). За поїздку можна заплатити також спеціальним СМСповідомленням (спеціальні коди наклеєні у транспортних засобах та відповідають
обраному типу квитка). У систему громадського транспорту тепер входить і
корабельна переправа на острів Штванице (лінія «Holešovice-Štvanice-Karlín»).

Парки
- Стромовка (Stromovka), колишній Королівський заповідник – живописний парк, в
якому ви знайдете літній палац, дитячий майданчик та планетарій з освітніми
програмами про космос.

- Летенські сади (Letenské sady) пропонують відвідувачам мережу доріжок для
прогулянок, бігу та катань на роликових ковзанах. Звідти можна насолодитися
прекрасним видом на Прагу. На території парку розташовані також дитячі
майданчики та ресторани. Палац і найстарша європейська карусель зараз
перебувають у стані реконструкції.

Екстрені виклики
Поліція ЧР: 158
Міська поліція: 156
Швидка медична допомога: 155
Пожежна служба: 150
Спільний європейський номер служби екстреної допомоги: 112

