Le soutien des immigrés
dans l´éducation
Services
Les services gratuits sont destinés à tous les étrangers en provenance de pays
tiers (hors UE) et se trouvant à Prague ou dans la région de Bohême centrale
sur le court ou le long terme ou dans le cadre d´un séjour permanent.

NOUS PROPOSONS UN SOUTIEN POUR:
le choix, l´inscription ou la préparation aux examens d´ent
rée pour tous les types d’écoles, remplir les demandes
la sélection des cours pour obtenir la scolarité obligatoire
la familiarisation avec l´environnement scolaire, résoudre
des problèmes liés aux études proprement dites
la reconnaissance de l´équivalence des études internationales antérieures (validation)
trouver des informations sur une formation supplémentaire et sur les possibilités de réalisation professionnelle
trouver des cours adéquats supplémentaire ou de réorientation

négocier un interprete

HORAIRES DE CONSULTATION:
PRAGUE
(lundi de 13 heures à 19 heures, mardi et mercredi de 10 heures à 17 heures)

META o.s., V Tůních 10
120 00 Praha 2
Bohême centrale (jeudi 12 - 16)
META o.s., Čechova 773
293 01 Mladá Boleslav

PERSONNE À CONTACTER:
BLANKA SMÍTKOVÁ, mob: 775 339 003
e-mail: smitkova@meta-os.cz
Prendre un rendez-vous en avance par email/téléphone un rendez-vous
est possible de hors des bureaux selon les besoins.

Le projet Le soutien complexe des immigrés dans le
domaine de l'éducation et de l'emploi II est cofinancé
par le Fonds européen d'intégration des ressortissants
de pays tiers.

www.meta-os.cz

www.inkluzivniskola.cz

PODPORA MIGRANTŮM
VE VZDĚLÁVÁNÍ
Bezplatné služby nabízíme všem cizincům ze třetích zemí (mimo EU)
z Prahy a Středočeského kraje s krátkodobým, dlouhodobým, trvalým
pobytem.

NABÍZÍME PODPORU PŘI:
výběru, zápisech či přípravě na přijímací řízení do všech
typů škol, vyplňování přihlášek
výběru kurzů pro získání základního vzdělání
začleňování se do školního prostředí, řešení problémů
spojených se samotným studiem
uznávání rovnocennosti dokladů o předchozím zahraničním
studiu (nostrifikace)
vyhledávání informací o dalším vzdělávání a možnostech
pracovního uplatnění
vyhledání vhodného doplňkového či rekvalifikačního
kurzu
zprostředkování tlumočníka

KONZULTAČNÍ HODINY
PRAHA (pondělí 13 - 19h, úterý a středa 10 - 17h)
META o.s., V Tůních 10 (1. patro)
120 00 Praha 2
STŘEDOČESKÝ KRAJ (čtvrtek 12 - 16h)
META o.s., Čechova 773
293 01 Mladá Boleslav

KONTAKTNÍ OSOBA:
BLANKA SMÍTKOVÁ, mob: 775 339 003
e-mail: smitkova@meta-os.cz
Využijte objednání předem přes email / telefon.
Schůzku lze dle potřeby domluvit i mimo kanceláře.

Projekt Komplexní podpora migrantů v oblasti
vzdělávání a pracovního uplatnění II je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro
integraci státních příslušníků třetích zemí.

www.meta-os.cz

www.inkluzivniskola.cz

