Поддержка мигрантов
в области образования
Услуги
Мы предлагаем бесплатные услуги всем иностранцам из третьих стран
(кроме граждан ЕС), проживающим в Праге и Центральной Чехии
(Среднечешском крае), с краткосрочным, долгосрочным и постоянным
пребыванием.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПОМОЩЬ:
при выборе учебного заведения, при имматрикуляции,
подготовке к поступлению в учебные заведения всех типов,
оформлении заявлений о приеме на учебу
при выборе курсов для получения основного образования
при интеграции в учебную среду, решении проблем,
связанных непосредственно с учебой
при нострификации документов о полученном ранее за
границей образовании
при поиске информации о дальнейшем образовании
и возможностях поиска работы
при поиске подходящих курсов дополнительного
образования или переквалификации
при необходимости воспользоваться услугами переводчика

ЧАСЫ КОНСУЛЬТАЦИЙ:
ПРАГА
(понедельник 13–19, вторник и среда 10–17)

META o.s., V Tůních 10
120 00 Praha 2
ЦЕНТРАЛНАЯ ЧЕХИЯ (СРЕДНЕЧЕШСКИЙ КРАЙ)
(четверг 12–16)

META o.s., Čechova 773
293 01 Mladá Boleslav

С ВОПРОСАМИ ОБРАЦАЙТЕСЬ К:
БЛАНКЕ СМИТКОВОЙ, моб: 775 339 003
e-mail: smitkova@meta-os.cz
На консультацию Вы можете записаться заранее по электронной
почте или по телефону. При необходимости можно договориться
о встрече в другом месте.
Проект Комплексная поддержка мигрантов в
области образования и поиска работы II частично
финансируется за счет средств Европейского фонда
интеграции граждан третьих стран.

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

