
                                                                     
 
 
 
 

Kurz sociokulturní orientace 
 
 

16. 11. 2022 - od 14.00 do 16.00 hodin 
28. 11. 2022 - od 14.00 do 16.00 hodin 
5. 12. 2022 - od 14.00 do 16.00 hodin 

12. 12. 2022 - od 14.00 do 16.00 hodin 
 
 

Obřadní síň Radnice MČ Praha 13 
Sluneční nám. 2580/13, Praha 5 

 
 
Lektoruje: Ina Avramioti (komunitní pracovnice MČ Prahy 13) 
 
 
Informační setkání je určeno pro uprchlíky z Ukrajiny s dočasnou 
ochranou žijící v Praze 13. 
 
Na setkání se dozvíte více o pobytu v ČR, zaměstnání, sociálním 
zabezpečení, zdravotnictví, školství apod. Také se dozvíte více   
o Praze 13. Součástí setkání je i seznámení s budovou radnice  
a případná krátká procházka po okolí.  
 
 
Přihlášení na kurz: emailem avramiotii@praha13.cz nebo telefonicky 235 011 452 
 
Kurzy sociokulturní orientace probíhají v rámci projektu Společná adresa – Praha 
13 pro držitele dočasné ochrany z Ukrajiny financovaného Ministerstvem vnitra 
ČR a spolufinancovaného městskou částí Praha 13 

                                                                     
 
 
 

Курс соціокультурної орієнтації 
 
 

16. 11. 2022 - від 14.00 до 16.00 години 
28. 11. 2022 - від 14.00 до 16.00 години 
5. 12. 2022 - від 14.00 до 16.00 години 

12. 12. 2022 - від 14.00 до 16.00 години 
 
 

Урочистий зал ратуші міської частини Праги 13 
Sluneční nám. 2580/13, Praha 5 

 
 
Лектор: Іна Авраміоті (громадська працівниця міської частини Праги 13) 
 
 
Інформаційна зустріч призначена для біженців з України                       
з тимчасовим захистом, які проживають у Празі 13. 
 
 На зустрічі Ви дізнаєтесь більше про перебування у Чехії, 
працевлаштування, соціальне забезпечення, охорону здоров’я, 
систему освіти тощо. Ви також дізнаєтесь більше про Прагу 13. 
Частиною зустрічі є також ознайомлення з будівлею ратуші                
та можлива коротка прогулянка околицями. 
  
Реєстрація на курс: електронною поштою avramiotii@praha13.cz                     
або за номером 235 011 452 
 
Курси соціокультурної орієнтації відбуваються в рамках проєкту Спільна 
адреса – Прага 13 для осіб з України, які мають тимчасовий захист,            
що фінансується Міністерством внутрішніх справ Чехії та міською частиною 
Праги 13. 

                                                                     
 
 
 

Курс социокультурной ориентации 
 
 

16. 11. 2022 - с 14.00 до 16.00 часов 
28. 11. 2022 - с 14.00 до 16.00 часов 
5. 12. 2022 - с 14.00 до 16.00 часов 

12. 12. 2022 - с 14.00 до 16.00 часов 
 
 

Церемониальный зал гор. администрации Праги 13 
Sluneční nám. 2580/13, Прага 5 

 
 

Лектор: Ина Аврамиоти (общественный работник Праги 13) 
 
 
Информационная встреча предназначена для беженцев из Украины 
с временной защитой, проживающих в Праге 13. 
 
На встрече вы узнаете больше о пребывании в ЧР, трудоустройстве, 
социальном обеспечении, здравоохранении, образовании и т.д.      
Вы также узнаете больше о Праге 13. Встреча также будет включать 
в себя знакомство со зданием гор. администрации и небольшую 
прогулку по району.  
 
Регистрация на курс: по электронной почте avramiotii@praha13.cz                   
или по телефону 235 011 452 
 
Курсы социокультурной ориентации являются частью проекта "Общий 
адрес - Прага 13" для обладателей временной защиты из Украины, 
финансируемого Министерством внутренних дел ЧР при софинансировании 
муниципалитета Прага 13. 


