NABÍDKA SLUŽEB:
Sociální poradenství
- cílem poradenství je v průběhu času posilovat kompetence klienta řešit své
záležitosti. Například informujeme o právech a povinnostech azylantů a osob
s doplňkovou ochranou, postupu po udělení statutu, informujeme o Státním
integračním programu, možnostech bydlení, evidenci na Úřadu práce, sociálních
dávkách, o zdravotnictví a školství. Sociální poradenství předpokládá dojednání
dlouhodobé spolupráce s klientem na řešení jeho individuální situace. Pracovník
po dohodě s klientem může v jeho zájmu jednat s jinými institucemi a
zprostředkovat mu kontakt na potřebné služby a organizace.

Asistence při jednání s úřady
- cílem asistence při jednání na úřadech a uplatňování nároků včetně SIP je
doplnit sociální poradenství v situacích, kdy se klient v problematice neorientuje,
má jazykovou bariéru, komunikační problémy s pracovníky úřadu. Tato aktivita
zahrnuje rovněž asistenci při jednáních ohledně realizace SIP ve variantě I i II,
kdy klient s pomocí sociálního pracovníka již jedná s konkrétním městem či
majitelem o konkrétním bytě.

Pomoc při vyhledání zaměstnání
- cílem pomoci při vyhledávání zaměstnání je zvýšení schopností azylantů a
osob s doplňkovou ochranou nalézt a udržet si legální práci. Pomoc bude
zaměřena na asistenci při hledání odpovídající práce, případně předání
nezbytných informací o postupu při hledání zaměstnání v ČR, orientace
v nabídkách práce, orientace, kde hledat práci a jak, pomoci s vypracováním
životopisu, případně pomoc při žádosti o nostrifikaci, součástí je i případná
asistence při komunikaci se zaměstnavateli. V odůvodněných situacích (pro
osoby bez kvalifikace, či bez pracovní praxe, či dokladů o kvalifikaci) bude
možnost nabídnout zajištění rekvalifikace (formou příspěvku na rekvalifikační
kurz).

Pomoc při zajištění léků a zdravotnických pomůcek
– cílem je přímá finanční pomoc osobám s hendikepem a seniorům, případně
osobám s minimálními příjmy na doplatky na léky a zdravotnické pomůcky
předepsané lékařem.

www.cicpraha.org

AAD 2 - asistence azylantům a
osobám s doplňkovou ochranou
Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. s podporou
Evropského uprchlického fondu nabízí poradenství
osobám s udělenou mezinárodní ochranou (azylem) a
osobám s doplňkovou ochranou.
Bez objednání lze navštívit poradnu v Praze a v Kolíně, a to v úterý
od 9 do 16 hodin, jiné dny a na jiná místa je třeba se předem
telefonicky nebo emailem objednat.

KONTAKTY:
Praha – Kubelíkova 55, Praha 3 - Žižkov, tel: 222 360 452, email:
info@cicpraha.org
Kolín – Zahradní 46, Kolín, tel: 774 866 838, email: info@cicpraha.org
Mladá Boleslav – Dům kultury, Dukelská 1093, 1. patro, tel.
222 360 452, email: info@cicpraha.org
Liberec – Moskevská 14/27, Liberec 1, 460 01, 3.patro,tel. 222 360 452,
email: info@cicpraha.org

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského uprchlického
fondu.

