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Pobyt v ČR
Pobytové záležitosti mají v ČR na starosti dvě složky Ministerstva vnitra ČR (MV ČR). Jedná se o Službu
cizinecké policie a Odbor azylové a migrační politiky: Služba cizinecké policie a Odbor azylové a
migrační politiky – OAMP.
Služba cizinecké policie má na starosti vyřizování krátkodobých víz do 90 dnů, registraci nově
příchozích migrantů do ČR, kontrolu pobytových oprávnění (např. v zaměstnání, na ulici) a represi
nedodržení podmínek pobytu v ČR, kontakt:
Náměstí Dr. Edvarda (+420) 974 461 829
Beneše 584/24
460 32 Liberec

krpl.ocp.podatelna@pcr.cz Po, St 8:00 – 17:00
Út, Čt 8:00 – 14:00

Odbor Azylové a Migrační Politiky (OAMP) řeší agendu dlouhodobých víz, dlouhodobých a trvalých
pobytů, přechodných pobytů pro občany EU a jejich rodinné příslušníky, zaměstnanecké karty,
biometrické průkazy apod. Máte povinnost na pracoviště OAMP hlásit všechny změny, které se týkají
vašeho bydliště, příjmení, osobního stavu, změnu údajů v cestovním dokladu a v dokladu vydaném k
pobytu na území ČR, kontakt:
Voroněžská
460 01 Liberec

144/20 (+420) 974 460 850

posta@mvcr.cz

Po, St 8.00 – 17:00
Út, Čt 8:00 – 14:00

.
Další informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky:
https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=21794692&doctype=ART
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Centrum na podporu integrace cizinců (CPIC) pro Liberecký kraj
Služby centra jsou dostupné pro státní příslušníky ze třetích zemí (tj. ze zemí mimo země EU), kteří mají
oprávnění k pobytu v ČR. Veškeré níže uvedené služby na podporu integrace cizinců jsou nabízeny
zdarma. Aktuální nabídka služeb včetně otevíracích hodin je k dispozici na následujících internetových
stránkách: http://www.integracnicentra.cz/liberecky-kraj/
Voroněžská 144/20
460 01Liberec

(+420) 482 313 064

icliberec@suz.cz

Po, St 12:00 – 19:00
Čt
8:00 – 15:00
Pá
8:00 – 12:00

Aktivity pro klienty:
• Sociální poradenství
• Právní poradenství
• Kurzy českého jazyka
• Tlumočnické služby
• Sociokulturní kurzy
• Provoz internetového pracoviště a knihovny
• Komunitní pracovníci
• Vzdělávací, kulturní a společenské akce
Pobočka v České Lípě: ADRA, Československé armády 1578/12, 470 01 Česká Lípa
• Sociální poradenství: Pondělí 16:00-18:00
• Právní poradenství: Úterý a čtvrtek 13:00-18:00

Kurzy českého jazyka
Výuka českého jazyka je nezbytná pro migranty každého věku žijící v České republice. Níže uvedené
organizace nabízejí placené i bezplatné kurzy českého jazyka na různých úrovních a pro různé věkové
skupiny.
Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. (CIC), web:
https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/lokality.html
Moskevská 27/14
460 01Liberec 1

(+420) 222 360 834

npk@cicpraha.org

Po 10:00 – 12:00

Centrum na podporu integrace cizinců (CPIC),
web: http://www.integracnicentra.cz/liberecky-kraj/
Voroněžská 144/20
460 01Liberec






(+420) 482 313 064

Kurzy Višňová
Kurzy Česká Lípa
Kurzy Jablonec nad Nisou
Kurzy Liberec

icliberec@suz.cz

www.integracnicentra.cz
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Školy a vzdělávání
Děti cizinců, kteří žijí v České republice déle než 90 dnů, podléhají zákonem povinné školní docházce.
Školní docházka na státních školách je bezplatná a povinná školní docházka trvá 9 let.
DŮLEŽITÉ INFORMACE
»

»

»

Pro přijetí dítěte do mateřské školy je potřeba dostavit se k zápisu. Datum si
zjistěte v konkrétní škole. MŠ mohou navštěvovat děti od 2 let věku. Podmínkou
nástupu do mateřské školy je řádné očkování dítěte.
Je povinné, aby dítě poslední rok před nástupem na základní školu (po dovršení
5 let) navštěvovalo mateřskou školu, a proto je tento ročník předškolního
vzdělávání poskytovaný bezplatně.
Zápisy do základní školy probíhají každoročně od 1. dubna do 30. dubna. Vždy
si s předstihem zjistěte přesné datum v konkrétní škole.

Po absolvování základního vzdělávání mohou žáci pokračovat ve studiu na střední škole.
DŮLEŽITÉ INFORMACE
»

Ke studiu na střední škole jsou vybíráni žáci na základě výsledků přijímacích
zkoušek. Na obory se státní maturitní zkouškou se skládá státní přijímací
zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Přihlášky ke studiu se
podávají do 1. března.

Seznam středních škol najdete například na těchto webových stránkách:
 Stredniskoly.cz
 Atlas školství
Seznam škol a vzdělávacích zařízení v Libereckém kraji najdete také na webovém odkazu zde:
https://www.edulk.cz/Organizace/Školyaškolskázařízení.aspx, nebo se můžete poradit se školským
odborem (tel. +420 485 226 228, e-mail: ludek.tesarcik@kraj-lbc.cz). Je možné také kontaktovat
některou z těchto organizací:
Národní pedagogický
institut v ČR (NPI
ČR)

Masarykova 28
460 01 Liberec

(+420) 482 360 511
liberec@npicr.cz

www.nidv.cz/kontakty/
krajsko-pracovisteliberec

Meta, o .p. s.

Ječná 17
120 00 Praha-Nové
Město

(+420) 734 141 878
blazkova@szsturnov.cz

www.inkluzivniskola.cz

Centrum pro integraci
cizinců, o.p.s. (CIC)

Moskevská 27/14
460 01Liberec 1

(+420) 222 360 834
npk@cicpraha.org

www.cicpraha.org

V Libereckém kraji je také možné studovat na univerzitě. Ke studiu na vysoké škole se podávají přihlášky
do 28. února, jednou z podmínek přijetí ke studiu je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
 Technická univerzita v Liberci: https://www.tul.cz/
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Rodina a děti
Služby pro rodiny s dětmi jsou zaměřeny na pomoc a podporu jednotlivým členům rodiny nebo rodině
jako celku. Jejich účelem je usnadňovat a posilovat partnerské a manželské soužití a rodičovství,
podporovat rodiny v péči o děti a při harmonizaci práce a rodiny.
Mezi ně patří například mateřská a rodinná centra, jesle, dětské skupiny, volnočasové a vzdělávací
aktivity pro děti apod.
Základní poradenství v oblasti rodiny poskytují:
1.

Orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), které spadají pod sociální odbory městských
úřadů. Zástupci OSPOD zastupují zájmy dítěte v řízeních, v nichž se rozhoduje o nezletilých dětech
(např. komu bude dítě svěřeno do výchovy, jaká bude výživné, jak bude upraven styk rodičů
s dětmi, atd.).
• + 420 485 226 540

2.

Krajský úřad Libereckého kraje (KÚ LK)
• + 420 485 226 111

V případě nesnází je možné se obrátit též na:
3.

LINKA BEZPEČÍ je bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé (až do 26 let).
Je v provozu 24 hodin denně po celý rok. Linka poskytuje telefonickou krizovou pomoc a
poradenství dětem a mladistvým, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci takového rozměru, že ji
nemohou nebo nedokáží zvládnout vlastními silami.
• +420 116 111, pomoc@linkabezpeci.cz

4.

RODIČOVSKÁ LINKA Poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především
rodičům, prarodičům a ostatním členům rodiny.
• +420 606 021 021, pomoc@rodicovskalinka.cz

5.

MANŽELSKÉ A RODINNÉ PORADNY Na poradny se můžete obrátit s partnerskými, manželskými
či rodinnými trápeními, s problematikou rozvodovou či porozvodovou, ale i s řadou dalších
vztahových či osobních nesnází
• www.psychoportal.cz/manzelske-rodinne-poradny

6.

DALŠÍ ORGANIZACE ZAJIŠŤUJÍCÍ BEZPLATNÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
• Azylové domy
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
• Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Komunitní středisko
Kontakt Liberec, p.o.

Palachova 504/7
460 01 Liberec

(+420) 485 244 995
info@ksk.liberec.cz

ksk-liberec.cz

Maják, o.p.s.

Konopná 776/8
460 14 Liberec

(+420) 721 376 722
info@majakops.cz

www.majakops.cz
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Sociální zabezpečení
V ČR existuje systém sociálního zabezpečení, do kterého přispívají všichni ekonomicky aktivní
obyvatelé a z kterého se poskytuje pomoc sociálně slabším spoluobčanům, rodinám s dětmi a dalším
skupinám.
Žádosti o dávky Státní sociální podpory a Pomoc v hmotné nouzi se podávají na kontaktní pracoviště
úřadů práce:
Krajský úřad
práce v Liberci

Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 Liberec 1

(+420) 950 132 486
lenka.plaskova@uradprace.cz

www.uradprace.cz/
liberecky-kraj

Více informací najdete na webových stránkách:
• Odbor sociálních věcí na Krajském úřadu Libereckého kraje: odbor-socialni.kraj-lbc.cz/
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: www.mpsv.cz/
Pokud chcete vědět, na co konkrétně máte nárok, objednejte se na sociální poradenství do organizací
CPIC nebo CIC:
CPIC pro Liberecký kraj

Voroněžská 144/20
460 01 Liberec

(+420) 482 313 064
icliberec@suz.cz

Po, St 12:00 – 19:00
Čt
8:00 – 15:00
Pá
8:00 – 14:00

CIC pro Liberecký kraj

Moskevská 27/14
460 01 Liberec

(+420) 481 120 049
liberec1@cicpraha.org

Po
10:00 – 12:00
Nebo po objednání
Po – Pá 9:00 – 17:00
Včetně terénní práce

Zaměstnanost
V případě, že nejste zaměstnaní nebo zaměstnání ztratíte a splňujete zákonem dané podmínky, můžete
se evidovat na úřadě práce, který nabízí podporu v nezaměstnanosti, rekvalifikační kurzy a
zprostředkovává nabídky práce.
• Pro více informací navštivte stránku: www.uradprace.cz
Pokud hledáte práci, využijte sociálního poradenství CPIC nebo dalších organizací, akreditovaných
agentur práce nebo webových portálů: www.jobs.cz.
Nezapomeňte, že při nástupu do zaměstnání musíte mít podepsanou pracovní smlouvu,
zaměstnavatel musí dodržovat zákonnou pracovní dobu (placené svátky, noční směny, přesčasy), mzda
musí být nad stanovenou minimální mzdu (v roce 2020 14,600 Kč/měsíc), ze mzdy se strhává daň,
sociální a zdravotní pojištění.
• Pro více informací navštivte webovou stránku: www.mpsv.cz
V ČR můžete podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), nebo jako právnická osoba.
Informace o možnosti podnikání dostanete na živnostenských úřadech v Libereckém kraji nebo v
organizacích pracujících s migranty (CPIC, CIC).
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Řešení krizových situací
Každý se může dostat do těžké životní situace, kdy ztratí střechu nad hlavou, zaměstnání, stane se
obětí trestného činu, diskriminace apod. V Praze sídlí mnoho neziskových organizací, na které se
můžete bez obav obrátit. Tyto organizace poskytují poradenství a další služby.
Domácí násilí
Jakýkoliv druh násilí, i v rámci rodiny, je v ČR trestný a měl by být ohlášen na Policii ČR. V případě, že
se stanete obětí domácího násilí nebo víte o někom, kdo obětí pravděpodobně je, obraťte se přímo na
Policii ČR nebo níže uvedené organizace.
Bílý kruh bezpečí Liberec Palachova 504/7
(BKB)
460 01 Liberec 1

(+420) 485 150 707
bkb.liberec@bkb.cz

www.bkb.cz

Intervenční centrum
Liberec

(+420) 482 311 632

intervencni-centrum.cipslk.cz

Tanvaldská 269
463 11 Liberec 30

Drogy
Následující organizace poskytují informace o drogové problematice a pomáhají s odvykáním:
K-centrum Liberec

Felberova 256/11
460 01 Liberec

(+420) 482 713 002
www.mostknadeji.eu
kc.liberec@mostknadeji.cz

ADVAITA

Rumunská 14/6
460 01 Liberec

(+420) 482 750 607
info@advaitaliberec.cz

advaitaliberec.cz

Rasismus
V případě, že se stanete obětí útoku na základě své příslušnosti k etnické, rasové, náboženské,
sexuální, politické či sociální skupině, subkultuře, anebo z důvodu svého věku či zdravotního stavu,
vyhledejte bezplatnou pomoc.
In IUSTITIA

Rybná 24
110 00 Praha 1

(+420) 773 177 636
(+420) 212 242 300

en.in-ius.cz
poradna@in-ius.cz

Bezdomovectví
Bezdomovectví je často spojeno se ztrátou bydlení v důsledku tíživé finanční situace, ztráty zaměstnání
nebo např. rozvodu manželství. Pokud se dostanete do situace, kdy takříkajíc „ztratíte střechu nad
hlavou“, kontaktujte následující organizace, které nabízejí poradenské služby, ale i přenocování,
možnost základní hygieny, jídlo a ošacení.
NADĚJE
Liberec

Valdštejnská 259
460 14 Liberec

(+420) 480 002 637
pavel.matejka@nadeje.cz

www.nadeje.cz

INFORMACE PRO MIGRANT Y

NADĚJE
Jablonec nad Nisou

Emílie Floriánové 8
466 01 Jablonec nad
Nisou

(+420) 483 356 219
milena.havrdova@nadeje.cz

www.nadeje.cz

Azylový dům
SPERAMUS

Široká 304/68, 46001,
Liberec 3

(+420) 485 103 141
info@opsnavrat.cz

www.opsnavrat.cz

Dluhy a exekuce
Každý se může dostat do tíživé finanční situace, která vyvrcholí dluhy, případně exekucí. Informaci o
tom, jak s dluhy zacházet, co je to splátkový kalendář, osobní bankrot apod. vám poskytne sociální
pracovník CPIC či jiné organizace pracující s migranty. Obrátit se můžete také na specializovanou
poradnu.
Poradna při finanční tísni
v České Lípě

Jindřicha z Lipé 127
470 01 Česká Lípa

(+420) 411 135 200
poradna@financnitisen.cz

www.financnitisen.cz

Člověk v Tísni

Tatranská 597
460 07 Liberec

(+420) 734 428 387
eva.sanetrnikova@peoplei
nneed.cz

www.clovekvtisni.cz

Obchod s lidmi, prostituce
Následující organizace poskytují bezplatnou pomoc pro lidi, kteří se stali obětmi obchodu s lidmi,
vykořisťování nebo prostituce.
Rozkoš bez rizika

Bolzanova 1615,
110 00 Praha 1

(+420) 777 180 357
liberecko@rozkosbezrizika.cz

rozkosbezrizika.cz

Zdravotní péče
Mít řádně zaplacené a platné zdravotní pojištění je v ČR povinné pro každého. Více informací o
zdravotním systému ČR najdete na webové stránce Ministerstva zdravotnictví ČR
(https://www.mzcr.cz/Cizinci/). Pokud potřebujete pomoci řešit zdravotní otázky, kontaktujte Centra
zdravotní péče:

Nemocnice Liberec
www.nemlib.cz

Husova 357/10,
Liberec, 460 01

Tel.: (+420) 485 311 111
Fax: (+420) 485 101 119

nemlib@nemlib.cz

Nemocnice Česká Lípa
www.nemcl.cz

Purkyňova 1849,
470 01 Česká Lípa

Tel.: (+420) 487 954 111

sekretariat@nemcl.cz

Nemocnice
Jablonec nad Nisou
www.nemjbc.cz

Nemocniční 4446/15
466 01 Jablonec nad
Nisou

Tel.: (+420) 483 345 111
Fax: (+420) 483 345 737

nemjbc@nemjbc.cz
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Nemocnice Jilemnice
www.nemjil.cz

Metyšova 465
514 01 Jilemnice

Tel.: (+420) 481 551 111
Fax: (+420) 481 625 082

predstavenstvo@nemjil.cz

Nemocnice
www.nemsem.cz

3. května 421
513 01 Semily

Tel.: (+420) 481 661 111

vedeni@nemsem.cz

Kulturní tipy
Zapojení se do kulturního a společenského života je jednou z důležitých stránek integrace. V Libereckém
kraji je velká síť kulturních zařízení – divadla, kluby, hudební sály, tančírny atd.
Mnoho zajímavých aktivit v Libereckém kraji organizuje Centum na podporu integrace cizinců.
Liberecký kraj od roku 2012 každoročně pořádá Letní festival národnostních menšin a cizinců.
Organizace Centrum pro integraci cizinců (CIC) pravidelně organizuje projekci filmu Nepálci v Jablonci.
Další kulturní tipy najdete na webových stránkách:
•
•
•
•
•
•

Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec (www.lidovesadyliberec.cz)
Seznam knihoven v ČR: www.knihovny.cz
Krajská vědecká knihovna Liberec (https://www.kvkli.cz)
Filmový festival Jeden svět realizovaný organizací Člověk v Tísni
Hudební festival Lípa Musica nebo Baranbanfest
Další kulturní akce: www.liberecky-kraj.cz/en/cultural-venues

Doprava
Všechny důležité informace ohledně veřejné dopravy v České republice (spojení, jízdní řády, lístky
atd.) najdete na stránce www.idos.cz.
Téměř 90 % autobusových a vlakových spojů je integrováno do systému IDOL (IDOL = Integrovaný
dopravní Systém Libereckého kraje). Jízdenku IDOL nelze uplatnit ve vlacích označené symbolem „R“,
v autobusech na dálkových trasách, na jízdu lanovnou nebo při dopravě po „Máchově jezeře“.
Vícenásobné přestupy s jednou jízdenkou lze pouze po zakoupení bezkontaktní karty Opuscard. Vše o
kartě Opuscard naleznete zde.
• Seznam integrovaných autobusových a vlakových spojů v systému IDOL dostupný na:
www.iidol.cz
Veřejná doprava v městě Liberec pokrývá celé město a zahrnuje tramvaje a autobusy. Jízdní řády,
lístky aj. najdete na stránce:
• https://www.visitliberec.eu/doprava/dopravni-sluzby/

Turistické informace
Informace pro turisty jsou dostupné na webové stránce (www.liberecky-kraj.cz) nebo v příručce:
http://bedekr.liberecky-kraj.cz/filemanager/files/27821.pdf

