
Služba je zde pro Vás ZDARMA od prosince 2014 do května 2015. 
Pokrývá 5 jazyků: angličtina, ruština, ukrajinština, vietnamština, španělština.

tlumočí a využívá přitom znalost speci�cké terminologie
dovysvětluje kontext situace, jako migrant chápe odlišnosti v kulturním 
a sociálním zázemí obou jednajících stran
poskytuje poradenství jakožto pracovník v sociálních službách
orientuje se ve věcech pobytových předpisů, sociálního zabezpečení, vzdělávání atd.
�exibilně dle potřeby pracuje s klientem v kanceláři i mimo ni

Setkáváte se při své práci s cizinci?
Rádi byste si s nimi lépe porozuměli?
Hodil by se Vám občas profesionál, který Vám pomůže překonat jazykovou 
nebo kulturní bariéru?

SE SOUSEDY ODJINUD
„Projekt INTEGRO – Integrace cizinců v jejich lokalitách“ Integration on the Ground - INTEGRO
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SIMI Vám nabízí 
bezplatné služby interkulturních pracovníků.



nabídněte klientovi-cizinci službu interkulturního pracovníka a pokud s ní souhlasí, domluvte se, kdo z Vás ji objedná

proběhne asistence, jednorázově či opakovaně, a v případě potřeby může být navázaná bezplatná spolupráce i se sociálním 
pracovníkem či právníkem SIMI

interkulturní pracovník přijede přímo k Vám či na místo jednání nebo si domluvíte schůzku v kanceláři SIMI na Praze 3
kontaktujte přímo interkulturního pracovníka nebo sociálního pracovníka SIMI

Kontakty:

SIMI, Baranova 33, Praha 3, 130 00
www.migrace.com
www.integro-project.org
www.facebook.com/SIMIporadna

SE SOUSEDY ODJINUD
„Projekt INTEGRO – Integrace cizinců v jejich lokalitách“

Dokument byl vytvořen v rámci projektu Integration on the Ground - INTEGRO, který realizuje Sdružení pro integraci a migraci pod vedením The Northern Ireland
Council for Ethnic Minorities z Velké Británie a ve spolupráci s KISA - Action for Equality, Support Antiracizm z Kypru, Citizens For Europe e.V. z Německa a Radio

Africa TV z Rakouska. Projekt je �nancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, Community Actions, podpořeného v rámci 
EIF Community Actions.

Jak to funguje?

Buďte organizací otevřenou vůči cizincům i díky využití interkulturní práce!

interkulturní pracovnice:
angličtina: tel. 773 507 489, 774 076 189
ruština: tel. 774 076 152, 774 076 189, 774 074 586 
ukrajinština: tel. 774 074 586
vietnamština: tel. 602 187 674
španělština: tel. 773 507 489
email: ip@refug.cz

sociální oddělení SIMI:
tel. 605 253 994, 
email: poradna@refug.cz


