
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kde aktivity Klubu Společný kraj v Mladé Boleslavi probíhají?  

RC Kulíšek 

V. Klementa 442, Mladá Boleslav, tel.: 773 603 968, www.rckulisek.cz 

 

Na koho se mohou cizinci z Mladé Boleslavi obrátit o radu? A kde se 
mohou učit česky?  

Centrum pro integraci cizinců 

Dukelská 1093 (Dům kultury), Mladá Boleslav, tel.: 222 360 452 

email: info@cicpraha.org 

Více o akcích Klubu Společný kraj na tel.: 777 402 129, 
dobrovolnici@cicpraha.org nebo na www.cicpraha.org. 

 

Zapojte se do klubu „Společný kraj“: 
Приєднуйтесь до "Об ’єднаного краю"! 

Присоединяйтесь к "Совместному краю"!  

Join the club "United Region"! 

Vente a nuestro club „la region comun“!  

Cùng đến với câu lạc bộ "Společný kraj"! (Cùng tỉnh Středočeský). 

 Otevřeno lidem z celého světa a ČR 

 Přátelská, neformální atmosféra 

 Besedy, diskuse, vzdělávací pořady 

 Program pro děti 

 Výlety a jiné aktivity (nejen) pro rodiny s dětmi 

 Možnost zapojení do tvorby programu 



 

 
DALŠÍ SLUŽBY CIC 

DOBROVOLNICKÝ PROGRAM 
Program funguje na spolupráci jednoho 
dobrovolníka s jedním cizincem, případně jeho 
rodinou. Dobrovolník pomáhá klientovi poznat 
nové prostředí, zvyky a pravidla, funguje jako 
zprostředkovatel kontaktu mezi nově příchozím 
a jeho novými sousedy, nabízí společné 
trávení volného času, pomáhá v komunikaci v 
češtině, s doučováním dětí aj. Více na tel.: 
+420 222 360 834, e-mail: 
dobrovolnici@cicpraha.org. 

KURZY ČESKÉHO JAZYKA 
Nabízíme kurzy českého jazyka v Praze a ve 
Středočeském kraji. Základ nabídky tvoří 
nízkoprahové kurzy českého jazyka, které jsou 
zaměřeny na zvládnutí jazyka nutného v 
základních životních situacích (u doktora, na 
úřadě, apod.). Kromě těchto kurzů nabízíme 
také kurzy standardní v malé skupince 
(zpravidla dvakrát týdně) a kurzy 
specializované – patří sem například kurz 
gramatiky, fonetiky či příprava na zkoušku A1). 

Aktuální nabídku kurzů naleznete na našich 
internetových stránkách (sekce Čeština pro 
cizince). Více informací také můžete získat na 
tel. +420 222 360 834 nebo na e-mailu 
npk@cicpraha.org. 

PROGRAM PRO RODINY CIZINCŮ  
A JEJICH PŘÁTELE 

Přijďte do příjemného prostředí Rodinného centra Kulíšek, 
kde je pro cizince, jejich děti i přátele otevřena herna 

každou středu od 15 do 17 hodin. 

Co můžete očekávat: 
 Hernu plnou hraček, kde si děti mohou hrát a rodiče relaxovat.  

 Neformální atmosféru, setkávání rodin z různých zemí, poznávání 
kulturních rozdílů a zvyků.  

 Mini školičku s krátkodobým či dlouhodobým hlídáním, výukovým  

programem.  

 Volnočasové aktivity, cvičení pro celou rodinu.  

 Informační programy, přednášky, besedy, diskuse.  

 Přípravu předškoláků a školáků na vzdělávací systém v ČR.  

 

Tyto aktivity probíhají v rámci projektu „Společný kraj“ podpořeného 
Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí. 

 

    

 


