Vážené ukrajinské maminky / Шановні українські мами

Představujeme vám areál a dětské hřiště Vltavanů, který je součástí DDM Praha 4. Najdete zde
odpočinkové místo pro relaxaci a zábavu dětí i dospělých, lanový komplex se skluzavkami a centrum
předškolních dětí.
Представляємо вашій увазі кампус та дитячий майданчик «Влтавіан», який є частиною ДДМ
Прага 4. Тут ви знайдете місце відпочинку і розваг для дітей і дорослих, мотузковий комплекс з
гірками та центр дошкільнят.
Kde / Де:
směr z centra - zastávka Nádraží Braník + 4 minuty pěšky
tramvaj linky 3, 17, 21 - bus linky 106, 121, 253

напрямок від центру - зупинка "Вокзал Браник" + 4 хвилини пішки
трамвайні лінії 3, 17, 21 - автобусні лінії 106, 121, 253

Будинок дітей та молоді
Nabízíme Vám možnost přihlásit Vaše děti do kroužků, které organizuje DDM Praha 4 Hobby centrum 4 - mapa
Пропонуємо Вашим дітям записатися на гуртки, які організовує DDM Praha 4 - Hobby
Center 4 - мапа
E-mail: informace@hc4.cz
Tel: 602 399 835
Tel: 241 731 510
CPD: 725 384 760
Nabídka volnočasových kroužků je pro uprchlíky zdarma: https://www.hobbycentrum4.cz/krouzky
Пропозиція гуртків для біженців безкоштовна: https://www.hobbycentrum4.cz/krouzky
Регулярні заняття з різною тематикою, які проходять переважно один раз на тиждень.
Počet míst omezen / Кількість місць обмежена.
ВИ НЕ РОЗМОВЛЯЄТЕ ЧЕСЬКОЮ?
Наразі більшість інформації про DDM доступна лише чеською. Але до DDM запрошують також іноземців.
Якщо ви не володієте чеською, ви можете скористатися безкоштовними послугами інтеркультурних
працівників, які вас супроводять у DDM, допоможуть вам зорієнтуватися у пропозиції занять,
зареєструватися та здійснити інші необхідні кроки. Список інтеркультурних працівників та їхні контакти
можна знайти на сайті «Прага – місто для всіх»:
metropolevsech.eu/ua/kontakty/ seznam-interkulturnich-pracovniku/.

Список міжкультурних працівників
Марта Бурдяк







Володіє мовами: українська, російська
організація: «Інтеграційний центр Прага» (Integrační centrum Praha o.p.s.)
робочий час: 9:00 – 17:00, за домовленістю
телефон: 770 616 269
електронна пошта: ukr2@icpraha.com
керівник (електронна пошта): m.danylyuk@icpraha.com

Янна Ржігова







Володіє мовами: англійська, російська
організація: «Інтеграційний центр Прага» (Integrační centrum Praha o.p.s.)
робочий час: 9:00 – 17:00, за домовленістю
телефон: 608 987 097
електронна пошта: ukr1@icpraha.com
керівник (електронна пошта): m.danylyuk@icpraha.com

Людмила Калита







Володіє мовами: українська, російська, англійська
організація: «Консультація з питань інтеграції» (Poradna pro Integraci, z. ú.)
робочий час: 9:00 – 17:00
телефон: 733 120 449
електронна пошта: ludmila.kalyta@p-p-i.cz
керівник (електронна пошта): andrea.predotova@p-p-i.cz

Світлана Поповичова







Володіє мовами: українська, російська
організація: «ІнБазе» (InBáze, z. s.)
робочий час: за домовленістю
телефон: 703 375 195
електронна пошта: popovycova@inbaze.cz
керівник (електронна пошта): ourednikova@inbaze.cz

Празькі будинки дітей і молоді (DDM)
освіта і розваги для кожного!!
15 ВІДДІЛЕНЬ ПО ЦІЛІЙ ПРАЗІ

