ORGANIZACE POMÁHAJÍCÍ CIZINCŮM V ČESKÉ REPUBLICE
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Hl. m. Praha
Metropole všech
https://metropolevsech.eu/cs/praha/
Služby: webové stránky pro cizinci žijící v Praze, rozcestník nejdůležitějších informací a kontaktů na
organizace, úřady a jejich odbory, informace o možnostech kurzů češtiny, kulturních akcí a možnostech
podílet se na veřejném životě tak, aby se cizinci co nejdříve a co nejlépe integrovali do života v hlavním
městě a v České republice.

Integrační centrum Praha, o.p.s.
Webové stránky: https://icpraha.com/
Integrační centrum Praha (ICP) je nezisková organizace, která usiluje o to, aby Praha byla metropolí
všech – domovem pro všechny, kdo se tu rozhodli žít bez ohledu na jejich zemi původu, a místem, kde se
jednotliví obyvatelé vzájemně respektují, podporují a spolupracují. ICP poskytuje bezplatné služby
občanům ze zemí mimo EU: kurzy českého jazyka, právní a sociální poradenství, tlumočení a doprovody
do institucí, vzdělávací semináře a pořádá také akce, na kterých se mohou Češi a cizinci vzájemně
seznámit a poznat své kultury.
Více o ICP najdete na www.icpraha.com nebo na jejich sociálních sítích - Facebooku, Instagramu a

VKontakte, kde jsou jako @ICPraha. Doporučujeme vám také stáhnout si PRAGUER - aplikaci pro cizince
žijící v Praze, ve které najdete důležité informace a kontakty v několika jazycích.
Telefon: +420 252 543 846
Email: info(a)icpraha.com
Služby: odborné právní a sociální poradenství, kurzy českého jazyka, služby interkulturních pracovníků,
kurzy sociokulturní orientace, dobrovolnictví a stáže, integrační akce, mobilní aplikace PRAGUER
Komu jsou služby určeny: občané zemí mimo EU, kteří mají na území České republiky legální pobyt na
dobu delší než 90 dnů

Poradna pro integraci
Webové stránky: http://p-p-i.cz/
Opletalova 921/6 (vstup pasáží Opletalka č.p. 4)
Telefon: +420 603 281 269
Email: praha(a)p-p-i.cz
Služby: právní a sociální poradenství, kurzy českého jazyka, služby interkulturních pracovníků, integrační
aktivity (aktivity pro rodiny s dětmi, exkurze, kulturní večery, workshopy tanců a národních kuchyní),
sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Komu jsou služby určeny: cizinci s různými typy pobytu (EU a zemí mimo EU)

SIMI – Sdružení pro migraci a integraci
Webové stránky: www.migrace.com
Telefon: +420 224 224 379
Email: poradna(a)migrace.com
Služby: právní a sociální poradenství, služby interkulturních pracovníků, psychoterapeutické konzultace,
praktické informace pro cizince na webových stránkách
Komu jsou služby určeny: cizinci s různými typy pobytu žijící v České republice

InBáze, z.s.
Webové stránky: http://inbaze.cz/
Legerova 357/50, 120 00 Praha 2
Telefon: +420 739 037 353
Email: info(a)inbaze.cz
Služby: právní a sociální poradenství, služby interkulturních pracovníků, psychosociální poradenství,
programy pro rodiny s dětmi, dobrovolnictví a stáže
Komu jsou služby určeny: cizinci bez rozdílu pobytového oprávnění či původu, žijící na území hl. m. Prahy

Organizace pro pomoc uprchlíkům
Webové stránky: https://www.opu.cz/cs/
Kovářská 4, Praha 9
Telefon: +420 730 158 779
Email: opu(a)opu.cz
Služby: právní a sociální poradenství, vzdělávací aktivity, pracovní a kariérové poradenství (služba
sociální rehabilitace), dobrovolnictví a stáže
Komu jsou služby určeny: cizinci se všemi typy pobytů ze zemí mimo EU a jejich rodinní příslušníci, cizinci
ze zemí EU, kteří se ocitli nouzi a nejsou schopni se sami zorientovat v prostředí, žadatelé o mezinárodní
ochranu, azylanti, držitelé doplňkové ochrany a jejich rodinní příslušníci.

META, , o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Webové stránky: https://meta-ops.eu/
Žerotínova 35, Praha 3
Telefon: +420 773 304 464
Email: info(a)meta-ops.cz
Služby: poradenství ve vzdělávání, kurzy češtiny, pomoc s nostrifikací, doučování, kurzy pro asistenty
pedagoga, volnočasový klub Čekuj! aneb Česká kultura jinak, dobrovolnictví a stáže
Komu jsou služby určeny: rodiče s migrační zkušeností a jejich děti

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
Pernerova 10/32, Praha 8
Webové stránky: http://www.cicpraha.org/cs/
Telefon: +420 222 360 452
Email: info(c)cicpraha.org
Služby: sociální poradenství, pracovní a kariérové poradenství, kurzy českého jazyka, služby pro rodiny
s dětmi, dobrovolnictví a stáže
Komu jsou služby určeny: cizinci s legálním pobytem v České republice, vč. občanů EU

Slovo 21
Webové stránky: http://www.vitejtevcr.cz/
Telefon: +420 737 589 847
Email: kurzy(a)vitejtevcr.cz

Služby: adaptačně integrační kurzy Vítejte v České republice
Komu jsou služby určeny: nově příchozí cizinci (сizinci, hlásící se do kurzů individuálně, zaměstnanci ve
firmách, krajané,studenti vysokých škol)
Archidiecézní Charita Praha:
Londýnská 44, Praha 2
Webové stránky: https://praha.charita.cz/sluzby/migrace/
Telefon: +420 224 813 418
Email: praha(a)praha.charita.cz
Služby: právní a sociální poradenství, asistenční služby na odděleních pobytu cizinců Odboru azylové a
migrační politiky Ministerstva vnitra, telefonická infolinka v ukrajinštině, mongolštině a vietnamštině,
nízkoprahové kurzy češtiny, doprovázení na úřady, asistence, tlumočení, volnočasové aktivity pro děti,
kurzy sociokulturní orientace, zájmové aktivity pro žadatele o mezinárodní ochranu.
Komu jsou služby určeny: cizinci žijící v České republice

Specifické případy
La Strada
Webové stránky: https://www.strada.cz/cz
Telefon: +420 222 721 810 (běžné číslo) , +420 222 71 71 71, +420 800 07 77 77 (SOS linka)
Email: lastrada(a)strada.cz
Služby: odborné sociální poradenství, krizová pomoc, SOS linka
Komu jsou služby určeny: osoby starší 18 let české i cizí státní příslušnosti (obchodované a
vykořisťovanéosoby, tedy lidé, kteří byli podvedeni a/nebo nuceni vykonávat práci či poskytovat služby
vč. prostituce a z jejichž práce jiní kořistili, osoby, které prožily či se nacházejí v situaci blízké
obchodování či vykořisťování, osoby, které jsou v blízkém vztahu k lidem, kteří byli nebo jsou
obchodováni či vykořisťováni, osoby, které hledají práci či cestují do zahraničí a dalším lidem, kteří mají
zájem o informace, jak rizikům obchodování s lidmi a vykořisťování předcházet)

Mezinárodní organizace pro migraci – IOM
Na Poříčí 12, Palác YMCA, Praha 1
Webové stránky: https://www.iom.cz/
Telefon: +420 775 965 573
Email: prague(a)iom.int
Služby:

program dobrovolných návratů a reintegrace. Služba je určena migrantům, kteří porušili
pobytový režim (možnost důstojného a bezplatného návratu domů za asistence IOM. Jde o poskytnutí
alternativního řešení situace lidem, kterým hrozí nebezpečí nuceného návratu (deportace)

In Iustitia
Rybná 24, 110 00 Praha 1
Webové stránky: https://www.in-ius.cz/
Telefon: +420 773 177 636, +420 212 242 300
Email: in-ius(a)in-ius.cz, poradna(a)in-ius.cz
Služby: sociální a právní poradenství
Komu jsou služby určeny: oběti násilí z nenávisti a zvláště zranitelné oběti,ženy bez přístřeší (ohrožené
bezdomovectvím), které jsou ohroženy násilím nebo se staly obětí jakéhokoliv násilí. Oběti všech
trestných činů. Osoby dotčené projevy nesnášenlivosti, zejména rasismu, antisemitismu, islamofobie,
homofobie a transfobie, genderového násilí, násilí z důvodu věku, zdravotního stavu, sociálního statusu
či příslušnosti k subkultuře.

Středočeský kraj
Benešov:
Centrum na podporu integrace cizinců – Benešov
Žižkova 360, Benešov
Webové stránky: http://www.integracnicentra.cz/benesov/
Telefon: +420 326 905 279
E-mail: icbenesov(a)suz.cz
Služby: sociální a právní poradenství, kurzy češtiny, kurzy sociokulturní orientace, ambulantní
poradenství na pracovišti OAMP Benešov (Jiráskova 801, Benešov - Po 8:30 – 9:30)
Komu jsou služby určeny: občané zemí mimo EU, kteří mají na území České republiky legální pobyt na
dobu delší než 90 dnů

Kladno:
Centrum na podporu integrace cizinců - Kladno
Cyrila Boudy 1444, Kladno - Kročehlavy
Webové stránky: http://www.integracnicentra.cz/kladno/
Telefon: +420 325 630 546
E-mail: ickladno(a)suz.cz
Služby: sociální a právní poradenství, kurzy češtiny, kurzy sociokulturní orientace
Komu jsou služby určeny: občané zemí mimo EU, kteří mají na území České republiky legální pobyt na
dobu delší než 90 dnů

Mladá Boleslav:
Centrum na podporu integrace cizinců – Mladá Boleslav
Dukelská 1093, Mladá Boleslav
Webové stránky: http://www.integracnicentra.cz/mlada-boleslav/
Telefon: +420 311 584 406
E-mail: icmladaboleslav(a)suz.cz
Služby: sociální a právní poradenství, kurzy češtiny, kurzy sociokulturní orientace
Komu jsou služby určeny: občané zemí mimo EU, kteří mají na území České republiky legální pobyt na
dobu delší než 90 dnů

Archidiecézní Charita: Odbor azylové a migrační politiky MV ČR, oddělení Mladá Boleslav
Štefánikova 1904, Mladá Boleslav
Webové stránky: https://praha.charita.cz/sluzby/migrace/
Telefon: +420 224 813 418
Email: praha(a)praha.charita.cz
Služby: asistenční služby na oddělení pobytu cizinců Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva
vnitra (pondělí 8-15)
Komu jsou služby určeny: cizinci žijící v České republice

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. – Mladá Boleslav
Dům kultury (boční vchod, 1.patro, číslo dveří 109) , Dukelská 1093, 293 01 Mladá Boleslav
Webové stránky:
Telefon: +420 735 174 517, +420 735 755 200
E-mail: mboleslav(a)cicpraha.org
Služby: odborné sociální poradenství, kurzy českého jazyka, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Komu jsou služby určeny: cizinci žijící v České republice

Přibram:
Centrum na podporu integrace cizinců – Příbram
U nemocnice 85, Příbram
Webové stránky: http://www.integracnicentra.cz/pribram/
Telefon: +420 326 905 249
E-mail: icpribram(a)suz.cz

Služby: sociální a právní poradenství, kurzy češtiny, kurzy sociokulturní orientace
Komu jsou služby určeny: občané zemí mimo EU, kteří mají na území České republiky legální pobyt na
dobu delší než 90 dnů

Archidiecézní Charita: Odbor azylové a migrační politiky MV ČR, oddělení Příbram
Žežická 498, Příbram
Webové stránky: https://praha.charita.cz/sluzby/migrace/
Telefon: +420 224 813 418
Email: praha(a)praha.charita.cz
Služby: asistenční služby na oddělení pobytu cizinců Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva
vnitra (středa 8-15)
Komu jsou služby určeny: cizinci žijící v České republice

Kutná Hora:
Centrum na podporu integrace cizinců – Kutná Hora
Benešova 97, Kutná Hora
Webové stránky: http://www.integracnicentra.cz/kutna-hora/
Telefon: +420 326 905 408
E-mail: ickutnahora(a)suz.cz
Služby: sociální a právní poradenství, kurzy češtiny, kurzy sociokulturní orientace
Komu jsou služby určeny: občané zemí mimo EU, kteří mají na území České republiky legální pobyt na
dobu delší než 90 dnů

Jihomoravský kraj
Centrum pro cizince JMK
Mezírka 1, Brno (4. patro)
Webové stránky: https://www.cizincijmk.cz/
Telefon: +420 541 658 333
E-mail: cizincijmk(a)jmk.cz
Služby: právní a sociální poradenství, kurzy českého jazyka, doprovody, sociokulturní akce, akce pro
veřejnost
Komu jsou služby určeny: cizinci s legálním pobytem na území ČR

Organizace pro pomoc uprchlíkům - Brno
Webové stránky: https://www.opu.cz/cs/kontakty/opu-centrala-brno/
Josefská 8, Brno
Telefon: +420 731 448 938, +420 731 928 388
Email: opu.brno(a)opu.cz
Služby: právní a sociální poradenství, vzdělávací aktivity, asistenci při jednání na úřadech, kurzy českého
jazyka, pracovní a kariérové poradenství, dobrovolnictví a stáže
Komu jsou služby určeny: cizinci s trvalým či dlouhodobým pobytem žijící v Jihomoravském kraji, azylanti

Diecézní charita Brno - Celsuz – Služby pro cizince
Tř. Kpt. Jaroše 1928/9, Brno
Webové stránky: https://celsuz.cz/sluzby-pro-cizince/
Telefon: +420 538 700 943
E-mail: celsuz(a)brno.charita.cz
Služby: právní a sociální poradenství, doučování českého jazyka, asistence na oddělení pobytu cizinců v
Brně, asistence či tlumočení na úřadech a jiných institucích
Komu jsou služby určeny: cizince se všemi typy povolení k pobytu, žadatele o mezinárodní ochranu,
držitele azylu a doplňkové ochrany.

Karlovarský kraj
Centrum na podporu integrace cizinců
Závodu Míru 876/3a, Karlovy Vary
Webové stránky: http://www.integracnicentra.cz/karlovarsky-kraj/
Telefon: +420 353 892 559
E-mail: ickarlovyvary(a)suz.cz
Služby: právní a sociální poradenství, kurzy českého jazyka, kurzy sociokulturní orientace, akce pro
veřejnost
Komu jsou služby určeny: občané zemí mimo EU, kteří mají na území České republiky legální pobyt na
dobu delší než 90 dnů

Plzeňský kraj
Centrum na podporu integrace cizinců – hlavní pobočka Plzeň
Americká 39, Plzeň
Webové stránky: http://www.integracnicentra.cz/plzensky-kraj/
Telefon: +420 377 223 157
Email: icplzen(a)suz.cz
Služby: sociální a právní poradenství, kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy
Komu jsou služby určeny: občané zemí mimo EU, kteří mají na území České republiky legální pobyt na
dobu delší než 90 dnů

Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň
Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Webové stránky: https://www.dchp.cz/jak-pomahame/v-plzenskem-kraji/poradna-pro-cizince-auprchliky-plzen/
Telefon: +420 377 441 736, +420 731 433 096
E-mail: poradna(a)dchp.charita.cz
Služby: právní a sociální poradentví
Komu jsou služby určeny: cizinci a uprchlíci, rodinní příslušníci cizinců a uprchlíků, čeští občané s vazbou
na cizince

Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň – Odbor azylové a migrační politiky Plzeň
Slovanská alej 2046/26 (Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR v Plzni)
Webové stránky:
Telefon: +420 731 433 139
E-mail: poradna(a)dchp.charita.cz
Služby: asistence na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky MV ČR
Komu jsou služby určeny: cizinci a uprchlíci, rodinní příslušníci cizinců a uprchlíků, čeští občané s vazbou
na cizince

Organizace pro pomoc uprchlíkům - Plzeň
Webové stránky: https://www.opu.cz/cs/kontakty/opu-plzen/
Sady Pětatřicátníků 33, Plzeň
Telefon: + 420 604 809 165, +420 730 875 627

Email: opu.plzen(a)opu.cz
Služby: právní a sociální poradenství, vzdělávací aktivity, doprovody a asistence v terénu, kurzy českého
jazyka, dobrovolnictví a stáže
Komu jsou služby určeny: cizinci s trvalým či dlouhodobým pobytem, azylanti

Liberecký kraj
Centrum na podporu integrace cizinců - Liberecký kraj
Voroněžská 144/20, Liberec
Webové stránky: http://www.integracnicentra.cz/liberecky-kraj/
Telefon: +420 482 313 064
E-mail: icliberec(a)suz.cz
Služby: právní a sociální poradenství, kurzy českého jazyka, kurzy sociokulturní orientace, aktivity pro
veřejnost
Komu jsou služby určeny: občané zemí mimo EU, kteří mají na území České republiky legální pobyt na
dobu delší než 90 dnů

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. – Liberec
Moskevská 27/14, Liberec 1, 460 01, 1. patro
Webové stránky: http://www.cicpraha.org/
Telefon: +420 481 120 049, +420 735 752 467
E-mail: liberec1(a)cicpraha.org
Služby: odborné sociální poradenství, kurzy českého jazyka, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Komu jsou služby určeny: cizinci žijící v České republice

Jihočeský kraj
Diecézní charita České Budějovice - poradna pro cizince a migranty
Kanovnická 18, České Budějovice
Webové stránky: https://cizincicb.charita.cz/kontakty/
Telefon: +420 386 351 125, +420 734 435 344
E-mail: cizinci(a)dchcb.charita.cz
Služby: sociální poradenství, doprovod na instituce a úřady, kurzy českého jazyka, zprostředkování
tlumočení, asistence na pracovišti OAMP MV ČR (Pražská třída 23, České Budějovice), multikulturní akce
a semináře

Komu jsou služby určeny: cizinci, jejich rodinným příslušníci, a čeští občané s vazbou na cizince od 15 let
věku, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Centrum na podporu integrace cizinců - Jihočeský kraj
Kněžskodvorská 2296/8A, České Budějovice
Webové stránky: http://www.integracnicentra.cz/jihocesky-kraj/
Telefon: + 420 387 202 508
E-mail: icceskebudejovice(a)suz.cz
Služby: právní a sociální poradenství, kurzy českého jazyka, kurzy sociokulturní orientace, akce pro
veřejnost
Komu jsou služby určeny: občané zemí mimo EU, kteří mají na území České republiky legální pobyt na
dobu delší než 90 dnů

Pardubický kraj
Centrum na podporu integrace cizinců – Pardubický kraj
Pernerova 444, Pardubice
Webové stránky: http://www.integracnicentra.cz/pardubicky-kraj/
Telefon: +420 466 989 228
E-mail: icpardubice(a)suz.cz
Služby: právní a sociální poradenství, kurzy českého jazyka, kurzy sociokulturní orientace, aktivity pro
veřejnost
Komu jsou služby určeny: občané zemí mimo EU, kteří mají na území České republiky legální pobyt na
dobu delší než 90 dnů

MOST pro, o.p.s. – poradna pro cizince
17. listopadu 216, Pardubice
Webové stránky: http://www.mostlp.eu/
Telefon: + 420 467 771 170, + 420 773 223 453
Email: info(a)mostlp.eu
Služby: odborné sociální poradenství, kurzy češtiny, tlumočení, asistence u lekáře, na úřadech, pomoc
rodinám, asistence na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Pardubice – pomoc s vyplňováním
formulářů, tlumočení (Pernerova 168, Pardubice)
Komu jsou služby určeny: cizinci žijící v Pardubicích a Pardubickém kraji, kteří mají všechny náležitosti
potřebné k pobytu v České republice, v případě potřeby i cizincům i s nelegálním statutem pobytu a to
jak cizincům ze třetích zemí, tak cizincům z EU

Královehrádeský kraj
Integrační centrum pro cizince Hrádec Králové
Šafaříkova ul. 666/9 (budova YMCA - 3. patro), Hradec Králové
Webové stránky: https://cizincihradec.cz/
Telefon: +420 492 604 940
E-mail: poradna.cizinci(a)hk.caritas.cz
Služby: právní a sociální poradenství, kurzy českého jazyka, pomoc a doprovod při jednáních s
úřady, zaměstnavateli a u lékaře, tlumočení, doučování s dobrovolníky, kurzy sociokulturní orientace a
akce
Komu jsou služby určeny: cizinci ze třetích zemí (tj. ze států mimo EU) a osoby s udělenou mezinárodní
ochranou na území Královéhradeckého kraje

Organizace pro pomoc úprchlíkům – pobočka Hrádec Králové
Gočárova 1620 (3. patro), Hrádec Králové
Webové stránky: https://www.opu.cz/cs/kontakty/opu-hradec-kralove/
Telefon: +420 733 121 186
Služby: právní a sociální poradenství, včetně poradenství pro žadatele o azyl a job koučinku.
Komu jsou služby určeny: cizinci se všemi typy pobytů ze zemí mimo EU a jejich rodinní příslušníci, cizinci
ze zemí EU, kteří se ocitli nouzi a nejsou schopni se sami zorientovat v prostředí, žadatelé o mezinárodní
ochranu, azylanti, držitelé doplňkové ochrany a jejich rodinní příslušníci.

Ústecký kraj
Centrum cizinců
Velká Hradební 33, Ústí nad Labem
Webové stránky: https://centrumcizincu.cz/
Telefon: +420 475 216 536
Email: usti(a)centrumcizincu.cz
Služby: právní a sociální poradenství, poradenství ve vzdělávání, doprovody na úřadech, asistence s
vyplňováním formulářů, kurzy českého jazyka, akce pro veřejnost
Komu jsou služby určeny: státní příslušníci řetích zemí pobývajícím na území ČR legálně v režimu zákona
o pobytu cizinců 326/1999 Sb. (vízum do 90 dnů, vízum nad 90 dnů, přechodný pobyt, dlouhodobý
pobyt, trvalý pobyt)

Moravskoslezský kraj:
Centrum na podporu integrace cizinců - Moravskoslezký kraj
Českobratrská 2227/7, Ostrava
Webové stránky: http://www.integracnicentra.cz/moravskoslezsky-kraj/
Telefon: +420 596 112 626
E-mail: icostrava(a)suz.cz
Služby: sociální a právní poradenství, kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy
Komu jsou služby určeny: občané zemí mimo EU, kteří mají na území České republiky legální pobyt na
dobu delší než 90 dnů

Organizace pro pomoc uprchlíkům – Ostrava
Webové stránky: https://www.opu.cz/cs/kontakty/opu-ostrava/
Českobratrská 2227/7 (5. patro), Ostrava - Moravská Ostrava
Telefon: +420 604 221 035, +420 731 502 661
Email: opu.ostrava(a)opu.cz
Služby: právní a sociální poradenství, pracovní poradenství, návratové poradenství
Komu jsou služby určeny: cizinci s trvalým či dlouhodobým pobytem, azylanti

Olomoucký kraj
Centrum na podporu integrace cizinců - Olomoucký kraj
Hálkova 171/2, Olomouc
Webové stránky: http://www.integracnicentra.cz/olomoucky-kraj/
Telefon: +420 585 204 686
Email: icolomouc(a)suz.cz
Služby: sociální a právní poradenství, kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy
Komu jsou služby určeny: občané zemí mimo EU, kteří mají na území České republiky legální pobyt na
dobu delší než 90 dnů

Vysočina
Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina
Tolstého 15, Jihlava
Webové stránky: http://www.integracnicentra.cz/kraj-vysocina/#kontakty
Telefon: + 420 567 212 257
E-mail: icjihlava(a)suz.cz
Služby: právní a sociální poradenství, kurzy českého jazyka, kurzy sociokulturní orientace, aktivity pro
veřejnost
Komu jsou služby určeny: občané zemí mimo EU, kteří mají na území České republiky legální pobyt na
dobu delší než 90 dnů

Zlínský kraj
Centrum na podporu integrace cizinců pro Zlínský kraj
Štefánikova 167, Zlín
Webové stránky: http://www.integracnicentra.cz/zlinsky-kraj/
Telefon: +420 577 018 651
E-mail: iczlin(a)suz.cz
Služby: právní a sociální poradenství, kurzy českého jazyka, kurzy sociokulturní orientace, aktivity pro
veřejnost
Komu jsou služby určeny: občané zemí mimo EU, kteří mají na území České republiky legální pobyt na
dobu delší než 90 dnů

