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Máte zájem uspořádat kurz
ve vlastních prostorách?
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Pokud by vás zajímala realizace AIK, ICP
(nebo jiné Centrum na podporu
integrace cizinců, kterých je v ČR celkem
18) může pro Vás po dohodě uspořádat
AIK neurčený pro veřejnost (dále jen
„neveřejný“) ve vašich prostorách. Bližší
informace naleznete zde.

Kdo má povinnost
absolvovat AIK?
Jedná se o cizince ze zemí mimo EU,
kteří na území ČR obdrželi povolení
k dlouhodobému nebo trvalému
pobytu, a toto povolení nabylo právní
moci po 1. 1. 2021. Více informací o
cílové skupině a výjimkách se dozvíte
zde.
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Kolik stojí neveřejný kurz?
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Informační schůzka s ICP
Máte-li zájem uspořádat neveřejný kurz,
kontaktujte ICP. Pracovník ICP se s vámi
spojí a vysvětlí všechny podrobnosti
procesu. Pokud získáte souhlas Centra k
uspořádání kurzu a dojde k oboustranné
shodě na podmínkách, je možné
zorganizovat neveřejný AIK.

Právnická osoba zaplatí služby lektora a
tlumočníka a zajistí místnost, kde se bude
kurz konat a vybavení. Cizinec za kurz
uhradí Ministerstvu vnitra částku 800 Kč
prostřednictvím právnické osoby. Cizinec
nikdy neplatí tuto částku přímo MV.
Právnická osoba nemůže po cizinci
požadovat proplacení služeb lektora a
tlumočníka, ani jiných nákladů.
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Lektor a tlumočník
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Centrum předá právnické osobě kontakty
na certiﬁkovaného lektora a tlumočníka, s
kterými následně právnická osoba sama
uzavře smluvní vztah.

Prostory konání AIK
Právnická osoba zajistí odpovídající
prostory a vybavení, které musí být
předem odsouhlaseny ICP.
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Registrace do systému FRS
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Právnická osoba se registruje do
informačního systému FRS Ministerstva
vnitra. Poté právnická osoba určí cizince,
kteří se budou účastnit AIK, a předá
jejich seznam ICP. Všichni cizinci se
musí rovněž osobně registrovat ve FRS.

Platba
Právnická osoba pošle Ministerstvu vnitra
jednu platbu za všechny cizince (počet
cizinců
násobený
800
Kč)
dle
vygenerovaných údajů. Právnická osoba
zaplatí za služby lektora a tlumočníka a
další případné náklady spojené s
prostory a vybavením.
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Konání kurzu
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Na datu konání kurzu se dohodne ICP s
právnickou osobou tak, aby to oběma
stranám vyhovovalo. Kurzu se za ICP
zúčastní dva administrátoři, kteří zajistí
prezenci účastníků, poskytnou jim
informační materiály a předají jim po
kurzu osvědčení o absolvování.

Jaké jsou výhody uspořádání neveřejného AIK?
Cizinci jsou díky AIK lépe informováni o fungování české společnosti a získají důležité informace o svých
právech a povinnostech. Cílem AIK je pomoci cizincům v integraci, což má přínos nejen pro vaši organizaci,
ale i pro celou společnost. Výhodou je také možnost konání kurzu v místě pracoviště, takže nemusí
docházet k přesunům, udělování volna atd.

Více informací naleznete zde: https://www.vitejtevcr.cz/cs/o-kurzech/pro-pravnicke-osoby
Kontaktujte nás
Chcete uspořádat neveřejný AIK nebo máte další dotazy? Neváhejte se na nás obrátit.
aik@icpraha.com
+420 253 253 984
Aktivita probíhá v rámci projektu AIK ICP 21 na integraci cizinců ﬁnancovaného MV ČR v rámci dotačního programu
Adaptačně-integrační kurzy 2021 (Rozhodnutí č. 1 /2021 IC NNO)

