Kompaktný sprievodca pre prisťahovalcov z EÚ

-Slowakisch-

Prihlásenie
Chcete bývať v meste Emmerich am Rhein? Sťahujete sa v rámci mesta Emmerich am Rhein? Prihláste sa
v kancelárii pre občanov (Bürgerbüro) mesta Emmerich am Rhein. Na poštovú schránku svojho bytu
napíšte spoločné priezviská všetkých členov rodiny.
Otváracie hodiny kancelárie pre občanov na ulici Steinstraße 34
Pondelok
8.00 - 16.30 hod
Utorok
8.00 - 16.30 hod
Streda
8.00 - 13.00 hod
Štvrtok
8.00 - 18.00 hod
Piatok
8.00 - 13.00 hod
Sobota (každá 1. a 3. v mesiaci) 9.00 - 13.00 hod

Nočný pokoj
Dodržiavajte zákonom stanovený nočný pokoj od 22.00 hod do 6.00 hod. Za rušenie nočného pokoja sa
okrem iného považuje aj hluk z dopravy, hlasná hudba alebo hlasné rozhovory.

Triedenie a likvidácia odpadu
Svoj odpad trieďte a odnášajte do sivých nádob na odpad, papier a kartón do zelených/modrých nádob a
zberné materiály do žltých nádob. Sklo hádžte do zelených košov. V prípade nadrozmerného odpadu sa
obráťte na firmu Schönmackers Umweltdienste (tel.: 0800 / 1 74 74 74). Tá Vám potom oznámi termín,
kedy tento odpad príde bezplatne odviezť. Kalendár vyvážania odpadu vo svojom jazyku spolu s časmi
vyvážania a všetkými dôležitými informáciami nájdete na adrese http://kommunalbetriebeemmerich.de/abfallentsorgung/downloads.html

Hľadanie práce
Hľadáte (inú) prácu? Zájdite na Úrad práce (Agentur für Arbeit).
Otváracie hodiny Úradu práce na ulici Normannstraße 54
Pondelok
08.00 - 12.30 hod
Utorok
08.00 - 12.30 hod
Streda
08.00 - 12.30 hod
Štvrtok
08.00 - 18.00 hod
Piatok
08.00 - 12.30 hod

Naučte sa po nemecky
Chcete sa naučiť po nemecky? Prihláste sa na štábe pre azyl a integráciu.
Telefón: 02822-751970
E-mail: Vera.Artz@stadt-emmerich.de

Nájdite správny úrad
V sprievodcovi úradov orgánov zodpovedných za rovnosť EÚ sú úlohy rôznych úradov v Nemecku (napr.
Familienkasse, miesto na vydávanie osvedčení o registrácii vozidla - KFZ-Zulassungstelle, atď.). Okrem
toho tam nájdete informácie o príp. dôležitých lehotách a môžete si vyhľadať prísl. pobočku https://www.eugleichbehandlungsstelle.de/eugs-de/eu-buerger/behoerden-wegweiser

Nájdite si zdravotnú poisťovňu (Krankenkasse)
Chcete ísť k doktorovi alebo do nemocnice? Požiadajte o poistenie v zdravotnej poisťovni. Viac informácií o
povinnosti
zdravotného
poistenia
v
Nemecku
nájdete
na
adrese
https://www.eugleichbehandlungsstelle.de/eugs-de/eu-buerger/fragen-und-antworten/sozialleistungen/gesundheit

Materská škôlka
Máte deti vo veku od 1 do 5 rokov? Potrebujete aby sa o deti niekto postaral? Prihláste ich do materskej
škôlky. Potrebujete ísť do materskej škôlky a osobne sa porozprávať s jej vedením. Potom nasleduje
prihlásenie dieťaťa. Všetky kontaktné údaje nájdete na adrese https://www.kita.nrw.de/eltern/kita-finder/kitafinder-nrw

Máte deti vo veku od 0 do 6 rokov, o ktoré sa staráte doma? Chceli by ste však s nimi občas prísť medzi
ďalšie deti, aby sa zahrali? Prihláste sa na štábe pre azyl a integráciu.
Telefón: 02822-751970
E-mail: Vera.Artz@stadt-emmerich.de

Škola
Máte deti vo veku od 5 do 16 rokov a chcete ich prihlásiť do školy? Zaujíma vás, ako funguje školský
systém v Nemecku alebo aké sú školy v meste Emmerich am Rhein? Prihláste sa u vedenia školy v meste
Emmerich.
E-mail: schulverwaltung@stadt-emmerich.de
Telefón: 02822/75-1452

Poradenstvo
Rôzne poradenské centrá v meste Emmerich am Rhein poskytujú bezplatné a dôverné poradenstvo a
podporu v mnohých životných situáciách. Poradenstvo prebieha spravidla v nemeckom jazyku, v prípade
potreby možno bezplatne zabezpečiť jazykového alebo kultúrneho sprostredkovateľa na adrese
https://integration.kreis-kleve.de/kommunales-integrationszentrum/integration-als-querschnitt/sprach-undkulturmittlung/. Poradenské centrá na to príp. môžete upozorniť.
Caritasverband Kleve e.V. - pomoc ľuďom bez domova, poradenstvo v oblasti výchovy, pre hľadajúcich,
zadĺžených, sociálne a migračné poradenstvo,
poradenstvo pre utečenctov a tých, ktorí sa vracajú
Nonnenplatz 5 | 46446 Emmerich am Rhein
Sociálne a migračné poradenstvo (pani Seven)
Úradné hodiny: utorky od 13 do 15 hod, štvrtky od 9 do 12 hod a podľa dohody
Telefón: 02822/18373
E-Mail: j.seven@caritas-kleve.de
Odborné poradenské centrum pre ľudí bez domova (pán Zigan)
Úradné hodiny: stredy od 14 do 16 hod a podľa dohody
Telefón: 02821/7209-756
E-Mail: m.zigan@caritas-kleve.de
Impuls - poradenské centrum pre ženy
Schôdzky podľa dohody v dome rodiny (Haus der Familie)
Neuer Steinweg 25 | 46446 Emmerich am Rhein
Telefón: 02823/419171
E-Mail: info@fb-impuls.de
Diakonské poradenské centrum - poradenstvo týkajúce sa konfliktného tehotenstva, rodiny, života, dlhov
a insolvencie
Neuer Steinweg 12 | 46446 Emmerich am Rhein
Schôdzky podľa dohody na čísle: 0281/156210
Poradenské centrum pre férovú mobilitu nemeckej asociácie remesiel - poradenstvo (v materinskom
jazyku) predovšetkým v oblasti práce a pracovných podmienok (v prípade pracovnej činnosti v Nemecku)
E-mail: dortmund@faire-mobilitaet.de
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