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Bezplatné poradenstvo a služby pre cudzincov
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) otvorila Migračné informačné centrum IOM (MIC) v roku
2006. MIC je prvé a doteraz jediné informačné centrum na Slovensku, ktoré na jednom mieste poskytuje
cudzincom komplexné služby v oblasti právneho, sociálneho a pracovného poradenstva, ďalšieho vzdelávania, začlenenia na trh práce a podpory komunitného života cudzincov.

Výsledky MIC od apríla 2006 do 31. marca 2016:

12 230 klientov

23 275 konzultácií

MIC poskytlo komplexné integračné poradenstvo
12 230 cudzincom z viac ako 100 krajín.

MIC poskytlo svojim klientom 23 275 osobných,
e-mailových alebo telefonických konzultácií v hlavných
oblastiach života na Slovensku ako je pobyt, rodina,
zamestnanie, podnikanie, vzdelávanie, občianstvo
a pod.

600 000 návštevníkov stránky

21 publikácií

Informácie a poradenstvo o rôznych oblastiach života
a pobytu cudzincov na Slovensku si na webovej
stránke MIC (www.mic.iom.sk) vyhľadalo vyše 600 000
používateľov.

MIC vydalo deväť viacjazyčných brožúr a 12 informačných kariet o pobyte, zamestnaní, sociálnom zabezpečení, podnikaní a ďalších oblastiach života cudzincov
na Slovensku.

3 018 absolventov kurzov SJ

153 multikultúrnych podujatí

Kurzy slovenského jazyka MIC v Bratislave a Košiciach
absolvovalo už 3 018 cudzincov a kurzy sociálnej
a kultúrnej orientácie využilo 575 cudzincov. Ďalších
506 cudzincov získalo podporu na ďalšie vzdelávanie
alebo rekvalifikačný kurz.

Zástupcovia združení a komunít migrantov na Slovensku zorganizovali s podporou MIC 153 multikultúrnych
a informačných stretnutí, na ktorých sa zúčastnilo viac
ako 13 100 ľudí, ktoré predstavili svoju kultúru verejnosti a podporovali spoločenský život svojich komunít.

Povedali o MIC:
„MIC odporúčam aj ostatným priateľom – cudzincom. V MIC majú vždy aktuálne informácie a ich stránka je prehľadná, takže sa tam ľahko zorientujete.“
„Gratulujem, úžasný kurz slovenčiny, veľmi sa teším na pokračovanie.“
„Legislatíva a pravidlá sa neustále menia. Radšej vždy kontaktujem MIC,
ušetrí mi to kopu času a starostí.“

Ďalšie informácie o MIC nájdete na webovej stránke www.mic.iom.sk

MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM
Bezplatné služby Migračného informačného centra IOM (MIC) pre štátnych príslušníkov z krajín mimo
Európskej únie:

PRACOVNÉ
PORADENSTVO

PRÁVNE
PORADENSTVO

MIC poskytuje cudzincom poradenstvo o pobyte, zamestnaní, podnikaní, zlúčení rodiny, bývaní, sociálnom zabezpečení, zdravotnej starostlivosti a zdravotnom poistení,
vzdelávaní, štátnom občianstve a iných oblastiach života
a pobytu cudzincov na Slovensku.

MIC pomáha cudzincom zorientovať sa na trhu práce,
pri hľadaní práce, pri príprave životopisu a motivačného
listu, pri komunikácii so zamestnávateľom, pripraviť sa na
pracovný pohovor a pri kontaktoch na úradoch v SR.

KURZY A
VZDELÁVANIE

MIC poskytuje finančné príspevky na vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy. Pre cudzincov organizuje bezplatné kurzy
slovenského jazyka a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie. Pomáha im tiež získať informácie o štúdiu, vzdelávaní
a rekvalifikácií pre cudzincov na Slovensku.

SPOLUPRÁCA
S KOMUNITAMI

MIC v spolupráci s kultúrnymi mediátormi podporuje
komunitný život cudzincov na Slovensku, podporuje
kultúrne a spoločenské aktivity cudzincov a organizuje
vzdelávanie zástupcov komunít cudzincov na Slovensku.

Kontakt – Migračné informačné centrum IOM:
HELPLINE: 0850 211 478

mic@iom.int

www.mic.iom.sk

facebook.com/IOMSlovakia

MIC Bratislava
Grösslingová 35, 811 09 Bratislava, SR

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza VIII, individuálny projekt).
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

