Informacije o Irski
Vedno več mladih Evropejcev potuje, študira, dela, živi in se zabava v državah po
vsej Evropski uniji. Namen tega poglavja je, da tistim, ki prihajajo na Irsko,
pomaga čim hitreje in enostavneje priti do spletnih informacij o življenju na
Irskem.
Izbor informacij je naredil Eurodesk Irska, dosegljivi pa smo na naslednjem
naslovu:
Eurodesk Ireland - Léargas
189-193 Parnell Street, Dublin 1
Tel.: 00 353 1 872 2394
eurodesk@leargas.ie
Prav tako lahko stopite v stik z drugimi lokalnimi uradi Eurodesk-a, ki se nahajajo
po vsej državi: www.eurodesk.ie/contacts.html
•

Potovanja – Informacije o prihodu na Irsko in potovanjih skozi deželo:
www.eurodesk.ie/ireland/irl12.html

•

Živeti na Irskem – Splošne informacije o Irski in nasveti za
posameznike, ki se želijo preseliti na Irsko:
www.eurodesk.ie/ireland/irl1.html

•

Vaše pravice – Informacije o vaših pravicah na Irskem kot državljan/ka
EU, zaposlena oseba ali potrošnik ter pravici do pridobitve irskega
državljanstva: www.eurodesk.ie/ireland/irl2.html

•

Nastanitev – Kratkoročna in dolgoročna nastanitev, informacije o vaših
pravicah in obveznostih kot podnajemnik:
http://www.eurodesk.ie/ireland/irl3.html

•

Delo na Irskem – Splošne in specializirane spletne strani o zaposlovanju,
vključno z razdelkom o varuškah au pair:
www.eurodesk.ie/ireland/irl3.html

•

Socialno varstvo – Storitve socialnega varstva na Irskem in zahteve po
stalnem prebivališču za prejemanje socialne pomoči na Irskem:
www.eurodesk.ie/ireland/irl5.html

•

Zdravstveno varstvo – Javno in zasebno zdravstveno varstvo,
materinske storitve, informacije o bolnišnicah in bolnišničnih stroških:
www.eurodesk.ie/ireland/irl6.html

•

Družinske zadeve – Informacije o porodniškem dopustu, otroškem
dodatku, prijavi rojstva in otroškem varstvu:
www.eurodesk.ie/ireland/irl7.html

•

Izobraževanje - Predšolsko, osnovnošolsko, srednješolsko izobraževanje
in izobraževanje na tretji stopnji; učenje angleščine na Irskem:
www.eurodesk.ie/ireland/irl8.html

•

Priznanje kvalifikacij – Priznanje tujih diplom in kvalifikacij:
www.eurodesk.ie/ireland/irl9.html

•

Zabava – Kaj lahko počnete, ko ne delate ali študirate:
www.eurodesk.ie/ireland/irl13.html

•

Ko gre kaj narobe... – Koga poklicati v nujnih primerih:
www.eurodesk.ie/ireland/irl11.html

•

Koristne povezave – Informacijski portali in spletne strani z
informacijami za mlade in priseljence: www.eurodesk.ie/ireland/irl10.html

