ДОПОМОГА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
ЗАЙНЯТОСТІ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
Сумарна інформація про види допомоги громадянам України, які прибули
до Чеської Республіки внаслідок військового конфлікту, а також роботодавцям, які працевлаштували або працевлаштовують громадян України.
www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele

ЗАЙНЯТІСТЬ

Якщо Міністерство внутрішніх справ Чехії видало вам візу на перебування з метою толерантності
/ тимчасового захисту, ви можете подати заяву в контактному відділенні Центру зайнятості Чеської
Республіки за місцем вашого проживання в Чеській Республіці:
● про внесення до реєстру зацікавлених осіб або
● про внесення до реєстру шукачів роботи
Формуляр для подання заяви можна знайти за електронною адресою:
www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zarazeni-do-evidence-zajemcu-o-zamestnani
www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zprostredkovani-zamestnani
a Державна служба зайнятості Чеської Республіки вам допоможе:
● з пошуком роботи
● з проходженням курсів чеської мови
● з перепідготовкою за професією, яка користується попитом серед роботодавців

ВІЛЬНИЙ ВИХІД НА РИНОК ПРАЦІ ЧЕХІЇ
На підставі візи на перебуввання з метою толерантності / тимчасового захисту ви можете знайти роботу в Чехії самостійно у кожного роботодавця, який шукає нових співробітників. Подавати заяву на
отримання дозволу на працевлаштування не потрібно, оскільки роботодавець повідомить нас про ваш
початок праці. Тому вам не варто покладатися на жодних посередників.
Пропозиція вільних робочих місць у Чеській Республіці:
www.uradprace.cz/web/cz/volna-mista-v-cr

ГУМАНІТАРНА ГРОШОВА ДОПОМОГА
Перша виплата гуманітарної допомоги
Іноземець з тимчасовим захистом (візою), який проживає на території Чеської Республіки, може в тому
місяці, в якому була видана віза, отримати гуманітарну допомогу у розмірі 5000 крон. Для громадян
України, які втікають від війни, це на практиці означає, що, якщо їм надано тимчасовий захист, вони
можуть претендувати на цю допомогу з 21 березня 2022 року.

Подайте заяву на отримання гуманітарної грошової допомоги в електронному вигляді, через
портал, який ви знайдете за адресою: davkyuk.mpsv.cz, або в будь-якому контактному офісі
Центру зайнятості Чеської Республіки, залежно від місця вашого фактичного проживання.
Контакти Центри зайнятості Чеської Республіки можна знайти за адресою:
www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2.

Перед першою виплатою гуманітарної грошової допомоги відкрийте банківський рахунок в Чеській Республіці
Для того, щоб Центр зайнятості Чеської Республіки виплатив вам гуманітарну допомогу якомога швидше, необхідно відкрити банківський рахунок в Чеській Республіці. Щоб уникнути очікування в черзі,
активуйте у відділенні Чеської пошти Czech Point Mobilni klič E-Governmentu. Для цього необхідно мати
телефонний номер чеського оператора. Відділення Чеської пошти знайдете також у відділеннях Центру
зайнятості ЧР. Для подання заяви, можете використовувати і Банківську ідентифікацією, яку
надають вибрані банківські установи. Так ви уникнете очікування в черзі. Більше інформації на:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine.

Що потрібно пред’явити?
Якщо у вас є банківський рахунок в Чеській Республіці і вам вже виплатили невідкладну допомогу, вам
нічого не потрібно пред’являти в Центр зайнятості Чеської Республіки. В іншому випадку ви пред’являєте паспорт і візу, яку вам видали після прибуття в Чеську Республіку.

Друга та наступна виплата гуманітарної грошової допомоги
Якщо вам надали тимчасовий захист (візу), Ви отримали першу гуманітарну грошову допомогу, і у вас
немає достатньо коштів для забезпечення ваших основних потреб (їжа, одяг, ліки тощо), зверніться до
Центру зайнятості Чеської Республіки через електронну заяву про наступну гуманітарну грошову допомогу.
При необхідності ви можете звернутися на телефонну лінію 950 180 100, де отримаєте інформацію
українською. Або пишіть на ua@uradprace.cz

Контакти на роботодавців Державної служби зайнятості:
Адреса Центру зайнятості Чеської Республіки: Čs. armády 52/1, Hlučín

Грошові допомоги: Mírové náměstí 25/24, budova "C", 4. patro, Hlučín
Mgr. Marie Veselá - tel.: 950 142 221, Mgr. Alena Kubná - tel.: 950 142 222
Працевлаштування: Čs. armády 52/1, Hlučín
Gerda Hofrichterová - tel.: 950 142 201

www.uradprace.cz

