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РОБОТА
● видано новий закон Lex Ukraine, який спрощує процес працевлаштування – опублікований у Збірнику
законів 21 березня у томі 36 під номером 66/2022 Зб.
● https://www.zakonyprolidi.cz/uk/2022-66/zneni-0
СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА У СФЕРІ ЗАНЯТТЯ § 2 Для цілей Закону про зайнятість іноземцем з
тимчасовим захистом вважається іноземець, який має дозвіл на постійне проживання відповідно
до Закону про проживання іноземців у Чеській Республіці.
Біженці з України (утримувачі тимчасового захисту) сприймаються як постійні мешканці та мають вільний
доступ до ринку праці. Роботодавець повинен лише повідомити регіональне відділення Управління праці
про вступ на роботу. Також біженці з України з візою витримають той же статус, що і іммігранти з посвідкою
на постійне проживання. Їм не потрібно звертатися за дозволом. Вони можуть шукати роботу
безпосередньо, їм не потрібно звертатися до служби зайнятості. Наприклад, вони можуть подати заявку на
оголошення.
- джерело Lex Ukraine - Резюме
https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/22-066.htm
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/ukrajinsti-upchlici-nebudou-od-pondeli-potrebovat-pracovni-povoleni-40391
022
Працевлаштування в Чехії
Як працівник, який працює за трудовим договором, ви маєте право в Чеській Республіці насамперед:
- Справедливе та рівне ставлення
- Письмовий трудовий договір
- Гарантована мінімальна заробітна плата (16 200 чеських крон з тижневим робочим часом 40 годин)
- Винагорода за виконану роботу
- Безпечні умови праці
- Оплата медичного та соціального страхування роботодавцем
- Оплачувана відпустка
- Хворий
● MLSA
https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine
● БЮРО ПРАЦІ
- Бюро праці можуть надавати консультації, а також підтримку, перепідготовку та надбавку при
працевлаштуванні, якщо дотримані умови.
- Для отримання допомоги по безробіттю особа з тимчасовим захистом повинна відповідати основною
умовою, тобто вона повинна підтвердити та документально підтвердити набуття пенсійного страхового
стажу за одержаною роботою в Україні не менше 12 місяців за останні 2 роки до реєстрація шукачів
роботи. Таким чином, буде враховано період страхування з України (тут застосовуються положення
Договору), якщо це підтверджено документально. У разі неможливості підтвердити страхові періоди,
отримані в Україні, ці страхові періоди не враховуються, а допомога по безробіттю не призначатиметься.
Вихідний документ_LSAV висновок щодо допомоги по безробіттю
- Можливість зареєструватися як кандидат або шукач роботи
- База вакансій Бюро праці Чеської Республіки - https://www.uradprace.cz/web/cz/volna-mista-v-cr
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ
● Столиця Прага відкрила два інформаційні кіоски у Флоренції та на Центральному вокзалі, де біженці з
України отримають основну інформацію.
● Регіональний центр допомоги українським біженцям (КАЦПУ) – усе необхідне можна організувати в
одному місці.
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Адреса столиці Праги: - 5. května 1640/65, 140 21 - Prague 4, Nusle kacpu@aak.izscr.cz;
листівка: https://www.praha4.cz/file/50g51/A5-letak-ukrajina-asistencni-centrum-KCP-01.pdf
https://www.praha4.cz/file/70g51/A5-letak-ukrajina-asistencni-centrum-KCP-02.pdf
● Також можна оформити спеціальну довгострокову візу в центрі допомоги. Заявки подаються лише
особисто. Для подачі заяви потрібен паспорт (якщо він є у біженця і дійсний), фотографія 35x45 мм (Ш х В)
та анкета. Ця форма для заповнення вручну знаходиться ТУТ, а для заповнення на комп’ютері ТУТ
ЗАЛИШЕННЯ В ЧЕХІЇ
● Основна інформація про можливість перебування в Чехії + як заповнити заяву на довгострокову
візу
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22368652&doctype=ART&#Informace_pro_obcany_Ukrajiny_-_zakla
dni_informace
Анкета на візу https://www.mvcr.cz/clanek/tiskopisy-a-vzory.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D
● Департамент Міністерства внутрішніх справ (Департамент з питань притулку та міграційної
політики) Прага - заявка на різні види проживання
https://www.mvcr.cz/clanek/pracoviste-mv-odboru-azylove-a-migracni-politiky- praha.aspx
● Запитання та відповіді щодо проживання та соціальних виплат
СУСПІЛЬНІ ПОСЛУГИ
• Усі соціальні послуги надаватимуться безкоштовно новоприбулим з України у разі їх соціальної /
матеріальної потреби. Ці люди повинні будуть підтвердити свою погану майнову та соціальну
приналежність наявними документами або свідченнями.
• Робота в соціальних службах та дитячих колективах
- Новачки з України зможуть підтвердити кваліфікацію, необхідну для роботи працівника соціальної
служби або роботи в дитячих колективах, під присягою (про доброчесність та освіту). Вони повинні
задокументувати це належним чином протягом шести місяців, а адевіту буде достатньо лише в тому
випадку, якщо це неможливо, і іноземець вкаже причину цього (чесність буде підтверджена витягом із
судимості під час перебування в Чеській Республіці ).
Джерело Lex Ukraine - Резюме
● На які пільги мають право UU?
https://www.finance.cz/541042-socialni-pomoc-hmotna-nouze/
● ГУМАНІТАРНА ВИГЛА:
- Усім прибульцям з України (після 24 лютого у зв'язку зі збройним конфліктом) буде надано гуманітарну
допомогу в розмірі 5000 крон.
- Якщо доходи, соціальні та майнові умови іноземця з тимчасовим захистом не дозволяють забезпечити
предмети першої необхідності, йому може надаватися гуманітарна допомога повторно протягом наступних
максимальних місяців з 5 місяців.
- Допомога буде виплачуватися Бюро праці готівкою або на рахунок, відкритий в Чеській Республіці, а
законний представник або близька особа буде діяти від імені неповнолітніх іноземців.
- Несприятливі майнові та соціальні умови мають бути задокументовані всіма наявними документами, але
достатньо буде підтвердити їх свідченням (інакше, на мою думку, виникла б загроза значної
перевантаженості, затримок виплат, відхилення заяв тощо). .)
- підсумовано в листівці тут https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/humanitarni_davka_A4_new.pdf
Відео Youtube з англійськими субтитрами
● Допомога на проживання https://www.youtube.com/watch?v=zjFvBfkKXJM
● Доплата за житло https://www.youtube.com/watch?v=mbqhCpJeXE8
● Надзвичайна негайна допомога https://www.youtube.com/watch?v=h-aCUnNU4e8
Некомерційні організації
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Асоціація з питань інтеграції та міграції
https://www.migrace.com/cs/podpora/kontakty
https://www.migrace.com/cs/poradna/informace-pro-cizince
META, o.p.s., Товариство можливостей молодих мігрантів
https://meta-ops.eu/kontakty/
Соціальне консультування: poradenstvi@meta-ops.cz; Ян Генріх (консалтинг CZ, EN, керівник соціальних
служб), тел. +420 777 756 858
● з 21 березня 2022 року дитячий гурток при Академії мистецтв, архітектури та дизайну в Празі на 25 дітей
https://www.culturenet.cz/stalo-se/umrum-otevreno-kreativni-centrum-pro-ukrajinske -deti/
ПОСЛУГИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
● Соціальна клініка – короткочасна терапія, кризові втручання лише чеською чи англійською мовами;
контакт 733 644 268; https://www.socialniklinika.cz/kontakty
● Terapie.cz - безкоштовна терапія для людей, які постраждали від ситуації в Україні, українською,
російською чи білоруською мовами; https://www.terapie.cz/hlavu-nad-vodou-ukrajina
● Лінія слухової терапії – 6 безкоштовних анонімних дзвінків із психотерапевтом людям, які постраждали
від конфлікту в Україні, * ви платите лише звичайні комісійні своєму телефонному оператору, 212 812 540,
www.linkasluchatko.cz
● Психологічна допомога від НУДЗ - допомога громадянам України та членам їхніх сімей пільгово та без
попередньої рекомендації за номером +420 283 088 139 (або в кінці 140 або 244); електронна пошта:
ambulance@nudz.cz
ПОСЛУГИ ЗДОРОВ'Я
● Основна інформація щодо надання медичних послуг https://www.mzcr.cz/zakladni-informace-pro-obcany-ukrajiny-v-oblasti-poskytovani-zdravotnich-sluzeb/
● Лінія 1221 - лінія для українців - питання охорони здоров'я (CZ, UA)
Медична інформація для громадян України. Зателефонуйте на безкоштовну лінію +420 226 20 1221,
наберіть прямий номер 8.
Тут також можна скористатися телефонною першою психологічною підтримкою, оператор за допомогою
перекладача забезпечить зв'язок конференц-дзвінка зі співробітником лінії підтримки
● Лікарня František (Прага 1, Na Františku 847/8) надасть повну медичну послугу, тобто невідкладне
лікування або догляд для дорослих.
Так само дітям та молоді допомагатиме дитяча клініка загальної лікарні (Прага 2, Ke Karlovu 455/2), у Празі
4 з охороною здоров’я:
● Поліклініка Medicon (Antala Staška 1670/80 - контактна особа Жанна Огріщенкова, 2 поверх зеленого
корпусу, zanna.ogriscenkova@incare.cz, тел.: 608 605 324)
● Університетська лікарня Томайєра (Відень 800) заявляє, що надасть невідкладну першу допомогу в
будь-який час, інші послуги за домовленістю.
● Мережа поліклінік «Медикон» пропонує безкоштовну вакцинацію проти Covid-19 всім людям, які
приїжджають з України, які зацікавляться вакцинацією. У межах своїх медичних закладів Medicon
надаватиме допомогу людям, які приїжджають з України відповідно до потреб чеської імміграційної
системи.
РОЗУМІННЯ, МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА
● Короткий список основних слів і фраз (PDF) https://www.stojimezaukrajinou.cz/files/slovnicek.pdf
● Пропозиція допомоги в перекладі, матеріальна допомога - https://www.pomahejukrajine.cz/nabidky
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