Pomoc Úřadu práce ČR občanům UKRAJINY
Souhrnné a pravidelně aktualizované informace k možnostem pomoci
občanům Ukrajiny naleznete na webu Úřadu práce ČR
www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele

Zaměstnanost

Pokud Vám Ministerstvo vnitra udělilo pobytové vízum za účelem strpění/dočasné ochrany, můžete požádat
na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR podle místa pobytu v České republice:
● o zavedení do evidence zájemců o zaměstnání nebo
● o zavedení do evidence uchazečů o zaměstnání
Formuláře k podání žádosti naleznete na:
www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zarazeni-do-evidence-zajemcu-o-zamestnani
www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zprostredkovani-zamestnani
a Úřad práce ČR Vám pomůže
● s hledáním zaměstnání,
● se zařazením do kurzů českého jazyka,
● s rekvalifikací na profesi, po které je poptávka u zaměstnavatelů.
Podmínkou je ukončená povinná školní docházka a nesmíte mít zaměstnání nebo podnikat.

Volný vstup na český trh práce

Na základě pobytového víza za účelem strpění/dočasné ochrany si můžete v ČR najít sami zaměstnání u každého zaměstnavatele, který hledá nové zaměstnance. Není nutné žádat o žádné oprávnění k zaměstnání,
pouze nám zaměstnavatel nahlásí váš nástup. Proto se nemusíte spoléhat na žádné zprostředkovatele.
Nabídka volných pracovních míst v ČR je k dispozici na: www.uradprace.cz/web/cz/volna-mista-v-cr

Humanitární dávka
První výplata humanitární dávky
Cizinec s dočasnou ochranou (vízem), který se zdržuje na území České republiky, může v měsíci, v němž mu
vízum bylo uděleno, čerpat humanitární dávku ve výši 5 000 Kč. Pro občany Ukrajiny prchající před válkou to
v praxi znamená, že pokud jim byla udělena dočasná ochrana, mohou si od 21.3.2022 o tuto dávku požádat.
O humanitární dávku žádejte elektronicky, a to prostřednictvím aplikace, kterou naleznete na:
davkyuk.mpsv.cz, nebo na kterémkoli kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, a to dle místa, vašeho
skutečného pobytu.
Kontakty na Úřad práce ČR naleznete na: www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2.

Před první výplatou humanitární dávky si zřiďte bankovní účet v ČR
Aby Vám Úřad práce ČR humanitární dávku vyplatil co nejdříve, je potřebné zřídit si bankovní účet
v České republice. Pokud účet u české banky máte, nemusíte chodit osobně na kontaktní pracoviště
Úřadu práce ČR. Vyhnete se tak čekání ve frontě. Více informací naleznete na: www.mpsv.cz/web/cz/
pomoc-ukrajine.

Pro včasnou výplatu humanitární dávky
je nezbytné zřídit si účet v České republice
Для вчасної виплати гуманітарної допомоги
необхідно відкрити рахунок у банці в Чехії

www.mpsv.cz/pomoc-ukrajine
Především doporučujeme zřídit si bankovní účet u banky v ČR a elektronicky komunikovat za využití bankovní
identity - BankID“. Vybrané banky Vám umožní komunikovat se státem přes internet, bez nutnosti návštěvy úřadu.

Co je potřeba doložit?
Pokud máte zřízen bankovní účet v České republice a byla Vám vyplacena dávka mimořádné okamžité pomoci, nemusíte Úřadu práce ČR nic dokládat. V opačném případě předložíte cestovní pas a vízum, které Vám
bylo uděleno při příchodu do České republiky.

Druhá a následující výplata humanitární dávky
Pokud Vám byla udělena dočasná ochrana (vízum), proběhla výplata první humanitární dávky a nemáte dostatek prostředků na zajištění základních životních potřeb (strava, ošacení, léky apod.), požádejte Úřad práce
ČR prostřednictvím elektronické žádosti o druhou výplatu humanitární dávky.

Kontakty na zaměstnance Úřadu práce ČR
Adresa kontaktního pracoviště: Na Valech 525/12, 412 01 Litoměřice
Dávky:

Mgr. Stanislava Hřebřinová, e-mail: stanislava.hrebrinova@uradprace.cz, tel.950 133 431,
Ing.Jaroslav Legner,e-mail:jaroslav.legner@uradprace.cz, tel. 950 133 331

Zaměstnanost: Michalská 12, 412 01 Litoměřice

Simona Suchá, e-mail:simona.sucha@uradprace.cz, tel.950 133 413
Martina Šimůnková, e-mail:martina.simunkova@uradprace.cz , tel. 950 133 414

www.uradprace.cz

