INFO

! POZOR NA PODVODNÍKY !
INFORMACE PRO OBČANY UKRAJINY
NEPLAŤTE ZA REGISTRACI ANI ZA VÍZUM

Pomoc Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) i českých úřadů je ZDARMA.
Registrace cizinců nebo vydávání speciálních víz určených uprchlíkům z války se neplatí.
Pokud po Vás chce někdo peníze za zprostředkování, je to podvodník.

DÁVKY V NOUZI A PRACOVNÍ POVOLENÍ

Pokud po Vás někdo chce provizi za zprostředkování pracovního povolení nebo za vyřízení
dávek v nouzi, opět se jedná o podvod. Pracovní povolení i dávky Vám vyřídí Úřady práce
buď přímo v KACPU nebo na svých pobočkách ZDARMA.
Aktuálně je pro možnost zaměstnání na území ČR nutné povolení k zaměstnání vydané ÚP,
bez tohoto povolení se jedná o nelegální práci.

LINKA POMOCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH
V případě dotazů týkajících se pracovněprávních vztahů a odměňování nebo stížností v této
oblasti je možné se obrátit na Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj.

Provozní doba: Po – Pá od 9 do 17
Telefonní číslo: 950 179 488 nebo zelená linka: 800 607 060

BANKOVNÍ ÚČET

Nenechávejte si posílat peníze, například dávky pomoci, na cizí účet.
Zřiďte si účet v české bance. Nabízejí jeho zřízení na základě pasu a povolení k pobytu.
Ve většině odpouštějí poplatky.

HELP LINKA PRO UPRCHLÍKY V NOUZI

Organizace Člověk v tísni zřídil nouzovou linku pro poradenství uprchlíkům v nouzi.

Provozní doba: Po – Pá od 9 do 17
770 600 800

INFO

! ОСТЕРЕГАЙТЕСЯ ШАХРАНСТВА!
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
НЕ ПЛАТИТЕ ЗА РЕЄСТРАЦІЮ АБО ВІЗУ

Допомога Регіональних центрів допомоги Україні (KACPU) та влади Чехії БЕЗКОШТОВНА.
Реєстрація іноземців або видача спеціальних віз для біженців з війни не оплачується.
Якщо хтось хоче від вас гроші за посередництво, це шахраї.

НАДЗВИЧАЙНІ ПІЛЬГИ ТА ДОЗВОЛИ НА РОБОТУ

Якщо хтось хоче від вас комісію за оформлення дозволу на роботу або за виплату допомоги в
надзвичайній ситуації, це знову шахрайство. Дозволи на роботу та пільги будуть опрацьовуватися
Бюро праці або безпосередньо в KACPU, або у їхніх відділеннях БЕЗКОШТОВНО.
Наразі для можливості працевлаштування в Чехії необхідний дозвіл на роботу, виданий Бюро
праці, без цього дозволу це незаконна робота.

ЛІНІЯ ДОПОМОГИ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

У разі виникнення питань щодо трудових відносин та оплати праці чи скарг у цій сфері
можна звернутися до обласної інспекції праці по Середньочеському регіону.

Графік роботи: пн-пт з 9 до 17
Номер телефону: 950 179 488 або зелена лінія: 800 607 060

БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК

Не мати грошей, наприклад, допомоги, перерахованих на чужий рахунок. Відкрийте
рахунок в чеському банку. Вони пропонують її встановлення на підставі паспорта та
прописки. У більшості випадків вони прощають гонорари.

ЛІНІЯ ДОПОМОГИ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ, ЯКІ
ЗНАХОДЯТЬСЯ В БЕЗВИХІДНІЙ СИТУАЦІЇ

«Люди в біді» створили швидку лінію допомоги біженцям, які потребують допомоги.

Графік роботи: пн-пт З 9 до 17
770 600 800

