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На що я маю право з “тимчасовим
захистом”?
 Як та де шукати роботу?
Що має бути прописано в робочому
договор�?
На яку гуман�тарну допомогу я маю
право?
Чи можу я пров�дати свою родину чи
друз�в в �нш�й країн�?
Як мен� отримати медичну допомогу?
Я не в�дчуваю себе в безпец� � потребую
допомоги

ПОТРЕБУЄТЕ ДОПОМОГИ 
ЧИ ПОРАДИ?

 

Зверн�ться на �нформац�йну л�н�ю МОМ: 
 +420 800 050 749 
або напиш�ть нам
infocze@iom.int

З цими та �ншими питаннями ми з рад�стю вам 
допоможемо. Ми говоримо українською, 

англ�йською, чеською та рос�йською. 
Працюємо Пн-Пт з 9 до 17.



Посилання:
В�део МОМ про ризики при пошуку прац� https://youtu.be/ONuO_31-SAE

Поради щодо безпеки: https://www.helpforukrainians.info/ukrainian/
https://www.stoptrafficking.org/#safe_travel

Обов’язково запитайте свого роботодавця про медичне обслуговування та 
соц�альний захист, на як� ви можете спод�ватись. Пам’ятайте, що роботодавц�

мають обов’язки по в�дношенню до своїх прац�вник�в

ЗАВЖДИ ДБАЙТЕ ПРО СВОЮ БЕЗПЕКУ!

Обережно з паспортом! Н�коли н�кому не в�ддавайте св�й паспорт, окр�м як 
прац�вникам посольств, консульських установ та прикордонних пункт�в 

пропуску. Це Ваш �дентиф�кац�йний документ � в�н повинен завжди бути у Вас. 
Якщо Ви загубили св�й паспорт за кордоном або ж його в�д�брали у Вас силою, 

звертайтеся до посольства або консульства Україн�

 Зроб�ть ксерокоп�ї вс�х важливих документ�в! Ще до виїзду зроб�ть ксерокоп�ї 
Вашого паспорта, в�зи, страхового пол�су та будь-яких �нших 

документ�в,пов’язаних �з поїздкою. Тримайте їх у безпечному м�сц� окремо в�д 
ориг�нал�в. Кр�м того, залиш�ть коп�ї своїм р�дним та/або друзям в Україн� 

 Обов’язково запиш�ть контактну �нформац�ю орган�зац�й,як� можуть 
допомогти вам захиститись в�д зловживань. Цей перел�к контактної �нформац�ї 

має включати амбасади/консульства України за кордоном та, якщо можливо, 
урядов� та неурядов� орган�зац�ї, як� займаються захистом прав м�грант�в у 

в�дпов�дн�й країн� призначення. Негайно зв’яж�ться з� сп�вроб�тниками 
в�дпов�дної установи в скрутн�й ситуац�ї.

Обов’язково ознайомтесь з правами прац�вник�в: у б�льшост� країн 
встановлен� стандарти м�н�мального р�вня оплати прац�, максимальної 

тривалост� робочого дня та компенсац�й у випадку нещасних випадк�в на 
виробництв�. 



Громадянам України, як� проживали в Україн� до 24.2.2022 року та 
згодом виїхали з України.

Іноземцям трет�х держав та особам без громадянства, як� отримали на 
територ�ї України будь-яку форму м�жнародного захисту до 24.02.2022. 
(тимчасовий захист)

Членам с�мей ос�б, зазначених у пунктах 1-2, як� перебували з ними на 
територ�ї Україн� до 24.2.2022 року та згодом виїхали з України. Член 
с�м’ї - чолов�к (дружина), зареєстрований партнер, неодружена 
неповнол�тня дитина та родич, який проживає в с�м’ї на утриманн�.

Іноземцям, як� перебували на територ�ї України до 24 лютого 2022 
року, на п�дстав� посв�дки на пост�йне м�сце проживання, однак не 
можуть повернутися до країни, з якої родом, або з частини країни, 
через загрозу реальної небезпеки зг�дно з� статтею § 179 Закону про 
проживання �ноземц�в у Чеськ�й Республ�ц�.

 
Тимчасовий захист може бути наданий також у зв’язку з возз’єднанням 

с�м’ї з особою, яка охороняється, або як виняток в �нших випадках.
 

Тимчасовий захист - хто може 
отримати

ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ НАДАЄТЬСЯ:

Подати заяву про тимчасовий захист потр�бно особисто.

До Крайових центр�в допомоги Україн� – громадяни України або 
члени с�м’ї, як� подорожують разом; В �нших випадках – у М�н�стерств� 
внутр�шн�х справ (МВС), Департамент� притулку та м�грац�йної 
пол�тики (DAMP).

В �нших випадках за тимчасовим захистом особисто до в�дделення 
М�н�стерства внутр�шн�х справ (МВС), Департаменту притулку та 
м�грац�йної пол�тики (ОАМP МV), де Вам допоможуть вир�шити 
ситуац�ю �ндив�дуально та в �нший спос�б.



Що мен� потр�бно для оформлення 
тимчасового захисту?

формуляр (можна заповнити завчасно - це допоможе зекономити час)

мати з собою д�йсний закордонний б�ометричний паспорт, якщо у вас 
в�н є

п�дтвердження, що Ви до 24 лютого 2022 перебували в Україн� та 
покинули територ�ю України внасл�док вторгнення в�йськ Рос�йської 
Федерац�ї (наприклад: штамп в паспорт�, п�дтвердження про 
гуман�тарний перетин кордону або �ншим документом виданий на Ваше 
�м'я, як� б п�дтверджували Ваше перебування в Україн�)

документ про надання житла, якщо Вам не забезпечує антикризовий 
ком�тет (KACPU)

якщо житло Вам надає ф�зична особа, використайте формуляр для 
ф�зичних ос�б

якщо юридична особа - використайте формуляр для юридичних ос�б (вс� 
формуляри можна знайти тут https://www.mvcr.cz/clanek/ua.aspx)

рекомендуємо мати з собою фотограф�ю паспортного формату (45 х 35 
мм)

 Заяву на тимчасову захист можна подати лише в одн�й країн� ЄС. П�сля 
схвалення � подання (!) заяви в �нш�й країн� ЄС тимчасовий захист в 
Чех�ї анулюється. 

Люди, що подали заяву на отримання тимчасового чи м�жнародного 
захисту в Чеськ�й Республ�ц� чи �нш�й держав� ЄС не можуть звертатись 
до посольства за будь-яким �ншим типом в�зи чи дозволу на 
проживання (з ц�ллю навчання, роботи тощо). 

Переведення на �нший вид дозволу на проживання є неможливим (за 
винятком з ц�ллю возз’єднання с�м’ї).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

https://www.mvcr.cz/soubor/zadost-o-docasnou-ochranu-pro-ukrajince-od-28-cervna-2022-vyplnovaci-zam.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/potvrzeni-o-zajisteni-ubytovani-fo-ukr22.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/potvrzeni-o-zajisteni-ubytovani-fo-ukr22.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/potvrzeni-o-zajisteni-ubytovani-po-ukr22.aspx


Гуман�тарна виплата
Гуман�тарна допомога призначена особам, як� отримали тимчасовий 
захист у Чех�ї. 
Щом�сячна допомога протягом перших 6-ти м�сяц�в становить 5 000 
чеських крон, а з 7-го м�сяця – 4 620 чеських крон на дорослого (або 3 320 
чеських крон на дитину).

В�дтепер вх�д можливий лише за 
допомогою електронного 
�дентиф�катора (наприклад, BankID, 
моб�льний ключ eGovermentu, тощо).

Ви зможе авторизуватися з будь-якого 
пристрою на основ� даних для входу. 
Вх�д на сайт б�льше не буде 
прив’язаний до одного конкретного 
пристрою, як ран�ше (телефон, 
комп’ютер).

Ви маєте доступ до �нформац�ї про 
статус заяви пост�йно з момету її 
подання та зможете подавати надал� 
заяви та перев�ряти всю �нформац�ю у 
онлайн-формат�.

П�сля подач� онлайн заяви п�д штрих 
кодом може з’явитися �нформац�я, що 
вам необх�дно в�дв�дати в�дд�лення 
центру зайнятост� для завершення 
оформлення. На це дається 8 дн�в.

З 01.9.2022 в�дбулися зм�ни в поданн� заяв на отримання гуман�тарної 
допомоги в Чех�ї.

Інструкц�я для 
електронної �дентиф�кац�ї 

та адреси Центр�в 
зайнятост�:

 
 https://davkyuk.mpsv.cz

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdavkyuk.mpsv.cz%2F&data=05%7C01%7Cosukhovii%40iom.int%7C5434d0944e5646ccf28d08da8cb7f55f%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637977018974247016%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rJ50UdbLVwSlgyivRwQwVCU1mRanWDqjtbHYMxdHWao%3D&reserved=0


чи надавалося йому безкоштовне харчування в м�сяц�, за який в�н
претендує на гуман�тарну допомогу

чи є у нього �нш� кошти (доходи)

чи отримував п�льги (кр�м надзвичайної нев�дкладної допомоги або
гуман�тарної допомоги)

чи працюєте в Чеськ�й Республ�ц�, 
чи маєте �нш� ф�нансов� ресурси, 
або чи потр�бно вам покривати витрати на житло за календарний
м�сяць, у якому ви звернулися за гуман�тарною допомогою.

У заяв� заявник вказує: 

 
 

Ви також повинн� зазначити: 

У раз� виникнення додаткових питань, будь ласка, 
зателефонуйте за номером �нформац�йної л�н�ї МОМ:  
+420 800 050 749 або напиш�ть нам: infocze@iom.int. 

Як довести, що я не маю достатнього р�вня доходу, соц�ального 
та майнового стану?

Доходи, соц�альн� та майнов� умови на територ�ї Чеської Республ�ки
заявник на гуман�тарну допомогу вказує у заяв� на гуман�тарну
допомогу та п�дтверджує їх ус�ма наявними документами, наприклад,
банк�вською випискою, договором оренди, трудовим договором тощо.

Що має бути в заяв� на отримання 2-ї 
та подальших гуман�тарних допомог?



 
Громадянин України, який отримав тимчасовий захист

у Чеськ�й Республ�ц�, стає учасником системи державного 
медичного страхування з доступом до медичної допомоги 

у повному обсяз�
 

 Страхов� внески за нього сплачує чеська держава по добу 150 
дн�в з дня прид�лення Тимчасового Захисту

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

П�сля оформлення в�зи необх�дно в�дв�дати оф�с одн�єї 
з медичних страхових компан�й, що працюють в Чех�ї.  
Страховку можна також оформити у центр� допомоги 

б�женцям (KACPU)
 

П�сля зак�нчення 150 дн�в з дня надання тимчасового 
захисту зм�нюється оплата державного медичного 

страхування. Якщо ви особа в�ком в�д 18 до 64 рок�в, будь 
ласка, пов�домте свою медичну страхову компан�ю, яким 

чином будете сплачувати компенсац�ю.

Медична �нформац�я для громадян України. 
Зателефонуйте на л�н�ю +420 226 20 1221 � в�дразу 

вибирайте вар�ант 2. Л�н�я доступна чеською, українською 
та рос�йською мовами.

 
Чеська страхова компан�я «VZP» також запустила сайт 

українською мовою, де публ�кує основну �нформац�ю про 
умови, як� необх�дно виконати, щоб отримати право на 
державне страхування https://pomocukrajine.vzp.cz/

 



Д�ти до 18 рок�в та 
Пенс�онери в�д 65 

рок�в

Медичне страхування компенсує держава. Не потр�бно 
жодного документа.

Студент в�ком в�д 18 
до 26 Студенти в Чех�ї 

або в Україн�.

Медичне страхування компенсує держава. Необх�дно
додати п�дтвердження про навчання видане
навчальним закладом.

Особа, яка особисто 
та в належному 

порядку впродовж 
дня, доглядає дитину 

в�ком до 7 рок�в чи 
двох � б�льше в�ком 

до 15 рок�в

Медичне страхування компенсує держава. Необх�дно 
додати власноручне засв�дчення, св�доцтва про 
народження д�тей або под�бний документ.

Претендент на 
працевлаштування, 

оформлений у служб� 
зайнятост�

Претендентом можливо стати, подаючи заяву на 
реєстрац�ю про посередництво при працевлаштуванн� 
до служби зайнятост�. 
Також є змога подати заяву в служб� зайнятост�, якщо ви 
є особою з �нвал�дн�стю, �ншими вадами здоров'ям та у 
випадку, якщо ви доглядаєте за людиною з �нвал�дн�стю. 
Медичне страхування компенсує держава. Додається 
п�дтвердження про оформлення у служб� зайнятост�.

Роб�тник в�ком в�д 18 
до 64 

У трудових в�дносинах на п�дстав� угоди про виконання 
роботи (DPP) - понад 10 000 крон на м�сяць, на п�дстав� 
угоди про трудову д�яльн�сть (DPČ) в�д 3 500 крон на 

м�сяць.
Медичне страхування компенсує роботодавець. 

Не потр�бно жодного документа.
 

Приватн� п�дприємц� 
або особи, 

як� не входять до 
деяких з вище 

уведених категор�й
 
 

Вам необх�дно заплатити страховку, як самооплачувач. 
Інформац�ю щодо оплати страховки отримаєте у своєї 

страхової компан�ї.

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ п�сля 150 
дн�в



Осв�та в Чех�ї
Зг�дно з чинним чеським законодавством, вс� д�ти, яким станом на 31. 8.2022 буде 

ш�сть � б�льше рок�в, повинн� розпочати обов’язкове в�дв�дування школи не 
п�зн�ше н�ж через 90 дн�в п�сля отримання посв�дки на проживання (виняток за 

лекс Україна).  Для 5-р�чних д�тей д�є обов’язковий
дошк�льний р�к у дитячому садку.

 

ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ МІСЦЕ У ШКОЛІ?
В�дпов�дно до вашого м�сця проживання, 
д�знайтеся, де знаходиться ваша 
територ�альна початкова школа або 
дитячий садок, який мала б в�дв�дувати 
ваша дитина. Якщо ви невпевнен�, що 
робити, запитайте у сус�д�в; також 
абсолютно точно вам допоможуть 
у м�ськ�й рад� чи �нтеграц�йному центр�.

Не покладайтеся лише на усну 
домовлен�сть та подайте заповнену заяву 
до своєї територ�альної школи. Це 
найпрост�ший спос�б, який гарантує, що 
влада муситиме подбати про вас. 
Письмову заяву подавайте нав�ть у тому 
випадку, якщо вам вже неоф�ц�йно 
пов�домили, що вашу дитину не можуть 
прийняти до школи через переповнен�сть.

Вашу дитину не можуть прийняти до 
територ�альної школи через в�дсутн�сть 
м�сць? Не варто турбуватися. Якщо 
держава вимагає, щоб ви в�дв�дували 
обов’язкову школу, вона має знайти м�сце 
для вашої дитини в одн�й з �нших шк�л 
у вашому район�. Ви маєте так� сам� права 
та обов’язки, як � будь-який громадянин 
Чеської Республ�ки

H T T P S : / / M E T A -  
O P S . E U / P R A K T I C K Y -  

R A D C E / P R A K T I C H N I J - P O R A D N I K /

H T T P S : / / W W W . E D U . C Z / U K R A J I N A

M Í S T O  V E  Š K O L E  
( M I S T O V E S K O L E . C Z )

 
 

Список початкових шк�л 
https://www.atlasskolstvi.cz/zakladni-skoly

 

Корисн� посилання



Осв�та в Чех�ї
СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Г�мназ�ї

Середн� профес�йн� школи

Середн� профес�йн� училища

Середн� школи, спрямован� на забезпечення гарної осв�тньої бази 
для навчання у вищих навчальних закладах. Г�мназ�ї �снують або 
4-р�чн�, або �з б�льшим терм�ном навчання (6-р�чн�, 8-р�чн�). 
Навчання в г�мназ�ї зак�нчується �спитом на атестат зр�лост� (так 
звана матурита)

Середн� школи, як� готують студент�в до певної спец�ал�зац�ї 
(наприклад, торгово-економ�чн� академ�ї, середн� промислов� 
школи – транспортн�, електротехн�чн�, х�м�чн�, буд�вельн�, а також 
педагог�чн�, мистецьк�, граф�чн� � так дал�). Навчання у б�льшост� 
середн�х профес�йних шк�л також завершується �спитом на атестат 
зр�лост�. Специф�чною середньою школою є консерватор�я, де 
можна вивчати музику, сп�в чи танц�. Навчання в консерватор�ї 
триває, як правило, 6 рок�в, � п�сля її зак�нчення можна отримати 
вищу профес�йну осв�ту.

Надають середню осв�ту в одн�й �з так званих учн�вських 
спец�ал�зованих дисципл�н, як� готують до р�зних роб�тничих 
профес�й, наприклад, автомехан�ка, тесл�, кухаря, оф�ц�анта, 
механ�ка, електромехан�ка, сад�вника, кондитера, ремонтника 
с�льськогосподарських машин � багато �нших. Деяк� учн�вськ� 
спец�ал�зован� дисципл�ни зак�нчуються �спитом на атестат зр�лост� 
(матуритою), �нш� – дипломною роботою чи �спитом на отримання 
сертиф�ката про зак�нчення навчання або �ншим випускним 
�спитом.

Список середн�х шк�л можна знайти, наприклад, на веб-сайтах:
www.stredniskoly.cz, або на

www.atlasskolstvi.cz

https://www.stredniskoly.cz/
https://www.atlasskolstvi.cz/


Як прац�вник, Ви маєте право на:

- Справедливе � р�вне поводження

- Письмовий трудовий догов�р

- Гарантовану м�н�мальну зароб�тну плату (16 200,- чеських крон за 
40-годинний робочий тиждень)

- Винагороду за виконану роботу

- Безпечн� умови прац�

- Оплату роботодавцем медичного та соц�ального страхування

- Оплачувану в�дпустку

- В�дпустку по хвороб�, л�карняний

Детальна �нформац�я щодо працевлаштування: 
https://www.nasiukrajinci.cz/ua/prace/

ПОШУК РОБОТИ
Вс� власники тимчасового захисту (тобто також початков� власники 

спец�альної в�зи з кодом D/VS/u) вважаються �ноземцями з пост�йним 
видом на проживання з метою працевлаштування � отримують в�льний 

доступ до ринку прац� � можуть бути включен� до реєстру ос�б, як� 
шукають роботу.

Працевлаштування в ЧР – на що звернути увагу

Якщо у вас є питання щодо працевлаштування, або вам потр�бна 
допомога з перев�ркою робочого договору на в�дпов�дн�сть закону, 
ви можете звернутись до на: +420 800 050 749 або напиш�ть нам: 
infocze@iom.int. Ми говоримо українською, англ�йською, чеською 

та рос�йською. Працюємо Пн-Пт з 9 до 17.



 ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ

пов�домте письмово (поштою) страхову компан�ю на 
оф�ц�йну адресу про закриття медичного страхування або 
зверн�ться до оф�су страхової компан�ї, де Вам в�дкрито 
медичне страхування

пов�домте свого орендодаця або заклад (особу), який (яка) 
розм�щує Вас безкоштовно

закрийте особисто у найближчому в�дд�ленн� банку Ваш 
особистий рахунок

под�йте заяву про в�дмову в наданн� дозволу на перебування
з метою тимчасового захисту за формою

Якщо у вас є б�ометричний паспорт, зверн�ться з цього приводу до 
Обласного центру допомоги Україн� (KACPU). Якщо ви не є 
власником б�ометричного паспорта, необх�дно прийти в в�дд�лення 
MV OAMP.

НЕ ВСТИГЛИ ЗРОБИТИ ЦЬОГО В ЧЕХІЇ? ВИ МОЖЕТЕ 
СКАСУВАТИ ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ В УКРАЇНІ

У цьому випадку звертайтесь в�дд�л Посольства Чеської Республ�ки 
в Києв� (https://www.mzv.cz/kiev/uk/index.html) або в Генеральне 

консульство Чеської Республ�ки у Львов� 
(https://www.mzv.cz/lvov/uk/index.html)

СКАСУВАННЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ 



СЛІДКУЙТЕ ЗА ОНОВЛЕННЯМ 
ОФІЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ!

М�н�стерство внутр�шн�х справ 
https://www.mvcr.cz/clanek/ua.aspx

Інформац�я, як д�яти в життєвих ситуац�ях, 
пов'язаних з тимчасовим захистом 
https://www.nasiukrajinci.cz/ua/

Інформац�ю щодо працевлаштування та заяви 
про надання матер�альної соц�альної 
допомоги розм�щено на сайт� М�н�стерства 
прац� та соц�альних справ 
https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine

Список Крайових центр�в допомоги Україн�       
з актуальними розкладами роботи      
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-krajskychasistencnich- 
center-pomoci-ukrajine.aspx

 

Якщо вам потр�бна допомога з будь-яких тем, описаних 
в цьому пос�бнику, ви можете звернутись за номером
�нформац�йної л�н�ї МОМ: +420 800 050 749 або напиш�ть нам:
infocze@iom.int. Ми говоримо українською, англ�йською,
чеською та рос�йською. Працюємо Пн-Пт з 9 до 17.

https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine
https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine



