Інформація для
громадян України
Я приїхав/ла на територію Чеської Республіки та маю до кого звернутися за допомогою (сім’я, знайомі,
маю житло та харчування, отпримане від волонтерів та некомерційних організацій), чи потрібно мені
робити ще якісь кроки?
Ви можете перебувати на території Чеської Республіки без візи максимально 90 днів. Якщо ви зупинились у
знайомих, вам необхідно зареєструватись в Поліції Чеської Республіки. В інших випадках вас зареєструє
орендодавець. Якщо ви захочете залучитись до буденного життя та почати працювати, ви можете подати заявку
на отримання спеціального типу довгострокової візи, яку видають відділення Міністерства внутрішніх справ
Департаменту з питань притулку та міграційної політики (MV OAMP). Після цього ви зможете знайти роботу та
подати заявку на отримання дозволу на працевлаштування в Центру зайнятості. (Úřad práce)
Заяву про видачу особливої довгострокової візи подавайте у відділенні Міністерства внутрішніх справ і тільки
особисто. Заяви отримані іншим шляхом ніж особисте подання будуть відправлені назад відправнику.
До заяви пред'явіть:
1. Заповнену анкету (ти підеш MV OAMP)
2. Паспорт громадянина для виїзду за кордон, якщо він у вас є і він дійсний
3. Вашу фотографію у форматі 45 х 35 мм

Чи обов'язково потрібно мати медичну страховку?
Так. Для перебування в Чехії, необхідно мати медичну страховку. Якщо ви працевлаштовані, згідно з законом ви
маєте державне медичне страхування. Якщо ви в Чехії непрацевлаштовані, ви повинні мати власну медичну
страховку.
Якщо ви отримаєте спеціальну довгострокову візу ( чеські «Specialální dlouhodobé vízum» , ви автоматично
отримаєте державне медичне страхування VZP.

Вам необхідна додаткова інформація?
Зателефонуйте на інформаційну лінію для громадян України:
Телефон: +420 974 801 802 (працює цілодовобо)

Вам потрібна інформація чи допомога в Млада-Болеславі?
Dukelská 1093, Mladá Boleslav
Dům kultury, vchod restauračním zařízením
з 21.3.2022:
tř. Václava Klementa 467, Mladá Boleslav
вхід з вулиці Ясельська
cpicmladaboleslav

+420 311 584 406
+420 770 182 361
+420 775 018 798
icmladaboleslav@suz.cz

CPIC Středočeský kraj – Mladá Boleslav

