0берігайтесь
нечесних
вчинків!!!

Можливо хтось
захоче на вас
заробити!

ПЕРЕВЕЗЕННЯ З КОРДОНІВ:

ЖИТЛО:

Ви можете зустріти людей, які будуть
хотіти за перевезення величезні сумі,
не їдьте з ними!

Орендодавець вам може запропонувати
підписати невигідний договір на
проживання.

Більшість людей візьмуть вас
безкоштовно або з невеликим внеском
за бензин. З України відправляються
безкоштовні поїзди Чеської залізниці
та RegioJet.

Міста вирішують ситуацію та намагаються
забезпечити всіх житлом. Нічого не
підписуйте, а звертайтеся до міської ради
чи муніципалітету. Вони або самі вам
організують проживання, або зв’яжуть
вас із організацією, яка вам допоможе.

АГЕНСТВА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:
На залізничних, автобусних чи міських
вокзалах також можна зустріти
людей із несерйозних агентств
працевлаштування, які обіцяють вам
роботу та житло. В основному, на цьому
гроші заробляють вони, а не ви.
Працювати можна лише після
отримання спеціальної візи та
з дозволу служби зайнятості.
Доїдьте до міста призначення, зв‘яжіться
з міськрадою чи муніципалітетом.
Міста готові до вашого приїзду і готові
вас поселити. Або вони направлять вас
до організацій, які допоможуть вам
знайти роботу.

!!!Діє за всіх обставин!!!
Не підписуйте нічого, що не розумієте.
Якщо ви відчуваєте, що мусите під тиском
підписати якийсь документ, допишіть
в ньому українською мовою: «Я підписую
документ, зміст якого не розумію».
Не приймайте швидких рішень, у Чехії
є багато організацій і людей, охочих вам
допомогти.
У кожному регіоні Чеської Республіки
створено Кризовий центр допомоги,
де готові допомогти з проживанням,
оформленням документів та зв’язати
з соціальними службами.

Ви можете зв’язатися з такими організаціями, як:
Člověk v tísni (Людина в труднощах)
o. p. s. www.clovekvtisni.cz
телефон +420 778 498 314

Charita Česká republika (Благодійність
Чеської Республіки) www.charita.cz,
телефон +420 774 116 499

Diakonie ČCE (Діаконія Євангельської
церкви Чеських братів) www.diakonie.cz
телефон +420 242 487 811

Otevřené Česko (Відкрита Чехія)
www.i-grand.com
телефон +420 774 15 15 04
(Viber/WhatsApp)

Міністерство внутрішніх справ
Чеської Республіки, www.mvcr.cz
телефон +420 974 801 802
(працює цілодобово)

Červeny křiž (Червоний хрест)
www.cervenykriz.eu
телефон +420 251 104 111

