
Увага. Остерігайтеся шахрайства!
Застерігаємо громадян України, які подають заяву на отримання гуманітарної допомоги, від шахраїв та організованих груп. 
За певну плату обіцяють забезпечити місце в черзі на конкретний день та першочергове оформлення, під час подачі заявки 
на отримання гуманітарної допомоги. Ці послуги та їм подібні послуги, Центр зайнятості Чеської Республіки не надає, їх та-
кож ніхто не посередничає. Це стосується як Праги, так і всієї Чеської Республіки.

Тому нікому за ці «послуги» і за цю «допомогу»  не платіть. Шахраї Вам не забезпечать ні місця в черзі, ні швидке оформ-
лення заявки, під час оформлення  на контактному  робочому місці, Вас представляти не будуть. Якщо Ви повірите їхнім 
обіцянкам, заплатите їм, на жаль, втратите гроші. Якщо Ви зіткнулися з такою практикою, негайно зверніться до Поліції 
Чеської Республіки.

Центр зайнятості Чеської Республіки надає всі свої послуги клієнтам безкоштовно. Навіть зараз, коли стикається з величез-
ним навантаженням. Робить все можливе, щоб негайно надати людям допомогу, які втекли з України від війни. Однак його 
сроможність не безмежна. ВСЕ-ТАКИ:

Вам не потрібно стояти в черзі. Ви можете подати заявку на отримання гумані-
тарної допомоги онлайн
Перед подачею заявки та першою виплатою гуманітарної допомоги, у чеському банку, відкрийте банківський рахунок. По-
дайте заявку онлайн, через веб-додаток та як спосіб оплати, виберіть безготівковий банківський переказ. 

Щоб мати можливість повністю оформити заявку онлайн, без необхідності відвідування контактного робочого місця, треба 
оформити, так звану, електронну ідентифікацію громадянина (Identitu občana). За допомогою цієї реєстрації ввійдете у до-
даток та Ваша особа буде перевірена. Найпростіший спосіб увійти в систему – це посередництвом банківської ідентифіка-
ції (BankID). Для громадян України BankID підтримують такі банки: ČSOB (Чехословацький комерційний банк), Fio banka, 
MONETA Money Bank. Ви також можете використовувати мобільний ключ eGovernmet. У цьому випадку, Вам 
потрібний номер мобільного телефону чеського телефонного оператора.

Відкрийте онлайн додаток за адресою: davkyuk.mpsv.cz 

Яким чином увійти в додаток  посередництвом ідентифікації громадянина (Identity občana)– інструкції, як це 
легко оформити, можна знайти за адресою: davkyuk.mpsv.cz/info/elektronicka-komunikace. Заповніть всю 
необхідну інформацію та відправте заявку *)

Додаток використайте, навіть якщо у Вас ще немає оформленої ідентифікації громадянина (Identitа občana), та 
продовжуйте без входу в систему. Заповніть всю необхідну інформацію та відправте заявку. Якщо Ви виберете цей метод, 
Вам доведеться відвідати Центр зайнятості Чеської Республіки, де на робочому місці, перевірять Вашу особу. Обрати мо-
жете будь-яке контактне робоче місце Центру зайнятості Чеської Республіки. Рекомендуємо вибирати найближче до місця 
Вашого проживання.

Важливо: Центр зайнятості Чеської Республіки, в будь-якому випадку, повинен підтвердити особу дітей, віком до 
18 років, для яких Ви подаєте заяву на отримання гуманітарної допомоги, навіть якщо Ви заповнюєте заявку онлайн, (цей 
метод рекомендуємо). Дітям не обов’язково ходити в контактне робоче місце особисто, достатньо, якщо у Вас є віза тимча-
сового захисту та свідоцтво про народження (віза D/VS/U, D/DO/667 або 668, або 669).

ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ  ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ПОПЕРЕДЖАЄ:  
не платіть за обіцяне місце в черзі та першочерговий розгляд 
заявки на отримання гуманітарної допомоги

www.uradprace.cz

*) Незважаючи на максимальні зусилля для автоматизації оформлення гуманітарної допомоги, у рідкісних випадках, після подачі заяви 
в електронному вигляді, Вам доведеться відвідати контактне робоче місце особисто. Тому важливо надати контактні дані, на яких 
Ви зазвичай доступні, щоб чиновники з Вами, якомога швидше, могли зв’язатися.

https://davkyuk.mpsv.cz/
http://davkyuk.mpsv.cz/info/elektronicka-komunikace

