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Máte práci pro ukrajinské občany?
MAS Moravská cesta pomůže vaši nabídku zprostředkovat uprchlíkům v regionu
Obce, firmy, školy, občané, máte možnost nabídnout zaměstnání uprchlíkům z Ukrajiny?
Pokud ano, pak neváhejte a dejte vědět do kanceláře MAS Moravská cesta, která pomůže
zprostředkovat vaši nabídku lidem ubytovaným v regionu.
Ubytování uprchlíkům z Ukrajiny nabídla už řada občanů a obcí na území MAS Moravská cesta.
Nyní chce MAS pomoci těmto lidem se zprostředkováním práce. „Je třeba brát v potaz, že se
jedná zejména o ženy s dětmi a že hledání práce znesnadňuje mnoha Ukrajincům prchajícím
před válkou neznalost prostředí a jazyková bariéra,“ připomíná předsedkyně MAS Julie
Zendulková.
Inspirací by mohla být například členská obec Luká, kde starosta František Lakomý dne 15.
března prostřednictvím Olomouckého deníku sdělil, že nabízí zaměstnání nejen 15
ubytovaným Ukrajincům v obci, ale i dalším zájemcům z řad uprchlíků. Uvedl, že několik by jich
mohlo sázet stromky v obecním lese. Práci běžencům zde nabídla nejen obec, ale i místní
firma. „V šesti místních částech obce je potřeba zajistit údržbu, sečení trávy, natírání a
podobně. Ve škole potřebujeme uklízečku na poloviční úvazek,“ vyjmenoval pro Deník
František Lakomý.
Možná máte i jiné nápady nebo nabídky. Pokud tomu tak je, volejte nebo pište do kanceláře
MAS Moravská cesta, kde rádi pomůžeme vaši nabídku zprostředkovat.
V Česku začíná platit lex Ukrajina. Usnadní uprchlíkům získat práci i podporu
Nezapomeňte také, že od pondělí 21. března začíná platit řada legislativních změn, které mají
usnadnit integraci běženců z Ukrajiny. Takzvaný lex Ukrajina se skládá z několika norem, které
upravují přidělování ochrany a víz, zaměstnávání, sociální zabezpečení, přístup ke zdravotní
péči či ke vzdělávání. Podle nového zákona mají uprchlíci z Ukrajiny s takzvaným vízem ke
strpění stejné postavení jako přistěhovalci s povolením k trvalému pobytu. Nemusí tedy žádat
o povolení k zaměstnání. Práci si mohou hledat přímo, nemusejí chodit na úřad práce. Podle
podkladů k normě se běženci budou moci zapsat i do evidence nezaměstnaných. Úřady práce
jim pak poskytnou poradenství a při splnění podmínek i podporu a případně také rekvalifikaci
a příspěvky na zaměstnávání.
Kontaktní údaje:
Eva Floriánová
MAS Moravská cesta
Náklo 12, 783 21
Tel.: 777 161 715

E-mail: eva.florianova@moravska-cesta.cz
www.moravska-cesta.cz
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