ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО РЕСПУБЛІКИ ХОРВАТІЯ!

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

На підставі рішення Ради Європейського Союзу та рішення Уряду
Республіки Хорватія громадянам України надано тимчасовий захист. Це
дає змогу реалізувати низку прав, які дозволять вам бути включеними в
повсякденне життя Хорватії.
Ви маєте право, зокрема, на:
проживання,
посвідчення іноземцям під тимчасовим захистом,
основні засоби для проживання та розміщення,
роботу,
охорону здоров'я,
початкову та середню освіту.
Під час тимчасового захисту в Хорватії ви можете працювати без дозволу на
проживання та роботу або свідоцтва про реєстрацію роботи.
Хорватська служба зайнятості

+385 99 5248 574; +385 99 5276 079
електронна пошта: ukrajina@hzz.hr

Система соціального забезпечення

+385 99 399 7317
електронна пошта: ukrajina@mrosp.hr

Міжнародний телефонний код для Хорватії

+385

Унікальний європейський номер екстреної
допомоги

+385 112

Поліція

+385 192

Пожежна охорона

+385 193

Швидка допомога

+385 194

Автовокзал Загреб

+385 72 500 400
+385 1647 1100 (інформація та бронювання
для дзвінків з-за кордону)

Залізничний вокзал Загреб

+385 60 333 444 *VLAK (*8525)

Аеропорт імені Франьо Туджмана (Загреб)

+385 60 320 320
+385 1456 2170 (для дзвінків з-за кордону)

Допомога на дорозі (Хорватський
автоклуб)

+385 1987

Працевлаштування і робота
Хорватська служба зайнятості (HZZ):
Телефонний номер:
+385 99 5248 574; +385 99 5276 079

електронна пошта: ukrajina@hzz.hr

Якщо ви вирішите влаштуватися на роботу, Хорватська служба зайнятості (HZZ)
допоможе вам її знайти.
Консультанти HZZ підтримають вас при:
реєстрації в реєстрі безробітних,
пошуку бажаної роботи/роботодавця,
перегляді вакансій,
включенні до заходів активної політики зайнятості.
Як зареєструватися?
Ви можете подати заявку на реєстрацію:
на електронну пошту ukrajina@hzz.hr
особисто в пункті прийому представнику HZZ, або
відвідавши регіональні відділення HZZ (Перелік відділень:
https://www.hzz.hr/adrese-i-kontakt/regionalni-podrucni-uredi.php). Список
регіональних відділень HZZ за QR-кодом.
При подачі заявки необхідно надати основну інформацію:
ім'я та прізвище,
дату народження,
посвідчення іноземця під тимчасовим захистом.
Після реєстрації в реєстрі безробітних вам буде призначено консультанта, який
допоможе вам вийти на хорватський ринок праці. Він допоможе вам з резюме та
підготовкою до співбесіди, а також ви зможете взяти участь у семінарах з підготовки до
пошуку роботи українською чи англійською мовами.
Щоб полегшити вам отримання всієї важливої інформації, а також надати додаткову
підтримку в ці важкі часи, ми сформували команди експертів, які будуть доступні для
вас у місцях проживання, до яких можете звернутися з повною довірою.

Право на пільги та послуги в системі
соціального забезпечення
Телефонний номер: +385 99 399 7317

електронна пошта: ukrajina@mrosp.hr

Ви маєте право на:
консультування та психосоціальне консультування
розміщення
гарантовану мінімальну плату
одноразову виплату
Як зареєструватися?
Ви можете подати заявку на реєстрацію:
членам груп підтримки в приймальних пунктах,
центру соціальної допомоги за місцем, де ви опинилися (перелік центрів
соціальної допомоги за QR-кодом)

на контактний телефон +385 99 399 7317 та електронну пошту ukrajina@mrosp.hr

Ви також маєте право на охорону здоров'я, яка включає невідкладну медичну
допомогу, а для вразливих груп — відповідну медичну та іншу допомогу за рахунок
Республіки Хорватія.
Не соромтеся звертатися до фахівців, які спеціально підготовлені, щоб
допомогти подолати кризові ситуації.

10. березень 2022.

