Інформована міграція =
= безпечна міграція
Не будемо байдужими до трудової
експлуатації
Можливо, саме Ви врятуєте наступну жертву
трудової експлуатації

Які є Ваші права?
у

Як працівники в Чеській Республіці, Ви по закону маєте право на:
▪ Справедливе та рівне ставлення
▪ Письмовий трудовий контракт
▪ Гарантовану мінімальну заробітну плату
NEBUĎME LHOSTEJNÍ K PRACOVNÍMU VYKOŘISŤOVÁNÍ!z
▪ Виплату
заробітної плати, яка вказана у розрахунковому
листку

▪ Безпечні умови праці
▪ Оплату медичного та соціального страхування*
▪ Оплачувану відпустку**
▪ Допомогу по тимчасовій непрацездатності*

Це без різниці стосується як громадян Чеської
Республіки, так і громадян інших країн!
*) У разі угоди про виконання роботи це застосовується лише в тому випадку, якщо Ви
заробляєте більше 10 000 крон на місяць
**) Це застосовується лише до трудових відносин, у угод – лише за домовленістю з
роботодавцем

? Ваш роботодавець чи посередник Вам не платить

На що слід звернути увагу?

заробітну плату?
? Роботодавець відмовляється компенсувати Вам
допомогу по тимчасовій непрацездатності чи відпустку?
? Ви отримуєте нижчу чим мінімальну зарплату?
? Ваш роботодавець змушує Вас працювати часто чи
тривалий час понаднормово?
? Чи стикаєтеся Ви з фізичним чи сексуальним
насильством чи його загрозою?
? Чи хтось приховує Ваші особисті документи чи іншим
чином обмежує Вашу особисту свободу пересування?
? Вас хтось змушує працювати проти своєї волі?
? Це змушує Вас брехати владі чи Вашим друзям?

Якщо так, то це може бути випадок трудової
експлуатації чи примусової праці!
Примусова праця та інші види трудової експлуатації є кримінальними злочинами, передбаченими
статтею 168 Кримінального кодексу, і правопорушникам загрожує суворе покарання!
Якщо Ви опинилися в пастці трудової експлуатації, не бійтеся попросити допомоги та захисту, навіть якщо
Ви перебуваєте в ЧР нелегально і не маєте документів.

Вам потрібна допомога?
Ми тут для Вас!
Ви можете зв’язатися з нами за безкоштовною допомогою тут:
▪

https://www.mpsv.cz/ (Міністерство праці та соціальних справ Чеської
Республіки, яке надає загальну інформацію)

▪

https://www.uradprace.cz/kontakty-na-eures-poradce (радники EURES, які
надають індивідуальні поради та допомогу)

▪

http://www.suip.cz/ (Державна інспекція праці, яка надає інформацію з
питань трудового законодавства та отримує пропозиції щодо контролю
роботодавців – тому повідомляйте про підозру в першу чергу тут)

▪

https://www.policie.cz/ (Поліція Чеської Республіки, яка отримує пропозиції
про підозру у скоєнні злочину)

▪

https://strada.cz/cz (некомерційна організація для підтримки осіб, які
постраждали від торгівлі людьми та трудової експлуатації)

▪

https://scps.diakonie.cz/ (некомерційна організація, яка надає інформацію
про права та обов'язки працівників у Чеській Республіці та підтримку жертв
торгівлі людьми та трудової експлуатації)

▪

https://www.migrace.com/ (асоціація з інтеграції та міграції, яка пропонує
безкоштовні юридичні та соціальні консультації)

▪

https://www.cicops.cz/cz/ (центр інтеграції іноземців, що пропонує
безкоштовні соціальні консультації та курси мовної освіти)

▪

https://www.opu.cz/en/ (некомерційна організація, що надає безкоштовні
юридичні консультації)

▪

http://www.integracnicentra.cz/ (Центри підтримки інтеграції іноземців, які
допомагають іноземним громадянам брати участь у житті суспільства)

У разі надзвичайної ситуації Ви
також можете зв’язатися зі
своїм посольством

