Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
(English version follows)

Chcete-li nabídnout volnou pracovní pozici občanům Ukrajiny, kterým byla v souvislosti
s válečným konfliktem na Ukrajině poskytnuta tzv. dočasná ochrana (ochrana osob
vysídlených z Ukrajiny) nebo uděleno dlouhodobé vízum strpění, kontaktujte:
•

•

pro informace týkající se pobytových záležitostí Mgr. Marii Pagunadisovou
(specialista Personálního úseku, marie.pagunadisova@bc.cas.cz, +420 775 880 999,
+420 387 775 003),
pro zveřejnění pracovní nabídky Mgr. Terezu Šebestovou
(tereza.sebestova@bc.cas.cz).

Občané, kteří se prokážou vízem strpění nebo dočasnou ochranou, mají volný přístup na trh
práce na jakoukoli pracovní pozici (za splnění požadavků na danou pozici).
PODPORA UKRAJINSKÝCH VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ
Akademie věd ČR připravila program na podporu výzkumných pracovníků z Ukrajiny:
Researchers at Risk Fellowship – informace a podmínky pro podávání návrhů
RESEARCHIN.CZ
Vznikl český národní bod researchin.cz. Jeho cílem je poskytnout informace o výzkumných
a studijních příležitostech v ČR a informovat o tom, co, jak a kdy je potřeba zajistit po stránce
administrativní, resp. legislativní/vízové a také koho v ČR na jednotlivých pracovištích
kontaktovat. Součástí je i nabídka pracovních pozic.
Obdobná nabídka s možností vyhledávání je také na webu researchjobs.cz/ua/
a v celoevropském rozsahu na scienceforukraine.eu.
ORGANIZACE POMÁHAJÍCÍ UKRAJINSKÝM VÝZKUMNÝM PRACOVNÍKŮM
• Akademie věd – Pomoc Ukrajině
• Finanční pomoc pro ukrajinské vědce od Nadačního fondu Neuron a IOCB Tech
• Nabídky pomoci Grantové agentury ČR ukrajinským studentům a vědcům
• Nabídka Technologické agentury ČR
• EURAXESS – Researchers in Motion
• https://scienceforukraine.eu/
• researchjobs.cz/ua/
• https://www.scholarsatrisk.org/
• https://www.coimbra-group.eu
KDE MŮŽETE NABÍDNOUT SVOU POMOC
• https://www.pomahejukrajine.cz/nabidka
• https://nasiukrajinci.cz/cs/
• https://www.mpsv.cz/pomoc-ukrajine
• https://czechia.mfa.gov.ua/cs

Employment of citizens from Ukraine
If you want to offer a job vacancy to Ukrainian citizens who have been granted temporary
protection (protection of persons displaced from Ukraine) or a long-stay visa in connection
with the war in Ukraine (tolerance visa), please contact:
•
•

for information on residence matters -> Mgr. Marie Pagunadisová (HR Specialist,
marie.pagunadisova@bc.cas.cz, +420 775 880 999, +420 387 775 003),
for the publication of job offers -> Mgr. Tereza Šebestová
(tereza.sebestova@bc.cas.cz).

Citizens who show proof of a tolerance visa or temporary protection have free access to the
labour market for any job (subject to meeting the requirements for the job).
SUPPORT FOR UKRAINIAN RESEARCHERS
The Academy of Sciences of the Czech Republic has prepared a program to support
researchers from Ukraine:
Researchers at Risk Fellowship – information and conditions for submission of proposals
RESEARCHIN.CZ
The Czech national point researchin.cz was created. Its aim is to provide information about
research and study opportunities in the Czech Republic and to inform about what, how and
when it is necessary to provide in administrative, respectively legislative/visa terms and also
who to contact in the Czech Republic at individual workplaces. It also includes a list of job
positions.
A similar searchable offer is also available at researchjobs.cz/ua/ (cs/ua) and on a panEuropean scale at scienceforukraine.eu.
ORGANISATIONS HELPING UKRAINIAN RESEARCHERS
• Czech Academy of Sciences – Help for Ukraine
• Financial help for Ukrainian scientists from the Neuron Foundation and IOCB Tech
(cs)
• Offers of help from the Czech Science Foundation (GACR) for Ukrainian students
and scientists
• Offer of the Technology Agency of the Czech Republic (TA CR)
• EURAXESS – Researchers in Motion
• https://scienceforukraine.eu/
• researchjobs.cz/ua/ (cs/ua)
• https://www.scholarsatrisk.org/
• https://www.coimbra-group.eu
WHERE YOU CAN OFFER YOUR HELP
• https://www.pomahejukrajine.cz/nabidka (cs)
• https://nasiukrajinci.cz/en/
• https://www.mpsv.cz/pomoc-ukrajine (cs/ua)
• https://czechia.mfa.gov.ua/cs (cs/ua)

