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Projekt je určen
Migrantům z Evropské unie i ze zemí mimo EU 
usazeným v České republice a jejich potomkům, kteří 
mají potíže s uplatněním na pracovním trhu a mají:

é trvalý pobyt v České republice

é české státní občanství

Projekt není učen cizincům s přechodným nebo 
dlouhodobým pobytem, ani nelegálně pobývajícím 
cizincům.

Výzkum
Jaké je postavení trvale usazných migrantů 
a migrantek v České republice?

Cílem je zmapovat podmínky trvale žijících 
migrantů a migrantek v České republice. Proběhne 
na vzoku 400 osob z Evropské unie i mimo EU 
a zaměří se na:

é	 postavení na trhu práce

é	možnosti ve vzdělávacím systému

é		uznávání kvalifikace a dosaženého vzdělání 
v  zemích původu

Nabízíme
Sociálně právní poradenství
Je poskytováno ZDARMA v těchto oblastech:

é  problémy v přístupu k zaměstnání – např. 
diskriminace v přijímání do zaměstnání, uznávání 
zahraniční kvalifikace

é pracovněprávní problémy, např.:

	 à  přijetí do práce bez uzavření písemné 
pracovní smlouvy 

	 à  propuštění ve zkušební době bez řádného 
uhrazení mzdy

	 à  neuhrazení mzdy nebo její části za práci přesčas

	 à nezákonné propuštění 

	 à diskriminace v zaměstnání

é  další problémy týkající se postavení usazených 
migrantů na trhu práce

é   získání státního občanství ČR

 Poradenství je poskytováno

	é	   osobně každou středu mezi 10–17 hod. 
na adrese Ječná 7, Praha 2

	é	 telefonicky na čísle 270 003 281

	é	  emailem na adrese 
martina.stepankova@poradna-prava.cz

	é	  prostřednictvím webových stránek 
cizinci.poradna-prava.cz/poradenstvi.html 

Osobní asistenci vyškoleného  
integračního průvodce

é pomoc při orientaci na českém trhu práce 

é  pomoc a asistenci při hledání zaměstnání 
(např. pomoc se sepsáním životopisu, doprovod 
k zaměstnavateli)

é pomoc při jednáních se zaměstnavatelem

Sdílejte svoje zkušenosti 
www.poradna-prava.cz/cizinci
Naleznete zde především:

é informační platformu

	 à  o postavení usazených migrantů na trhu práce

	 à  o životě migrantů v ČR a v jiných státech EU

	 à  významné aktuality týkající se postavení 
usazených migrantů v ČR i zahraničí

	 à  informace o projektu a jeho výstupech

é  diskusní platformu


