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Якщо Ви вирішите влаштуватися на роботу, Хорватська служба зайнятості надасть Вам допомогу в пошуку роботи. А саме, іноземці
під тимчасовим захистом можуть зареєструватися в реєстрі без-

робітних, а Служба зайнятості згідно із Законом «Про ринок праці»
(«Народна газета» (хорв. Narodne novine) 118/18) надасть їм допомогу
в пошуку роботи й забезпечить реалізацію прав безробітних.

ДОПОМОГА В ПОШУКУ РОБОТИ
•• Реєстрація в реєстрі безробітних
•• Підтримка у визначенні трудового потенціалу та плану пошуку
роботи, а також професій, щодо яких консультант виступить
посередником на ринку праці
•• Семінари з техніки активного пошуку роботи
•• Надання інформації щодо робочих місць
•• Фінансування освіти для набуття компетенцій, необхідних на
ринку праці
•• Залучення до заходів активної політики зайнятості

Реєстрація в реєстрі безробітних

Заяву можна подати електронною поштою або особисто в найближчому відділенні Хорватської служби зайнятості за місцем
проживання.
При подачі заяви необхідно надати тaкі основні дані:

про себе, як і де шукати роботу, консультант зверне Вашу увагу
на семінари з техніки активного пошуку роботи. Ідеться про роботу в групах, але для подолання мовного бар’єра Ви зможете
відвідувати семінари в невеликих групах з перекладачем або на
англійській мові, залежно від Ваших можливостей.

Інформація про робочі місця

З консультантом Ви узгодите професії, за якими бажаєте і можете працювати. Про всі робочі місця, щодо яких Ви задовольняєте умови, Вас буде поінформовано і направлено до роботодавця. Ми також будемо Вашим посередником не лише за місцем
Вашого проживання, але й за його межами, якщо Ви виявите
зацікавленість у такому працевлаштуванні.

Освіта для безробітних

Після реєстрації в реєстрі безробітних за Вами буде закріплено
консультанта, який надаватиме підтримку в обсязі і згідно до динаміки, які будуть узгоджені між сторонами.

Якщо в розмові з консультантом Ви спільно визначите, що існує
потреба в додатковій освіті, Служба зайнятості направить Вас на
певну форму навчання та надасть грошову допомогу і відшкодовуватиме витрати на дорогу впродовж навчання. Служба зайнятості уможливить Вам здобуття освіти в навчальних закладах
або професійну підготовку в роботодавця на певному робочому
місці залежно від можливостей і Ваших потреб щодо набуття
професійних компетенцій.

Консультації та визначення плану пошуку роботи

Залучення до заходів активної політики зайнятості

-- ім’я та прізвище,
-- дату народження,
-- посвідку іноземця під тимчaсовим зaхистом.

Після реєстрації консультант з працевлаштування під час індивідуальних консультацій допоможе Вам визначити тип підтримки,
необхідної для успішного працевлаштування, а також за домовленістю з Вами визначить перелік професій щодо яких він виступить посередником на ринку праці. Важливою буде інформація
про Ваш попередній досвід роботи, а також про компетенції, набуті в процесі здобуття освіти.
Консультант роз’яснить Вам усі права та обов’язки, які Ви маєте
як безробітний.

Семінари з техніки активного пошуку роботи

Якщо Вам потрібна допомога при складанні резюме або поради,
як представити себе роботодавцю чи виділити важливі відомості

Заходи активної політики зайнятості уможливлюють вразливим
групам легший доступ до ринку праці, оскільки частина витрат
на заробітну плату працівників співфінансується за допомогою
різних заходів. На іноземців під тимчасовим захистом поширюються заходи із співфінансування працевлаштування на тих самих умовах, що й для хорватських громадян, а також вони можуть скористатися такими заходами:
-----

Гранти на працевлаштування
Гранти на самозайнятість
Гранти на підвищення кваліфікації
Працевлаштування на громадські роботи

МАТЕРІАЛЬНІ ПРАВА
Грошова компенсація

Для реалізації права на грошову компенсацію на момент припинення трудових відносин необхідно пропрацювати 9 місяців
упродовж останніх 24 місяців. Упродовж 30 днів з моменту припинення трудових відносин, зaкриття листкa непрaцездaтності
або припинення відпустки по вагітності та пологах чи по догляду
за дитиною, відпустки по всиновленню чи відпустки опікунa слід
зареєструватися в HZZ та подати відповідну заяву.

Пенсійне страхування

Необхідними умовами для реалізації права на пенсійне страхування є реалізоване право на грошову допомогу та вік, який передбачає набуття права на пенсію за віком, до моменту появи
першої передумови для виходу на пенсію за віком.

Грошова допомога

Грошова допомога надається особі, яка навчається або проходить підготовку на робочому місці, на період навчання чи під-

готовки. Грошова допомога виплачується за ті дні, коли особа
відвідувала заняття.

Витрати на дорогу

Під час навчання або підготовки на робочому місці особі виплачується компенсація за витрати на проїзд у розмірі фактичної
ціни проїзду громадським транспортом від місця проживання до
місця навчання, а максимальна сума компенсації складає 1400
хорватських кун на місяць.

Одноразова матеріаль на допомога та відшкодування
витрат на проїзд та переїзд

Усім особам, які влаштовуються на роботу поза місцем проживання, Служба зайнятості відшкодовує витрати на переселення
з місця проживання у місце роботи. Право на відшкодування
розповсюджується на саму безробітну особу, його/її дружину/
чоловіка, позашлюбного партнера і дітей.

МІСЦЯ, ДЕ НАДАЄТЬСЯ ПІДТРИМКА
Регіональні офіси й відділення

Розташовані в приміщеннях усіх обласних адміністрацій (жупаній) і можуть надати підтримку в пошуку роботи.

Відділення

Знаходяться в усіх містах і можуть надати підтримку консультанта з працевлаштування, який поінформує Хорвaтську службу
зaйнятості або регіональні офіси і відділення про Ваші потреби.

Детальну інформацію про роботу та послуги Хорватської служби
зайнятості Ви можете знайти на офіційній веб-сторінці:
www.hzz.hr
Електронні адреси регіональних офісів і відділень можна знайти
за посиланням:
https://www.hzz.hr/ukr/contacts/

РЕГІОНАЛЬНІ ОФІСИ ТА ВІДДІЛЕННЯ – КОНТАКТИ
Регіональне відділення
ЗАГРЕБ
Područna služba ZAGREB
Вул. Краля Звонимира 15
Ulica Kralja Zvonimira 15
Тел.: 01/ 469 9999
Регіональне відділення ОСІЄК
Područna služba OSIJEK
Вул. Кнеза Терпимира 2
Ulica Kneza Trpimira 2
Тел.: 031/252-500
Регіональне відділення РІЄКА
Područna služba RIJEKA
Булевар ослободженя 14
Bulevar oslobođenja 14
Тел.: 051/406-111
Регіональне відділення СПЛІТ
Područna služba SPLIT
Вул. Бихачка 2/ц
Ulica Bihačka 2/c
Тел.: 021/310-555
Регіональне відділення
БЄЛОВАР
Područna služba BJELOVAR
Вул. Андриє Качича Миошича 7
Ulica Andrije Kačića Miošića 7
Тел.: 043/611-100
Регіональний офіс ЧАКОВЕЦЬ
Područni ured ČAKOVEC
Вул. Бана Йосипа Єлачича 1
Ulica Bana Josipa Jelačića 1
Тел.: 040/396-800

Регіональний офіс КУТИНА
Područni ured KUTINA
Вул. Церквена 13
Ulica Crkvena 13
Тел.: 044/691-370
Регіональний офіс ПОЖЕГА
Područni ured POŽEGA
Вул. Алойзія Степинця 5
Ulica Alojzija Stepinca 5
Тел.: 034/638-400
Регіональний офіс ПУЛА
Područni ured PULA
Вул. Бенедиктинське опатіє 3
Ulica Benediktinske opatije 3
Тел.: 052/375-700
Регіональний офіс СИСАК
Područni ured SISAK
Вул. Краля Томислава 15
Ulica Kralja Tomislava 15
Тел.: 044/659-100
Регіональний офіс ШИБЕНИК
Područni ured ŠIBENIK
Вул. Матиє Ґупця 42 А
Ulica Matije Gupca 42 A
Тел.: 022/201-111
Регіональний офіс
СЛАВОНСЬКИЙ БРОД
Područni ured SLAVONSKI
BROD
Вул. Вуковарська 11
Ulica Vukovarska 11
Тел.: 035/405-960

Регіональний офіс
ДУБРОВНИК
Područni ured DUBROVNIK
Пут Владимира Назора 5
Put Vladimira Nazora 5
Тел.: 020/433-700
Регіональний офіс ГОСПИЧ
Područni ured GOSPIĆ
Вул. Будачка 1
Ulica Budačka 1
Тел.: 053/617-260
Регіональний офіс
КАРЛОВАЦЬ
Područni ured KARLOVAC
Вул. Домобранська 19
Ulica Domobranska 19
Тел.: 047/606-400
Регіональний офіс КРАПИНА
Područni ured KRAPINA
Вул. К. Ш. Джальськог 4
Ulica K. Š . Đalskog 4
Тел.: 049/382-252
Регіональний офіс КРИЖЕВЦІ
Područni ured KRIŽEVCI
Вул. Краля Томислава 20
Ulica Kralja Tomislava 20
Тел.: 048/681-904
Регіональний офіс
ВАРАЖДИН
Područni ured VARAŽDIN
Тренкова вулиця 56
Trenkova ulica 56
Тел.: 042/401-500

Регіональний офіс ВИНКОВЦІ
Područni ured VINKOVCI
Вул. Юр’я Далматинця 27
Ulica Jurja Dalmatinca 27
Тел.: 032/331-155
Регіональний офіс
ВИРОВИТИЦЯ
Područni uråed VIROVITICA
Вул. Антуна Михановича 40
Ulica Antuna Mihanovića 40
Тел.: 033/638-300
Регіональний офіс ВУКОВАР
Područni ured VUKOVAR
Вул. Влaдимирa Нaзорa 12
Ulica Vladimira Nazora 12
Тел.: 032/599-444
Регіональний офіс ЗАДАР
Područni ured ZADAR
Вул. Краля Стєпана
Дeржислава 7
Ulica Kralja Stjepana Držislava 7
Тел.: 023/300-800

