Що таке програма «Режим УКРАЇНА»

Почнемо з того, що Чехія досить серйозно зацікавлена в українських робітниках, і це не
тому, що це дешева робоча сила, тут все залежить від нас самих, наскільки Ви хороший
спеціаліст, чи володієте чеською мовою, і як Ви оцінюєте свою роботу? Самі чехи хвалять
українців, як працьовитий народ, з яким у них є багато спільного – схожі традиції,
подібна мова і культура. Як повідомила віце-президент Торгової палати ЧР Ірена
Бартоньова: «Працевлаштування українців - це необхідність, тому що без них компанії не
встигають виконувати замовлення. Якщо ситуація не зміниться, деяким компаніям буде
необхідно перенести виробництво в країни, де буде легше знайти робочу силу». Я вже
писав в попередніх статтях, що раніше в рамках даної програми працевлаштуватися в
Чехії могли тільки висококваліфіковані українські фахівці. Але тепер, завдяки новому
проекту, брати участь в ній можуть працівники середньої і низької кваліфікацій: слюсарі,
кухарі, водії, зварювальники, швеї і т.д., тобто працівники для головних галузей
господарства, у виробництві і сфері обслуговування. За умови стабільного зростання
числа бажаючих, кількість працевлаштованих в Чехії українців реально може досягти
позначки в 25 тисяч осіб на рік. За словами міністра промисловості Яна Младека, щоб
задовільнити прохання чеського бізнесу, Чехія видасть більше дозволів на роботу для
українців, ніж ті 20 тисяч, які передбачалися від початку. Тривалість всієї процедури від
моменту включення заяви роботодавця зі списком працівників( в якому будете і Ви), до
одного з проектів Торгової палати ЧР, до призначення терміну подання заяви на ГК у
Львові для Вас, як майбутнього працівника, може тривати більше 6 місяці. Чеські
роботодавці, не дивлячись на всю цю бюрократичну тяганину, мають бажання офіційно
працевлаштувати українців. Дуже прикро, коли після отримання візи до Чехії, Ви
попрацюєте у свого роботодавця у малому периферійному містечку 2 місяці, отримаєте
робочу карту і без попередження майхнете до Праги за більшою зарплатою. Такі
випадки на жаль трапляються часто і показують, наскільки українці можуть бути
безвідповідальними і невдячними. Тому, наше прохання до Вас, попрацюйте принаймі 1
рік у свого роботодавця, повірте, що в тому селі не тільки у Вас, але і у чехів зарплати
зазвичай трохи нижчі, ніж у великих містах.
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