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Od pondělí 4. 4. 2022 poskytuje Krajská pobočka Úřadu práce ČR v
Praze své služby občanům Ukrajiny na speciálním kontaktním místě. Lidé
prchající před válkou mohou o humanitární dávku žádat na novém pracovišti
v Pražské tržnici v Holešovicích, v hale č. 29. Úřední hodiny tohoto pracoviště
jsou shodné s úředními hodinami ostatních kontaktních pracovišť ÚP ČR.
Klientům je na místě k dispozici tlumočník.
Na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR se v metropoli denně obracejí tisíce
občanů Ukrajiny, kteří chtějí požádat o humanitární dávku. Tento region tak patří
mezi nejvytíženější, pokud jde o počet klientů z řad cizinců pod dočasnou ochranou.
Zároveň, s ohledem na počet obyvatel, má také jeden z nejvyšších počtů klientů z
řad občanů ČR.
“Abychom zajistili důstojné podmínky nejen pro občany Ukrajiny, ale
také občany ČR, kterým poskytujeme veškeré naše služby v oblasti
zaměstnanosti i nepojistných sociálních dávek, rozhodli jsme pro otevření
tohoto speciálního pracoviště. Jeho cílem je především odlehčit ostatním
pracovištím v rámci hlavního města,” shrnuje ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v
Praze Jan Tvrdek.
Zejména začátek nového čtvrtetí je obdobím, kdy na ÚP ČR přichází vyšší
počet příjemců příspěvku na bydlení, přídavku na dítě a zvýšeného příspěvku na
péči, kteří musí dokládat pravidelně přehledy příjmů a výdajů na bydlení za
předchozí kvartál. Nové pracoviště v Pražské tržnici v Holešovicích, které je určeno
speciálně pro podávání a zpracování žádostí o humanitární dávku, tak výrazně
pomůže celou situaci zvládnout. V případě, že kapacity dnes otevřené haly č. 29
nebudou stačit, je ÚP ČR připraven otevřít další pracoviště v hale č. 27.
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