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together4ukraine.eu

 Oferty pracy  Aktualności 
 Informacje praktyczne dla Uchodźców z Ukrainy 

 Pracovní nabídky  Aktuality 
 Praktické informace pro uprchlíky z Ukrajiny 

 Пропозиції роботи  Новини 
 Практична інформація для біженців з України 

Partner wiodący / Vedoucí partner / Провідний партнер:

Sdružení TULIPAN, z.s.
28. října 59/42, 460 07 Liberec, Česká republika
tel.: +420 775 802 271, 
e-mail: jiricna@sdruzenitulipan.cz
www.sdruzenitulipan.cz  www.sdruzenitulipan.cz/en 
kontaktní osoba: Ing. Lucie Jiřičná, zástupce ředitelky

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra, Polska  
tel.: +48 75 75 27 500 
e-mail: biuro@karr.pl, www.karr.pl

Fundacja Inicjatyw Polsko-Ukraińskich PRZYSZŁOŚĆ
Plac św. Małgorzaty 8/2, 58-100 Świdnica, Polska
PL +48 731 356 150 
UA/RUS +48 731 356 140 
EN/GER +48 731 356 294
biuro@fipu.pl, www.fipu.pl 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, Česka republika
tel.: + 420 495 817 640, 720 029 812
e-mail: ltlusta@kr-kralovehradecky.cz
www.kralovehradeckykraj.eu/www.kr-kralovehradecky.cz 

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
Jiráskova 9, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika
tel.: +420 483 346 000, 
e-mail: info@ohkjablonec.cz, www.ohkjablonec.cz 

Okresní hospodářská komora Liberec
Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, Česka republika
tel.: + 420 485 100 148
e-mail: info@ohkliberec.cz, www.ohkliberec.cz

Krajská knihovna v Pardubicích
Pernštýnské náměstí 77, 530 94 Pardubice, Česká republika 
tel.: +420 466 531 241, +420 606 057 337 
e-mail: r.kodetova@knihovna-pardubice.cz, reditel@kkpce.cz
www.kkpce.cz
kontaktní osoba: Ing. Radomíra Kodetová, ředitelka

Partnerzy projektu / Partneři projektu / Партнери проекту: 

mailto:biuro@euwt-novum.eu
https://www.euwt-novum.eu/
https://www.esus-novum.eu/
http://www.sdruzenitulipan.cz
https://www.sdruzenitulipan.cz/en
mailto:biuro@karr.pl
mailto:biuro@fipu.pl
http://www.fipu.pl
mailto:ltlusta@kr-kralovehradecky.cz
http://www.kralovehradeckykraj.eu/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
mailto:info@ohkjablonec.cz
https://www.ohkjablonec.cz
mailto:info@ohkliberec.cz
http://www.ohkliberec.cz/
mailto:r.kodetova@knihovna-pardubice.cz
mailto:reditel@kkpce.cz
http://www.kkpce.cz/


Cel projektu 

Głównym celem projektu jest koordynacja integracji 
uchodźców wojennych. Wymiana informacji na temat 
dobrych i złych praktyk między instytucjami zajmującymi 
się tą problematyką. Kolejnym celem projektu jest 
stworzenie punktów pomocy po obu stronach granicy. 
Punkty pomogą uchodźcom nie tylko znaleźć pracę po obu 
stronach granicy, w czym ma pomoc giełda pracy, ale także 
znaleźć kursy nauki języka i miejsca dla dzieci w szkołach.

Celem projektu jest stworzenie silnej i stabilnej sieci 
współpracy na obszarze pogranicza, która pozwoli na 
zniwelowanie negatywnych skutków obecnej sytuacji 
wywołanej napływem uchodźców wojennych z Ukrainy. 
Stworzenie trwałych mechanizmów współpracy pozwoli  
na łagodzenie negatywnych skutków podobnej sytuacji  
w przyszłości.

Cel główny osiągnięty zostanie dzięki realizacji celów 
szczegółowych, czyli:

  koordynacji procesu integracji uchodźców  
z Ukrainy,

  stworzenie punktów kontaktowych
  zorganizowanie giełdy pracy,
  stworzenie internetowej platformy z ofertami  

pracy z polsko-czeskiego pogranicza,
  wsparcie niepełnosprawnych uchodźców.

Popis projektu

Hlavnim cilem projektu je koordinace integrace valečnych 
uprchliků, vyměna dobrych i špatnych zkušenosti mezi 
institucemi, ktere se zabyvaji touto problematikou. Dalším 
cílem projektu je vytvořeni asistenčních míst na obou 
stranách hranice, které pomohou uprchlíkům nejen  
s hledáním práce na obou stranách hranice, k čemuž  
by měla sloužit tzv. burza práce, ale i s vyhledáváním 
možností výuky obou jazyků a umístění dětí do škol  
a školských zařízeni.

Cílem projektu je vytvoření silné a stabilní sítě spolupráce 
v příhraničním území, která umožní odbourat negativní 
dopady současné situace, způsobené příchodem válečných 
uprchlíků z Ukrajiny. Vytvoření trvalých mechanismů  
spolupráce umožní zmírnit negativní dopady obdobné 
situace v budoucnosti.

Hlavní cíl bude naplněn díky realizaci  
specifických cílů, a to:

  Koordinace procesu integrace uprchlíků z Ukrajiny,
 Zřízení kontaktních míst,
 Organizace pracovní burzy,
  Vytvoření internetové platformy s pracovními 

nabídkami z česko-polského příhraničí,
  Podpora pro uprchlíky se zdravotním postižením.

Опис проекту

Основною метою проекту є координація інтеграції 
біженців війни. Обмін інформацією про хороші та 
погані практики між установами, які займаються цими 
питаннями. Ще однією метою проекту є створення 
пунктів допомоги по обидва боки кордону, які 
допоможуть біженцям не лише знайти роботу  
по обидва боки кордону, в чому допоможе біржа  
праці, а й можливість вивчити мову, знайти місце  
для дітей у школах.

Метою проекту є створення міцної та стабільної 
мережі співпраці в прикордонній зоні, яка дозволить 
пом’якшити негативні наслідки поточної ситуації, 
спричиненої напливом біженців війни з України. 
Створення постійних механізмів взаємодії дозволить 
пом’якшити негативні наслідки подібної ситуації  
в майбутньому.

Основна мета буде досягнута завдяки реалізації 
конкретних цілей, а саме:

  координація процесу інтеграції біженців  
з України,

  створення контактних пунктів,
  організація ярмарку вакансій,
  створення онлайн-платформи з пропозиціями 

роботи з польсько-чеського прикордоння,
  підтримка біженців-інвалідів.

Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264 „Společně pro Ukrajinu”  
je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální  

rozvoj v rámci programu spolupráce Interreg  
V-A Česká republika – Polsko 2014–2020.

Проект CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264 «Разом для України» 
співфінансується Європейським Союзом з Європейського фонду  
регіонального розвитку в рамках Програми співпраці INTERREG  

V-A Чеська Республіка-Польща 2014– 2020 рік.

Projekt  CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264 „Wspólnie dla Ukrainy”  
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego  

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg  
V-A Republika Czeska – Polska.


