
Sunt cetățeanul unui alt stat membru al UE. Cum mă poate ajuta avocatul poporului? 

Avocatul poporului ajută pe: 

 cetățenii UE, 

 cetățenii Norvegiei, Islandei și Lichtensteinului, 

 membri lor de familie, 

dacă devin victime ale discriminării din motive de cetățenie. 

Exemple: 

La interviul pentru ocuparea locului de muncă v-au spus că primesc doar cetățeni cehi. 

Angajatorul a disponibilizat în masă pe acei angajați, care nu au avut domiciliu permanent pe teritoriul 

Republicii Cehe. 

Anunțul de muncă pentru mnca în depozit pretinde ca adepții sau adeptele să aibe limba materna cehă. 

În decursul contractării unui împrumut, banca v-a solicitat mai multe documente de identitate decât de la 

cetățenii cehi. 

Pe fiica dvs. nu au primit-o la școală pentru că nu s-a născut pe teritoriul Republicii Cehe. 

Comodatul cere să-i plătiți chiria doar dintr-un cont bancar cehesc. 

Puteți să ne contactați în limba dvs. maternă. E-mailul sau scrisoarea dvs. o dăm la tradus. Pentru dialogul 

personal asigurăm traducere. În plus, angajații și angajatele noastre vorbesc engleza, germana sau 

franceza. 

Cum procedăm, găsiți pe verso. 

Avocatul poporului vă mai poate ajuta: 

 dacă aveți probleme cu o instituție cehă, 

 dacă dvs. sau cineva apropiat/ă dvs. este limitat/ă în libertatea personală 

 sau dacă vă confruntați cu o discriminare de exemplu din motiv de vârstă, sex sau dizabilități  

Alte informații le găsiți pe paginile noastre web www.ochrance.cz/en, afișe informaționale pentru diferite 

situații de viață le găsiți sub link-ul https://bit.ly/2jHJ29T. 

Uitați-vă dacă avocatul poporului a soluționat deja un caz similar cu al dvs. în Evidența documentelor de 

poziție ale ocrotitorului (http://eso.ochrance.cz/). Puteți să căutați în funcție de parolă „diskriminační 

důvod – státní příslušnost“ sau introducerea cuvintelor cheie în coloana „hledání fulltextem“. În Evidență 

găsiți cazuri în limba cehă și uneori și în limba engleză. Cazurile avocatului poporului le găsiți și în analele 

documentelor de poziție Cetățenia Uniunii Europene https://bit.ly/2rv3ePM (în engleză). 
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