
Možnosti zaměstnání zdravotních
sester z Ukrajiny
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Důvody, proč mají nemocnice nedostatek
zdravotnického personálu

Pomalý kariérní růst

Nízké mzdy a slabý zájem
mladých lidí o toto povolání

Nízké mzdy a slabý zájem
mladých lidí o toto povolání

Migrace sester za prací do zahraničí nebo

do soukromých zařízení

Migrace sester za prací do zahraničí nebo

do soukromých zařízení

Vysoká vytíženost zdravotních
sester, mají na starosti víc pacientů než

v soukromých zdravotnických zařízeních

Vysoká vytíženost zdravotních
sester, mají na starosti víc pacientů než

v soukromých zdravotnických zařízeních

Přirozená fluktuace v důsledku vysokého

věku zdravotních sester

Přirozená fluktuace v důsledku vysokého

věku zdravotních sester

www.manuvia.com



Aktuální situace na trhu práce v ČR
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Zdroj: 
Úřad práce České republiky, Český 
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Nezaměstnanost v 
ČR 2,7 %

duben 2019
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Projekt Ukrajina: 140 dní na získání

zaměstnanecké karty

Projekt Ukrajina: 140 dní na získání

zaměstnanecké karty

Nahlášení volných
pracovních míst, nábor a 
testování na Ukrajině

Nostrifikace vzdělání v 
ČR na KÚ obor Školství a 
Získání povolení k výkonu 

odborné praxe

Příprava žádosti do 
režimu pro vysoce

kvalifikované 
zaměstnance z UA

Příprava žádosti
o zaměstnaneckou kartu 

a podání žádosti
Získání víz

Cestování do ČR a 
finalizace procesu 
ZK (přes OAMP) 
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45 dní
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30 dní

30 dní
5 dní



• 360 000 lidí pracujících jako zdravotnický personál

• Průměrná mzda 10 000 UAH / 8 538 CZK

• 137 vzdělávacích zařízení, kde se vyučuje zdravotnický

personál

• 1285 nemocnic

Ukrajina: Aktuální situace ve zdravotnickém 
sektoru

Ukrajina: Aktuální situace ve zdravotnickém 
sektoru
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https://zdorov-info.com.ua/ - nemocnice
https://www.education.ua/ - vzdelavacie zariadenia
http://www.olx.ua/ 



Kontaktováni: 400

Nedostupní: 130

Nemá zájem: 180

Má zájem: 90

Vyhovují
podmínkám programu: 40

100%

32,50%

45,00%

22,50%

10,00

%

Ukrajina: Průzkum zájmu zdravotních

sester

Ukrajina: Průzkum zájmu zdravotních

sester
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Ukrajinský

Staffing

• 34 poboček na Ukrajině

• 1 200 interních i externích náborářů

• 2 000 zaměstnaných ročně

• Vysoká kvalita kandidátů

• Nízká fluktuace

• Kompletní vyřízení migrační agendy
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Německo

Polsko

Ukrajina

Maďarsko Rumunsko

Srbsko

Croatia

Slovensko

BaH

Moldavsko

Bělorusko

Manuvia Staffing: 7 krajin

Česko

Plánované trhy

Aktuální trhy
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Děkujeme

Ing. Michal Novotný

Head of Business Development

+420 724 439 971

michal.novotny@manuvia.com
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