ЮРИДИЧНИЙ
СУПРОВІД
Важливим напрямком
діяльності Центру AXIOS
є юридичні консультації
захисників України та їхніх
родин щодо гарантованих
законами прав та пільг.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ
ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ:
•

•

Юридичні консультації з питань виділення
земельної ділянки.

Консультації та супровід отримання статусу учасника бойових дій

•

Юридичні консультації з питання надання
та нарахування пільг, соціально-правових
гарантій та виплати належних коштів.

•

Юридичні консультації в питаннях допомоги у отриманні статусу інваліда війни.

•

Юридичні консультації з питань отримання статусу сім’ї загиблого та допомога
членам сімей загиблих воїнів АТО у
оформленні необхідних документів для
отримання відповідного статусу.

•

Юридичні консультації щодо питань пенсійного забезпечення, порядку оформлення пенсії, роз’яснення прав на отримання
пенсії як учасника бойових дій.

01001, М. Київ
вул. Трьохсвятительська 4Б
+38 044 270 69 53
+38 050 438 76 58
axioscentre.com.ua
office@axioscentre.com.ua
Графік роботи: пн-пт
10:00–18:00

ПРАКТИЧНА
ДОПОМОГА
ЗАХИСНИКАМ
УКРАЇНИ
axioscentre

Центр практичної допомоги захисникам
України AXIOS створений за ініціативи Андрія Мацоли та покликаний допомогти захисникам державності на
сході України, всім тим, хто хоче свою патріотичну позицію
відстоювати і в мирному житті. Війна за незалежність триває:
персональна відповідальність, професійна робота та особиста мотивація до розвитку – це найкращий вклад в зміцнення
української незалежності.
Розуміючи актуальність цього виклику, фахівці Центру AXIOS
хочуть стати вашим партнером, допомогти у пошуку роботи
та працевлаштуванні, надати можливість додатково навчатися. Підвищення кваліфікації чи перекваліфікація, робота над
резюме, підготовка до співбесіди – кілька етапів, які допоможуть вам отримати гідну роботу.
Фахівці Центру AXIOS вважатимуть за честь допомогти вам,
вашим дружинам та дітям. Ваші знання, вміння і навики повинні
бути задіяними у роботі, забезпечувати як ваш особистий
добробут, так і розвиток України! Наші знання та досвід готові
запропонувати і тим, кого спіткало горе, хто втратив на війні чоловіка, сина, батька. Серед команди працівників Центру AXIOS
є учасники Війни за Незалежність на сході України, тож ми
добре розуміємо, як непросто знову повертатись до звичайного
життя після всього пережитого.

Ми готові сприяти
у працевлаштуванні:
• Досвідченого фахівця.
• Майстра робочої спеціальності.
• Молодого амбітного працівника без досвіду роботи.
• Активного кандидата, готового
до вдосконалення професійних
навичок або перекваліфікації.

Ми надамо Вам
можливість:
• Розпочати роботу у
перевіреній компанії.
• Вдосконалити свої
знання та навички.
• Побудувати професійну кар’єру.

Ми очікуємо:
•
•
•
•

на професіоналізм;
на відповідальність;
орієнтацію на результат;
максимальне особисте
бажання
та внесок у спільну справу;
• чесність, довіру
та ініціативність.

Ми цінуємо кожного та намагаємось
створити такі умови, за яких Ви,
захисники України, зможете
реалізувати свій потенціал
та досягти високих результатів.

ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ
Підвищення кваліфікації – це постійний процес,
і ми усвідомлюємо, що він потребує періодичного оновлення знань. Щоб допомогти вам отримати хорошу роботу та
гідну винагороду за неї, ми пропонуємо пройти курси чи
відвідати семінари, поповнити скарбничку навиків, а відтак
заручитися додатковою впевненістю. Ми прагнемо зробити
все, аби подати вас роботодавцю в найкращій «кваліфікаційній формі».
Якщо є необхідність, ми надамо вам професійну консультацію щодо самопрезентації та підготовки до зустрічі з роботодавцем. Такі ж послуги ми готові надати і членам вашої
родини: дітям, дружинам тощо. Ми пропонуємо навчальні
програми від найкращих центрів підвищення кваліфікації,
а здобуті знання, переконані, обов’язково допоможуть
максимально реалізуватись та отримати цікаві пропозиції
від роботодавців.

ДОПОМОГА
В ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ
Ми хочемо і можемо допомогти
вам у працевлаштуванні,
грамотно проконсультувати
та підготувати до зустрічі
з роботодавцем.
Професійна команда Центру AXIOS поверне вам впевненість,
навіть якщо ви давно не працювали за фахом, надасть всю необхідну інформацію та допоможе знайти гідне вас місце роботи.
У нашому колективі панує атмосфера глибокої поваги до
захисників України та їх родин, і ми прагнемо зробити усе
можливе, аби люди, котрі боронили нашу свободу, мирне небо
та незалежність отримали гідну роботу та шанс на професійну
самореалізацію. Чекаємо та пропонуємо скористатися нашими
знаннями та вміннями.

НАПРЯМКИ
РОБОТИ:
Співпрацюємо
з кращими
роботодавцями.
Розбудовуємо партнерство з провідними
учасниками професійної спільноти.
Сприяємо
підвищенню
кваліфікації.
Надаємо
консультації
з кадрових питань.

Супроводжуємо
працевлаштування
та адаптацію на
новому робочому
місці.
Допомагаємо з
пошуком роботи
захисникам
України та членам
їхніх сімей.
Надаємо
психологічну
підтримку.

Центр «AXIOS» - для бійців,
які повністю чи частково
втратили працездатність
Наслідки війни – це не лише психологічні травми, це,
на жаль, серйозні фізичні пошкодження, які часто впливають не лише на можливе працевлаштування, а й на життя
в цілому. Якщо ви людина з обмеженими можливостями,
ми готові запропонувати вам:

1. Психологічну допомогу
Наші психологи нададуть вам кваліфіковану моральну підтримку, зміцнять віру у себе, а послуги з профорієнтаційного
консультування допоможуть знайти себе і в професійному
середовищі (вашим сім’ям також).

2. Навчання (кваліфікацію
та перекваліфікацію)
Центр AXIOS пропонує вам спеціальні курси та семінари, які
нададуть кваліфікацію, затребувану на ринку праці і таким
чином полегшать пошук роботи.

3. Допомогу з працевлаштування
Наш професійний фахівець з персоналу зорієнтує
на ринку праці, допоможе у підготовці резюме та порадить, як обрати найкращий з можливих варіантів працевлаштування. Якщо вас цікавить дистанційна робота,
ми запропонуємо часткову зайнятість (IT-супровід,
графічний дизайн, послуги бухгалтера тощо).
Центр AXIOS прагне повернути у ваші сім’ї
впевненість у завтрашньому дні, гарний настрій
та можливість самореалізуватись як професіоналу.

