INFO

POMOC PRO UKRAJINCE
PŘICHÁZEJÍCÍ DO ČESKA
Základní informace, jak postupovat a kam se obrátit,
jsou na webu Ministerstva vnitra:
www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny
Telefonní linka pro informace o postupu pro občany Ukrajiny:

974 801 802
Zdravotnická infolinka pro občany Ukrajiny

1221 nebo +420 226 20 1221
VOLBA 8 (spojí s ukrajinsky mluvícími operátory)

CHCETE NABÍDNOUT UBYTOVÁNÍ?
Centrálně spravuje databázi ubytovacích kapacit Správa uprchlických zařízení
a sbírá nabídky na adrese: ubytovaniukrajina@suz.cz
V případě nabídek individuálních možností ubytování lze kontaktovat také linku
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, kde poskytují i informace
o postupu registrace či ubytování:

950 870 420
Aby nebyly linky zahlcené, doporučujeme Vaši nabídku ubytování zaslat písemně
na e-mail Krajského úřadu Středočeského kraje: pomocukrajine@kr-s.cz
Napište kontakt na Vás jako poskytovatele, místo ubytování, kapacitu,
a za jakých podmínek ubytování nabízíte.

HUMANITÁRNÍ A DOBROVOLNICKÁ POMOC
Neziskové organizace založily společné tržiště pomoci jak materiální, tak
dobrovolnické: pomahejukrajine.cz

INFO

POMOC LIDEM
PRCHAJÍCÍM Z UKRAJINY
+420 974 801 802
+ 420 950 870 420 Informační linka Středočeského kraje

Informační linka Ministerstva vnitra

Informace o postupu pro občany Ukrajiny. Přijímá i nabídky náhradního ubytování.

VEŘEJNÁ DOPRAVA
S okamžitou platností mají občané Ukrajiny cestování veřejnou dopravou v kraji
zdarma. K využití vlaků či autobusů v regionu jim bude stačit prokázat se ukrajinským
pasem či občanským průkazem.

ZDRAVOTNÍ PÉČE
Neodkladná a akutní lékařská péče pro ukrajinské uprchlíky bude ve všech krajských
nemocnicích zdarma, a to i pro osoby, které prozatím nebudou zařazeny do systému
veřejného zdravotního pojištění.
Jde o nemocnice v Kladně, Kolíně, Kutné Hoře, Příbrami, Mladé Boleslavi a Benešově.

PSYCHIATRICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ POMOC
PRO OBČANY UKRAJINY
Národní ústav duševního zdraví (přednostně a bez předchozího doporučení)

+420 283 088 139
#delamcomuzu
Pomoc pro lidi postižené situací na Ukrajině ZDARMA. Desítky psychoterapeutů jsou
schopny vést terapie v ukrajinštině, ruštině, běloruštině či angličtině, a nabízí krizovou
intervenci i dlouhodobější psychoterapeutickou pomoc.
https://www.terapie.cz/hlavu-nad-vodou-ukrajina

