
Koordinovaná pomoc lidem, kteří utíkají z válečného konfliktu na Ukrajině – Krásná Lípa 
 
Ubytování  
V Krásné Lípě máme k dispozici zhruba stovku lůžek. Z toho je část krizových na pár nocí nebo na několik týdnů. 
Ubytování zajistili také penziony nebo soukromníci. Většina dlouhodobého ubytování je již rezervována nebo 
obsazena.  
 
Ubytovatel typu „penzion“ může požádat o kompenzační příspěvek, a to i zpětně. Informace jsou na webu 
https://www.kr-ustecky.cz/ubytovani-kompenzace/ds-100800/p1=283554, vyplněné podklady se odesílají na 
uvedenou adresu do Rumburku. Smlouvu s ubytovatelem následně uzavírá Ústecký kraj. Majitel musí ihned 
hlásit přistěhování a odstěhování osob, kompenzaci vyúčtovává zpětně do 5. dne následujícího měsíce. 
 
Ubytování v soukromí bude také finančně podpořeno příspěvkem, který bude vyplácet pravděpodobně Úřad 
práce. Podmínky budou zveřejněny koncem března. Nabídku ubytování je dobré si dobře zvážit, zejména to, jak 
zasáhne pobyt dalších lidí do stávajícího provozu Vaší domácnosti.  
Vzory dvoujazyčných nájemních i podnájemních smluv máme k dispozici v Kostce. 
 
Vyřízení dokladů a humanitární dávky  
Kostka pomůže lidem s vyřízením dokladů, získání SIM, založením účtu, registrací na Cizinecké policii a získání 
víza, registrací na Úřadu práce, vyřízením humanitární dávky, registrací na zdravotní pojišťovně, ohlášením 
změny bydliště apod.  
 
Potravinová a materiální pomoc  
Ve spolupráci s Potravinovou bankou, Cedrem, Lidlem a drobnými i většími dárci poskytujeme lidem základní 
potraviny, drogerii, oblečení, potřeby pro kojence, obuv nebo vybavení domácností. Sbírky vyhlašujeme dle 
aktuální potřeby na webu Kostky nebo města. 
 
Zdravotní péče  
Po získání víza je zdravotní péče dětem i dospělým poskytována u většiny lékařů v regionu. Přijímá také 
pohotovost nebo v nemocnici v Děčíne je zdravotní UA point. 
 
Doprava 
Po předložení dokladu je v Ústeckém kraji pro běžence doprava zdarma. 
 
Škola a děti 
Škola se připravuje na přijetí dětí do vzdělávání, menších dětí do mateřské školy. Děti také mohou chodit do 
Kostky do Klubu Včelka pro předškoláky nebo do Amari klubu či T-klubu. Část dětí má zajištěnou distanční 
výuku na Ukrajině. Hledáme dobrovolníka pro výuku jazyka, pro děti i dospělé. 
 
Zaměstnání 
V Kostce máme nabídky volných pracovních míst z různých oborů, je možné kontaktovat sociální pracovníky 
Kostky nebo se o práci zajímat na Úřadu práce v Rumburku. 
 
Setkávání 
Setkávání lidí z Ukrajiny organizují v Hosaně ve Varnsdorfu a od 6. 3. 2022 také v Halabale v Rumburku. 
 
Domácí mazlíčci  
Psi a kočky musí být 10 dnů v karanténě v místě pobytu. Do 3 dnů je třeba navštívit veterináře. 
 
Děkujeme všem, kteří se do pomoci zapojili a zapojují! Je to pro většinu z nás nová, v mnohém náročná situace. 
 
V případě zájmu o podporu pro lidi ubytované u Vás, kontaktujte sociální pracovnice Kostky.  
Nabídky pomoci a ubytování přijímáme na email drobeckova@krasnalipa.cz nebo 
volfova@komunitnicentrum.com, telefon 777291400.   

https://www.kr-ustecky.cz/ubytovani-kompenzace/ds-100800/p1=283554
mailto:drobeckova@krasnalipa.cz
mailto:volfova@komunitnicentrum.com

