Iнформації
Kostka Krásná Lípa - допомога
Допомога особам з тимчасовим захистом - органи влади та установи, працевлаштування, документи,
фінанси, юридична допомога, допомога при зарахуванні дітей до школи, житло, харчування, одяг,
психосоціальна допомога, мовні курси, Club Včelka для дітей від 3 до 6 років, працює з 8:00 до 12:00
вересня, Amari Club для дітей від 6 до 26 років з понеділка по п'ятницю з 12:00 до 17:00. Все
безкоштовно.
Контакт Krásná Lípa, Masarykova 1094/4, телефон Romana Cupalová +420 777 291 359, Renáta Kučerová
+420 774 974 583, Ilona Weinerová +420 774 700 499; Hana Volfová volfova@komunitnicentrum.cz
Agentura Pondělí - допомога
Допомога особам з тимчасовим захистом - органи влади та установи, працевлаштування, документи,
фінанси, допомога із зарахуванням дітей до школи, житло, психосоціальна допомога, допомога
людям з обмеженими можливостями, вирішення конфліктів. Все безкоштовно.
Kонтакт Monika Lampová +420 775 554 491, lampova@agenturapondeli.cz
В'їзд на територію Чеської Республіки – vstup na území ČR a pobyt
Для всіх новоприбулих громадян України діє те, що вони повинні протягом трьох днів зареєструватися
в відділі поліції у справах іноземців.
Обласний центр допомоги громадянам України УСТЕЦЬКИЙ КРАЙ – KACPU - адресу HOŘENÍ 13, ÚSTÍ
NAD LABEM, ВІДКРИТО: ПОНЕДІЛОК – П'ЯТНИЦЯ / 8:00 – 16:00
В обох описаних ситуаціях для отримання інформації українці можуть скористатися інфолінією
МВС +420 974 801 802. Все безкоштовно. Повідомлення про зміну адреси надсилається на бланку
МВЧР поштою протягом 3 днів.
Медичне страхування – zdravotní pojištění
Надання тимчасового захисту з можливістю проживання включає медичне страхування та повне
медичне обслуговування. Для дорослих в Чехії медичне страхування виплачується максимум на 150
днів, після чого необхідно зареєструватися в Бюро зайнятості або самостійно оплачувати страховку.
Для отримання страхового свідоцтва особа має звернутися до відділу медичного страхування
протягом 5 днів. Це надасть лікар або лікарня, якщо потрібна медична допомога.
VZP Tyršova 979, 408 01 Rumburk, понеділок 8-12, 13-17, вівторок 8-12, середа 8-12, 13-17, четвер 8-12
годин
Потім потрібно знайти лікаря і записатися до нього.
Для запису в дитсадок дітям необхідно зробити щеплення. Підтвердження від лікаря документується
при вступі до школи чи роботи.
Матеріальна допомога – finanční pomoc
Подати заявку на отримання коштів можна в Бюро праці в Румбурку. Можна подати онлайн.
Бюро праці Чеської Республіки швидко розгляне заявку, і кошти можна буде негайно виплатити
готівкою. Гуманітарна допомога зменшується відповідно до кількості днів перебування на території
Чехії, про візит в Україну необхідно повідомляти.
Гуманітарна допомога становить 4620 крон, 3320 крон на дитину.
Úřad práce, Rumburk, Náměstí Lužické 120/11, понеділок 8-12, 13-17, вівторок 8-11, середа 8-12, 1317, четвер 8-11 годин.
Повернення в Україну - návrat na Ukrajinu
Відмовтеся від тимчасового захисту в КАЦПУ або у Львові в Генеральному консульстві ЧР.
При поверненні в Україну необхідно зняти медичну страховку, зняти дітей зі школи, садочка.
Викладання чеської мови - Výuka češtiny
- Курси чеської мови Kostka Krasná Lípa, Mikulášovice, Jiříkově a dalších městech dle zájmu, kontakt
volfova@komunitnicentrum.com

Služby jsou zajištěny v rámci projektu „Svazek obcí SEVER pro Ukrajinu“ na integraci držitelů dočasné
ochrany, spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

