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POMOC PRO UPRCHLÍKY Z UKRAJINY
Informační linka Ministerstva vnitra

Informační linka Středočeského kraje

VEŘEJNÁ DOPRAVA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
Uprchlíci z Ukrajiny budou moci od 1. května využívat prostředky hromadné dopravy zdarma 
po dobu pěti dnů od získání dokladů o dočasné ochraně. Poté je nejjednodušším způsobem, 
jak cestovat po kraji levně a bez starostí, pořízení karty PIDLítačka. Kartu si nemusíte pořizovat 
fyzicky, pokud máte například karty VISA anebo MASTERCARD. Kupony k cestování je možné 
nahrát i na ně. Kartu anebo rovnou jízdné si můžete pořídit na webu www.pidlitacka.cz. 
Kontaktní místa pro osobní návštěvu najdete na  https://karta.litacka.cz/kontakt.

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
#delamcomuzu
Psychologické konzultace zdarma pro lidi postižené válkou na Ukrajině. 
www.terapie.cz/hlavu-nad-vodou-ukrajina

HELP LINKA PRO UPRCHLÍKY V NOUZI
Organizace Člověk v tísni zřídila nouzovou linku pro poradenství uprchlíkům v nouzi. 
Tel.: 770 600 800, Po – Pá od 9 do 17 hodin

+420 974 801 802

+ 420 226 288 400
 www.nasiukrajinci.cz

Informace jsou platné k 27. 4. 2022
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ДОПОМОГА БІЖЕНЦЯМ З УКРАЇНИ
Інформаційна лінія МВС

Інформаційна лінія Середньочеського регіону

ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ СЕРЕДНЬОЧЕСЬКОГО РЕГІОНУ
З 1 травня біженці з України зможуть безкоштовно користуватися громадським 
транспортом протягом п’яти днів після отримання документів тимчасового захисту. Тоді 
найпростіший спосіб дешево та без турбот подорожувати регіоном – отримати картку 
PIDLítačka. Вам не потрібно купувати картку фізично, якщо у вас є, наприклад, картки 
VISA або MASTERCARD. До них також можна завантажувати туристичні купони. Ви можете 
отримати картку або прямий проїзд на сайті www.pidlitacka.cz. Контактні пункти для 
особистого візиту можна знайти на https://karta.litacka.cz/kontakt. 

ОХОРОНА ЗДОРОВ‘Я
Невідкладна та невідкладна медична допомога українським біженцям буде 
безкоштовною в усіх обласних лікарнях, навіть для осіб, які ще не будуть включені до 
системи державного медичного страхування.
Це лікарні в Кладно, Коліні, Кутній Горі, Пршібрамі, Млада-Болеславі та Бенешові.

ПСИХІАТРИЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА  
ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

#delamcomuzu
Безкоштовні психологічні консультації для людей, які постраждали від війни в Україні.
www.terapie.cz/hlavu-nad-vodou-ukrajina

ЛІНІЯ ДОПОМОГИ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ, У НАДЗВИЧАЙНІЙ СИТУАЦІЇ
Люди в нужденні створили лінію екстреної допомоги для біженців, 
яким потрібна допомога. 

ТЕЛ.: 770 600 800,  пн-пт з 9.00 до 17.00

+420 974 801 802

+ 420 226 288 400
 www.nasiukrajinci.cz

Інформація дійсна станом на 27 квітня 2022 року
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HUMANITÁRNÍ DÁVKA PRO OBČANY UKRAJINY
Humanitární dávka je určená občanům Ukrajiny, kteří přišli do České republiky z důvodu 

válečného konfliktu. Cizinci s dočasnou ochranou mohou čerpat příspěvek ve výši 5 000 Kč 
měsíčně. O dávku žádejte elektronicky prostřednictvím aplikace, nebo na adrese 
davkyuk.mpsv.cz, případně na kterémkoli kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, 

a to dle místa Vašeho skutečného pobytu. 
Druhá a následující výplata humanitární dávky

Pokud Vám byla udělena dočasná ochrana (vízum), proběhla výplata první humanitární dávky 
a nemáte dostatek prostředků na zajištění základních životních potřeb (strava, 

ošacení, léky apod.), požádejte Úřad práce ČR prostřednictvím elektronické žádosti 
o druhou výplatu humanitární dávky.  

Více informací najdete zde ➜ 
 

POSTUP NA TRHU PRÁCE
Ministerstvo vnitra uděluje státním příslušníkům Ukrajiny hledajícím v České republice 

útočiště před válkou dočasnou ochranu. Držitelům víza za účelem strpění (speciálního víza  
s kódem D/VS/u) vydaného po 24. únoru 2022 se automaticky přizná dočasná ochrana.

Všichni držitelé dočasné ochrany jsou pro účely zaměstnanosti považováni za cizince  
s povoleným trvalým pobytem a získávají volný přístup na trh práce a mohou vstupovat do 

evidence uchazečů o zaměstnání.

KDE HLEDAT PRÁCI?
Vyzkoušejte například:    www.nasharabota.cz         www.workania.eu        www.jobs4ua.cz

 

BANKOVNÍ ÚČET
Nenechávejte si posílat peníze, například dávky pomoci, výplatu, na cizí účet. 

Zřiďte si účet v české bance. Nabízejí jeho zřízení na základě pasu a povolení k pobytu. 
Ve většině odpouštějí poplatky.

POZOR NA PODVODNÍKY, NEPLAŤTE PROVIZE!
Pomoc Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) 

i českých úřadů je ZDARMA. Pokud po Vás chce někdo peníze za zprostředkování, 
je to podvodník.

INFORMACE PRO OBČANY UKRAJINY

www.kr-stredocesky.cz
Informace jsou platné k 27. 4. 2022
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ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ
Гуманітарна допомога призначена громадянам України, які прибули до Чехії у зв’язку 

з війною. Іноземці з тимчасовим захистом можуть отримати внесок у розмірі 5000 
крон на місяць. Подайте заявку на частку в електронному вигляді через додаток або за 
адресою davkyuk.mpsv.cz, або на будь-якому контактному робочому місці Бюро праці 

Чеської Республіки, відповідно до місця вашого фактичного перебування. 
Друга та наступна виплата гуманітарної допомоги

Якщо вам надано тимчасовий захист (візу), першу гуманітарну допомогу виплачено, 
і у вас немає достатньо коштів для забезпечення ваших основних потреб 
(їжа, одяг, ліки тощо), зверніться до Бюро праці Чеської Республіки через 

електронну заявку на другу гуманітарну допомогу.  
Більше інформації можна знайти тут ➜ 

 

ПРОГРЕС РИНКУ ПРАЦІ
Міністерство внутрішніх справ надає тимчасовий захист громадянам України, які 

шукають притулку в Чехії. Власники толерантної візи (спеціальної візи з кодом D / VS / u), 
виданим після 24 лютого 2022 року, тимчасовий захист надається автоматично.

Усі особи, які мають тимчасовий захист, вважаються іноземцями з метою 
працевлаштування з посвідкою на постійне проживання та отримують вільний доступ до 

ринку праці та можуть увійти до реєстру шукачів роботи.

ДЕ ШУКАТИ РОБОТУ?
Спробуйте, наприклад:    www.nasharabota.cz         www.workania.eu        www.jobs4ua.cz

 

БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК
Не надсилайте ваші гроші, такі як допомога, виплати, на чужий рахунок.

Відкрийте рахунок в чеському банку. Вони пропонують її встановлення на підставі 
паспорта та прописки. У більшості випадків Ви не платите за ведення рахунку.

ОСТЕРІГАЙТЕСЯ ШАХРАЇВ, НЕ ПЛАТІТЬ КОМІСІЙНІ!
Допомога Регіональних центрів допомоги Україні (КACPU)

і чеська влада БЕЗКОШТОВНА. Якщо хтось хоче від вас грошей за посередництво,
він шахрай. 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

www.kr-stredocesky.cz
Інформація дійсна станом на 27 квітня 2022.
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POMOC PRO UPRCHLÍKY  
Z UKRAJINY

 KACPU - KRAJSKÁ ASISTENČNÍ CENTRA POMOCI 
UKRAJINĚ PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ

   
Kutná Hora

Kongresové centrum Galerie Středočeského kraje,
adresa: Kremnická 239/7 

 
Mladá Boleslav

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav,  
17. listopadu 1325, adresa: 17. listopadu 1325 

Příbram
jednací sál Zastupitelstva města Příbram,

nám. T. G. Masaryka 121, Příbram (bývalé ředitelství Rudných dolů)

 226 288 400

Mimo tuto dobu budou příchozí uprchlíci ubytováni v nouzovém 
přístřeší, aby mohli projít odbavením v pracovní době.

Informace jsou platné k 27. 4. 2022

Pro informace můžete 
volat také na Středočeskou 

asistenční linku

Provozní doba od 30. dubna: 
po – pá 8 až 17 hodin, so a ne 8 až 15 hodin.

Provozní doba od 30. dubna: po – pá 8 až 17 hodin, so a ne 8 až 15 hodin.
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ДОПОМОГА БІЖЕНЦЯМ 
З УКРАЇНИ

 KACPU -  РЕГІОНАЛЬНІ ЦЕНТРИ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ 
ДЛЯ СЕРЕДНЬОЧЕСЬКОГО РЕГІОНУ 

  
Kutná Hora - Кутна Гора

Конгрес-центр Галереї Центральночеського краю,
адреса: Kremnická 239/7 

 
Mladá Boleslav - Млада Болеслав

Млада-Болеславська початкова школа та дитячий садок, 
17 listopadu 1325, адреса: 17 listopadu 1325 

Příbram- Прібрам
зала засідань Прібрамської міської ради,

адреса: nám. T. G. Masaryka 121, (колишня штаб-квартира Рудне доли)

 226 288 400

Поза цими годинами біженці, що прибули, будуть розміщені 
в притулку для невідкладної допомоги, щоб їх можна було 

зареєструвати в робочий час.

Інформація є діє з 27 квітня 2022 року

Ви також можете 
зателефонувати за інформацією 

до Середньочеської лінії 
допомоги

Графік роботи з 30 квітня: 
пн-пт з 8.00 до 17.00, сб і нд. з 8.00 до 15.00.

Графік роботи з 30 квітня: пн-пт з 8.00 до 17.00, сб і нд. з 8.00 до 15.00.


