POMOC UKRAJINĚ
Pokladnička na OÚ Troubelice – příjem hotovosti ve prospěch Ukrajiny
KACPU (Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině)
Hanácká kasárna, 1. máje 1, Olomouc
Telefony: +420 771 235 570, +420 771 235 571
krajpomaha.cz
- vyřízení veškeré administrativy (přihlášení na cizinecké policii, víza, zdravotní pojištění…)
- startovací balíčky se základními hygienickými potřebami a potravinami
- možnost zprostředkování ubytování včetně dopravy do místa ubytování (podle usnesení
vlády příchozí, který odmítne nabídnuté ubytování, ztrácí nárok na zprostředkování jiné
ubytovací možnosti)
Přihlašování na cizinecké policii
- součást procedur v KACPU
- můžeme zajistit i v Uničově, máme přístup do aplikace cizinecké policie UbyPORT
Úřad práce
Okamžitá mimořádná finanční pomoc
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc-vazna-ujma-na-zdraviukrajina
formulář ke stažení v ukrajinštině
Dítě do 6 let věku 1 970 Kč
Díle od 6 do 15 let věku 2 420 Kč
Dítě od 15 do 26 let věku 2 770 Kč
Osoba starší 26 let 2 490 Kč
Pravidelné dávky
- začnou být vypláceny, jakmile bude schválen příslušný zákon
- první dávka ve výši 5 000 korun bude poskytnuta automaticky všem, kteří získali povolení k pobytu
(vízum)
- není třeba podávat žádost
- nejrychlejší výplatu umožní platný bankovní účet v ČR
Účet v bance
Česká spořitelna
https://www.csas.cz/cs/page/informace-pomoc-ukrajina#
ČSOB
https://www.csob.cz/portal/ukrajina/balicek-pro-prichozi
(dává jednorázovou finanční pomoc 2 500 korun)
Rozhlas v ukrajinštině
https://www.mujrozhlas.cz/dlya-ukrainciv
- zpravodajství v ukrajinštině
- audio rady, jak postupovat při vyřizování různých záležitostí
- základní audioslovník
- pohádky v ukrajinštině

Cestování zdarma
- držitelé víz „za účelem strpění“ a jejich děti mohou cestovat vlaky ČD, regionální autobusovou
dopravou v kraji a MHD v Olomouci zdarma
- je zapotřebí mít u sebe pas s vyznačením vízem
Děti do školy
- kontaktní osoba pro pomoc při umisťování ukrajinských dětí a žáků do mateřských a základních škol
Nikola Hirnerová, vedoucí odboru kultury, školství a sportu Městského úřadu Uničov
mailto:nikola.hirnerova@unicov.cz
585 088 213
602 794 005
Komunitní centrum
- od úterý 22. března
- malý sál Městského kulturního zařízení na Moravském náměstí 1143, Uničov
úterý 16.00–17.00 hodin
neděle 15.00–16.00 hodin
- v úterý bude přítomen pracovní městského úřadu, který předá informace a pomůže s vyplněním
případných formulářů…
- v neděli zde budou mít příchozí možnost setkání mezi sebou k výměně informací a zkušeností
- připravujeme leták v ukrajinštině se základními informacemi pro příchozí
pomahejukrajine.cz
- portál zprostředkování pomoci
- konsorcium neziskových organizací pracujících s uprchlíky
- vstup do databází i pro obce
Užitečné dokumenty: Otázky a odpovědi k zařízení pobytu a k sociálním dávkám, Jak mluvit s lidmi
zasaženými válkou, Informace pomáhajícím osobám o situaci uprchlíků, MPSV: Zajištění ochrany
nezletilým dětem bez doprovodu přicházejícím z Ukrajiny
K bydlení: Otázky pro osoby nabízející ubytování, Vzor nájemní smlouvy (česky), Vzor podnájemní
smlouvy (česky), Vzor smlouvy o krátkodobém pronájmu (česky + ukrajinsky)
Zdraví: Lékaři pro Ukrajinu, Nabídka klinicko-psychologické péče osobám zasaženým válkou na
Ukrajině, Veterinární pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny
Školy: META: Základní informace pro rodiče o vzdělávání dětí v ČR (česky, ukrajinsky); Rozcestník škol
a školek, Metodické materiály pro školy, Letáky MŠMT pro ukrajinské rodiče, META: Otázky a
odpovědi pro učitele.
Učebnice: Nakladatelství Fraus zpřístupnilo zdarma učebnice pro ukrajinské děti v ČR, Výukové
materiály pro ukrajinské děti

