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ДЛЯ ПЕРЕБУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЧР КОЖНА ОСОБА ЗОБОВ’ЯЗАНА  

на території ЧР зареєструватися. 

Реєстрація → отримання дозволу на перебування з метою надання тимчасового захисту на 
території ЧР → появлення права на БЕЗКОШТОВНУ медичну та соціальну допомогу.  

Допомога з рішенням Вашої соціальної ситуації в ЧР надається Вам БЕЗКОШТОВНО та в 
БЕЗПЕЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ, таку допомогу надають працівники соціальної служби 
муніципальних урядів.   

 
ПРАЦОВНИК СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ БЕЗКОШТОВНО надає контакт, супроводжує, спрямовує, 
допомагає організувати:  

 медичну допомогу 
 можливість знайти роботу 
 фінансову безпеку 
 розміщення 
 психосоціальну допомогу 
 послуги перекладача 
 гуманітарну допомогу (харчування, одяг) 
 індивідуально згідно з Вашою особистою ситуацією 

 
 
У ВИПАДКУ, ЯКЩО ВИ ПРИЙДЕТЕ З ДИТИНОЮ АБО ВИ ЩЕ НЕПОВНОЛІТНІЙ, ПРАЦІВНИКИ 
СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ДОПОМОЖУТЬ І ПОРАДЯТЬ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ:  
 

 педіатричну допомогу  
 школи, дитячого садку 
 безпечного середовища 

 
У ВИПАДКУ, ЩО ВИ Є ІНВАЛІД: 

 людина похилого віку 
 інвалід 
 особа з розладом психіки 

Ви отримаєте базову соціальну консультацію та соціальні послуги, що для Вас можуть 
забезпечити необхідну адекватну допомогу з урахуванням Вашого стану здоров’я. 
 
КОНТАКТ ДО МУНІЦИПАЛІТЕТІВ І ПРАЦІВНИКА СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ:  
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НЕ ДОВІРЯЙТЕ ПІДОЗРІЛИМ ПРОПОЗИЦІЯМ ЗА ГРОШІ при організації: 

 швидкого оформлення реєстрації  
 посередницької допомоги  пошуком роботи (несправедливі пропозиції праці, робочі 

місця для дешевої робочої сили, недотримання прав на роботу, експлуатація, сексуальні 
послуги, рабська праця)  

 забезпечення перевезення, супроводу 
 розміщення 
 оформлення медичної страховки 
 укладення невигідних позичень  

 
Відносно пропозицій щодо пошуку праці Ви можете порадитися з працівниками соціальних 
служб  чи з працівниками служби зайнятості.  
 
СВОЇ ДОКУМЕНТИ не віддавайте незнайомій третій особі 
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PRO POBYT NA ÚZEMÍ ČR JE PRO VŠECHNY OSOBY NEZBYTNÁ registrace na území ČR. 

Registrace → udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území ČR → 

vznik nároku na lékařskou a sociální pomoc ZDARMA.  

Pomoc s řešením Vaši sociální situace je v ČR pro VÁS poskytovaná ZDARMA a v BEZPEČNÉM 

PROSTŘEDÍ, najdete ji u sociálních pracovníků na obecních úřadech.   

 
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK ZDARMA předá kontakt, doprovodí, nasměruje, pomůže vyřídit:  

 lékařská péče 

 možnost pracovního uplatnění 

 finanční zázemí 

 ubytování 

 psychosociální pomoc 

 tlumočnické služby 

 humanitární pomoc (strava, ošacení) 

 individuálně dle Vaši osobní situace 
 
 
V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE PŘIŠLI S DÍTĚTEM NEBO NEJSTE PLNOLETÝ, 
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI POMOHOU A PORADÍ I V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ:  
 

 pediatrické péče 

 školy, školky 

 bezpečného prostředí 
 
 
V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE OSOBA ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÁ: 

 senior 

 osoba se zdravotním postižením 

 osoba s duševním onemocněním 
 
bude Vám poskytnuto základní sociální poradenství a taková sociální služba, která zajistí nezbytnou 
přiměřenou pomoc vzhledem k Vašemu zdravotnímu postižení. 
 
KONTAKT NA OBEC A SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA: 
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NEDŮVĚŘUJTE PODEZŘELÝM NABÍDKÁM ZA ÚPLATU při zajišťování: 

 zrychleného řízení při registraci  

 zprostředkování práce (nekalé pracovní nabídky, pozice levné pracovní síly, nedodržování 

zaměstnaneckých práv, vykořisťování, sexuální služby, otrocká práce)  

 zajištění převozu, doprovodu 

 ubytování 

 vyřízení zdravotního pojištění 

 uzavření nevýhodných půjček…  
 

Pracovní nabídky můžete konzultovat se soc. pracovníkem a s pracovníky úřadu práce.  
 

SVÉ OSOBNÍ DOKLADY nesvěřujte třetí osobě. 
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OCHRANA DĚTÍ BEZ DOPROVODU RODIČŮ 

„Ukrajina si upřímně váží podpory a pomoci Evropských zemí, které hostí jejich děti, poskytuje 

jim bydlení, jídlo, oblečení, lékařské služby a psychologickou podporu. 

Odchod dětí z Ukrajiny je nezbytným krokem, protože Ukrajině záleží na tom, aby každé dítě 

bylo především v bezpečí a nezůstalo bez pozornosti a péče.“ Maryna Lazebna, ministryně 

sociální politiky Ukrajiny.  

V České republice k poskytnutí pomoci a podpory slouží orgány sociálně-právní ochrany dětí 

(OSPOD). 

Klíčová je registrace dětí, které nepřicházejí do České republiky s vlastními rodiči. Pokud jste 

osobou, která přicestovala s dítětem, jehož nejste rodičem, obraťte se, prosím, na Městský 

úřad/ Magistrát města/obecní úřad, ve kterém se nacházíte. 

Cílem registrace na úřadě je především předejít obchodu s dětmi či nelegální adopci 

ukrajinských dětí. 

KONTAKTUJTE: 
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Захист дітей без супроводу 

 «Україна щиро цінує підтримку та допомогу європейських країн, які приймають її дітей, 

надають їм житло, харчування, одяг, медичні послуги та психологічну підтримку.  

Від’їзд дітей з України – це необхідний крок, тому що Україна дбає про те, щоб кожна 

дитина була понад усе в безпеці і не залишалася без уваги та турботи», – Марина Лазебна, 

міністр соціальної політики України.  

У Чеській Республіці допомогу та підтримку надають органи соціального та правового захисту 

дітей (OSPOD). 

Головне – реєстрація дітей, які не приїжджають до Чехії з власними батьками. Якщо ви 

приїхали з дитиною, для якої Ви не є батьком або матір’ю, будь ласка, зв’яжіться з мерією 

/муніципалітетом міста, де ви знаходитесь.  

Метою реєстрації в установі місцевого самоврядування  є можливість надання допомоги, 

підтримки та запобігання ризикованим ситуаціям (наприклад, незаконне усиновлення 

українських дітей)  

ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО: 
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