
U B Y T O V A L I  J S T E  
U P R C H L Í K Y  ?
A  C O  D Á L  ?  

NEJDŘÍVE FORMALITY

Přinášíme vám souhrn základních rad, získaných na základě praktických zkušeností. Je dobré si uvědomit, že ubytování v rodině 
je projevem nejvyšší solidarity ale i velkým závazkem. Tyto body by měly pomoci Vám i Vašim hostům co nejlépe zvládat situaci.

do 30 dnů - registrace na cizinecké policii
do 90 dnů - víza strpení
zdravotní pojištění
MOP - mimořádná okamžitá pomoc (finance)

Až si rodina odpočine, pomozte jim vyřídit potřebné 
formality
Základ vytvoříte v regionálním centru pomoci (KACPU)

INFORMACE PRO DOBROVOLNÍKY, KTEŘÍ UBYTOVALI, 

NEBO UBYTUJÍ UKRAJINSKÉ UPRCHLÍKY V SOUKROMÍ.

ZJIŠŤUJTE POTŘEBY

Pokládejte otázky...
Chybí něco hmotného? Jaký je 
fyzický a psychický stav vašeho 
hosta? Potřebuje krizovou, nebo 
zdravotnickou intervenci? Jakou má 
představu o pobytu v ČR? Potřebuje 
léky? Jakou má profesi, práci a jaké 
jsou jeho koníčky a zájmy? 

HMOTNÁ POMOC

oblečení, obuv, hygienické 
potřeby
spojení se světem - telefon, 
SIM, internet
věci pro děti, školní potřeby, 
hračky
ženám nachystejte sami 
hygienické vložky (stydí se o ně 
říci)

Zjistěte, co je potřeba

 Co vše je obvykle potřeba najdete 
na webech charitativních 
organizací, nebo ve 
specializovaných skupinách na 
internetu. 

POMOC S INTEGRACÍ

pediatra, odborného lékaře pro 
dospělé
školy, školky, mateřského 
centra, dětské skupiny
otázky víry - kde je nejbližší 
pravoslavný kostel, nebo jiný
zprostředkujte kontakt se 
starousedlíky z UA?
mnoho organizací nabízí 
aktivity pro volný čas a 
jazykové kurzy. Tyto informace 
jsou často i v ukrajinštině. 

Nečekejte, až to bude potřeba a 
buďte připraveni pomoci se 
zajištěním 

 

PRÁCE

mnoho z uprchlíků chce hned začít 
pracovat. Pomozte jim s orientací v 
nabídkách, ptejte se na jejich zkušenosti 
a pomozte s vytvořením životopisu, 
zjišťujte možnosti v okolí
 

INFORMACE

www.migrace.com
www.nasiukrajinci.cz
www.mpsv.cz/pomoc-ukrajine
 
 

http://www.migrace.com/
http://www.nasiukrajinci.cz/
http://www.mpsv.cz/pomoc-ukrajine

