
Pro všechny nově příchozí z Ukrajiny platí, že se musí do 30 dnů zaregistrovat na oddělení
pobytových agend cizinecké policie. Tuto povinnost je možné splnit v Krajském
asistenčním centru v Praze (náměstí Organizace spojených národů 844/1, 180 00 Praha,
otevírací doba PO-PÁ 8-19 hodin, SO-NE 8-15 hodin), v Kutné Hoře (ulice Kremnická 239/7,
284 01 Kutná Hora, otevírací doba PO-PÁ 8-17 hodin, SO-NE 8-15 hodin) a také v Příbrami
(náměstí T. G. Masaryka 121, 261 01 Příbram, otevírací doba PO-PÁ 8-17 hodin, SO-NE 8-15
hodin). V KACPU je možné na jednom místě provést registraci, vyřídit vízum, zažádat si
také o finanční příspěvek, registrovat se k veřejnému zdravotnímu pojištění nebo získat
psychologickou pomoc. V případě dotazů můžete rovněž volat krajskou asistenční linku
tel. 226 288 400. Samotnou registrační povinnost můžete splnit rovněž přímo v regionu, a
to na cizinecké policii v Mladé Boleslavi (ulice Štefánikova 1304, 293 01 Mladá Boleslav).

Pokud pobýváte v soukromí (u rodiny, v městském bytě apod.), musíte se zaregistrovat
sami. Jestliže jde o pobyt v hotelu či jiném ubytovacím zařízení, zajistí registraci ubytovatel.
Je vhodné se přesvědčit, že tak skutečně učinil. Děti mladší 15 let povinnost ohlášení místa
pobytu nemají, registrovat se tedy nemusí a není nutná ani jejich osobní návštěva KACPU.
Po registraci máte 90 dnů na vyřízení speciálního dlouhodobého víza.

do České republiky přichází řada z Vás za velmi dramatických okolností, zatímco Vaše
země čelí agresi ze strany Ruské federace. Česká republika jednoznačně stojí za
Ukrajinou a je odhodlaná nabídnout Vaší zemi pomocnou ruku nejen na vládní úrovni, ale
také Vám osobně. Protože se nacházíte ve složité situaci, a navíc v cizí zemi, kde je
většina z Vás poprvé, přinášíme Vám přehled toho nejdůležitějšího, co je potřeba po
příchodu do České republiky absolvovat. Většinu povinností zvládnete vyřídit během
jediné návštěvy v krajském asistenčním centru. Zároveň se níže můžete dočíst o dalších
tématech, která Vás zajímají – o tom, jak získat zaměstnání nebo jak zapojit své děti do
vzdělávacího procesu. 

Vážení přátelé z Ukrajiny,

Po vstupu na území České republiky

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Z rozhodnutí Středočeského kraje a Hlavního města Prahy mají
uprchlíci z Ukrajiny na území Středočeského kraje veřejnou dopravu zdarma pět dní po
udělení víza o strpění, na území Prahy je jízdné zdarma bez omezení po předložení
ukrajinského pasu s vízem o strpění.

V obou popisovaných situacích mohou Ukrajinci pro získání informací využít infolinku
Ministerstva vnitra ČR +420 974 801 802.
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Žádat o dávky hmotné nouze mohou pouze uprchlíci, kteří mají uděleno vízum za účelem
strpění. Pro ukrajinské občany je od 21. března určena primárně humanitární dávka ve výši
5.000 Kč na osobu na měsíc, na kterou má nárok každý držitel tohoto víza.

O dávku lze žádat online prostřednictvím mobilní aplikace, kterou naleznete na webu
www.uradprace.cz/web/uk, a to i opakovaně. Pro další měsíce avšak bude nutné
zažádat o dávku znovu a prokázat své příjmy. To se netýká dětí do 18 let, které mají
nárok na dávku každý měsíc v plné výši. K bezhotovostní výplatě humanitární dávky je
třeba mít zřízený účet u libovolné české banky.

Pokud jej nemáte, bude třeba obrátit se na nejbližší Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR
(Jaselská ulice 292, Mladá Boleslav) nebo Detašované pracoviště Úřadu práce (Jiráskova
ulice 1533, Mnichovo Hradiště). Preferovaný způsob podání žádosti je online
prostřednictvím aplikace a také bezhotovostní výplata dávky na bankovní účet.

O dávku lze žádat rovněž osobně v krajském asistenčním centru pomoci uprchlíkům
(KACPU) a také na kterémkoliv pracovišti Úřadu práce, a to i zpětně za měsíc, kdy
bylo žadateli vydáno vízum o strpění. 

Bezvízový pobyt (turistický pobyt) – v rámci maximálně devadesátidenního
bezvízového pobytu nejsou občané Ukrajiny účastni veřejného zdravotního pojištění.
Aby si nemuseli případnou zdravotní péči sami platit, musí mít komerční cestovní
pojištění od některé z pojišťoven. Pojištění lze sjednat i online.

Speciální dlouhodobé vízum (vízum za účelem strpění) – okamžikem udělení víza za
účelem strpění se osoba stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s
přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ni odvádí český stát.
Pojištění vyřídíte během návštěvy KACPU. Získáte doklad o pojištění, který budete
předkládat u lékaře či nemocnici v případě potřeby zdravotní péče. 

Zdravotní pojištění

Dávky hmotné nouze

Pro pobyt v České republice je nutné mít zdravotní pojištění. Záleží na druhu pobytu:

1.

2.
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Návštěva KACPU je Vaší základní povinností. Na jednom místě se tu můžete registrovat,
vyřídit vízum, zažádat o finanční příspěvek (tzv. mimořádnou okamžitou pomoc), registrovat
se k veřejnému zdravotnímu pojištění nebo získat psychologickou pomoc. Centrum
funguje NON STOP. Můžete tu také získat materiály k registraci na Úřadu práce.

Krajské asistenční centrum pomoci uprchlíkům (KACPU)

http://www.uradprace.cz/web/uk,
http://www.mnhradiste.cz/ukrajina


Integrace dětí do českých kolektivů proběhne nejdříve se začátkem nového školního roku
2022/2023, tedy 1. září 2022. Do té doby by měly být děti z Ukrajiny, po nutné aklimatizaci
v novém prostředí, zařazovány do dětských skupin a tříd sestávajících výhradně z
ukrajinských dětí. V Mnichově Hradišti se tyto skupiny otevírají od 23. března a jsou denně
v provozu mezi 7. a 13. hodinou. Pro zapojení Vašeho dítěte do adaptační skupiny a v
budoucnu do školní třídy vyplňte formulář dostupný na webu města www.mnhradiste.cz,
zástupce městského úřadu Vás následně bude kontaktovat.

Formulář s Vámi případně vyplní rovněž v Městském informačním centru na Masarykově
náměstí 1142. Cílem je nabídnout dětem možnost trávit čas v kolektivu, kde se budou cítit
dobře a budou si s ostatními rozumět, a rodičům prostor, aby mohli začít pracovat.
V dětských skupinách bude rovněž zajištěna výuka českého jazyka.

Rodiče prosíme o vyplnění dotazníku (https://forms.gle/3KQU5xfiaucWrb858)
týkajícího se ukrajinských dětí, a to z důvodu efektivního plánování předškolních a 
 školních vzdělávacích kapacit.

Adaptační skupiny, mateřské a základní školy

Cizí státní příslušníci, kterým Ministerstvo vnitra ČR udělilo speciální vízum, si mohou začít
hledat zaměstnání. Mohou využít své kontakty, doporučení, která získají v krajském
asistenčním centru pomoci uprchlíkům, i asistenci ze strany Úřadu práce ČR, který pomůže
s hledáním zaměstnání, s předáním kontaktů na instituce zřizující kurzy českého jazyka
nebo s rekvalifikací.

Na základě pobytového víza za účelem strpění či dočasné ochrany si můžete v ČR najít
sami zaměstnání u kteréhokoliv zaměstnavatele, který nové zaměstnance hledá. Není
nutné žádat o žádné oprávnění k zaměstnání, zaměstnavatel pouze nahlásí nástup cizince
na Úřad práce ČR (kontaktní pracoviště Mladá Boleslav, Jaselská ulice 292, telefonní číslo
950 136 310, nebo 950 136 328). Není třeba obracet se na zprostředkovatele.

V úterý 24. května pořádá Úřad práce v Mladé Boleslavi burzu práce pro Ukrajince.
Akce se odehraje na velkém sále Domu kultury (Dukelská 1093, 293 01 Mladá
Boleslav) a zúčastní se jí vybraní zaměstnavatelé z Mladoboleslavska.
Akce začíná v 9:30 hodin.

Zaměstnání a vstup na trh práce
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V Mnichově Hradišti funguje nízkoprahový N klub (http://www.os-semiramis.cz/os-
site/centra/n-klub/, adresa: Poříčská 1135, Mnichovo Hradiště), který se orientuje na mladé
lidi ve věku od 6 do 22 let, a nabízí jim bezpečné místo, kde mohou trávit čas, potkávat se
se svými vrstevníky, doučovat se, ale také využít služeb odborníků zvyklých řešit složité
životní situace.

Starší děti a volný čas

Další často kladené dotazy
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Zdravotní pojištění můžete bezplatně vyřídit v KACPU, následně budete mít zdravotní péči
na území České republiky zdarma. Pokud byste ošetření potřebovali ještě před vyřízením
pojištění, můžete se obrátit na kteroukoliv středočeskou nemocnici (např. Klaudiánova
nemocnice v Mladé Boleslavi), kde máte i bez pojištění z rozhodnutí Středočeského kraje
zdravotní péči zdarma, nebo využít služeb iniciativy Lékaři pro Ukrajinu
(www.lekariproukrajinu.cz), která od začátku krize na Ukrajině nabízí uprchlíkům možnost
ošetření zdarma. Obracet se můžete například na místní lékaře uvedené níže.

Ordinace Martínkovi
+420 318 690 617, adresa: Jana Švermy 395, Mnichovo Hradiště
info@ordinace-martinkovi.cz, https://moje.sestraemmy.cz/, www.ordinace-martinkovi.cz, 

MUDr. Tomáš Fiala
+420 326 771 339, adresa: Masarykovo náměstí 692, Mnichovo Hradiště
tomasfiala82@centrum.cz, https://mudrfiala.webnode.cz

MUDr. Jaroslav Pfeffer
+420 315 810 626. adresa: Masarykovo náměstí 246, Mnichovo Hradiště
j.pfeffer@seznam.cz

V případě život ohrožujících situací volejte telefonní linku 155.

Pokud potřebujete odbornou radu týkající se zdravotního stavu, dozvědět se, kam za
vhodným lékařem, nebo kde je nejbližší nemocnice, lékárna či zdravotnická pomoc, je
Vám k dispozici call centrum Záchranné zdravotnické služby Středočeského kraje na
telefonním čísle +420 800 888 155.

Lékařská péče

Humanitární pomoc se v Mnichově Hradišti soustředí do farní stodoly naproti kostelu sv.
Jakuba – adresa 1. máje 232. Získat tu můžete oblečení nebo drogerii. Stodola je otevřena
vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 16 do 18 hodin a případně po telefonické domluvě s
farářem Pavlem Machem +420 736 148 567. Individuálně se lze na faře domluvit i na
dalších formách pomoci.

Materiální pomoc

ukrajina@mnhradiste.cz

Další často kladené dotazy
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V případě dotazů můžete v regionu kontaktovat Úřad práce v Mladé Boleslavi, který sídlí na
adrese Jaselská 292, tel. +420 950 136 311, obrátit se můžete rovněž na Detašované
pracoviště Úřadu práce v Mnichově Hradiště sídlící na adrese Jiráskova 1533. Podrobnosti
naleznete na webových stránkách www.uradprace.cz/web/uk, nabídku konkrétních
pracovních pozic naleznete například na portálu www.nasharobota.cz/uk.
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Důležité kontakty

Centrum pro integraci cizinců Mladá Boleslav
Třída Václava Klementa 467, Mladá Boleslav (vchod z ulice Jaselská),
tel. +420 311 584 406, icmladaboleslav@suz.cz, sociální a právní poradenství

Středočeská asistenční linka KACPU
+420 226 288 400, linka je obsluhována NON STOP a pomáhá se základními informacemi
o postupu při registraci, hledání ubytování, vyřizování víz či postupu při získání pracovního
povolení nebo poskytuje informace o nároku na dávky. Shromažďuje také informace
o nabídkách ubytování pro uprchlíky.

Linka Záchranné zdravotnické služby Středočeského kraje
+420 800 888 155

Informační linka Ministerstva vnitra ČR
+420 974 801 802, ukrajina@mvcr.cz

Krizová linka psychologické pomoci pro ukrajinské občany
+421 771 234 434 (v provozu PO 16:00-18:00, ÚT 18:30-20:30, ST 16:00-18:00,
ČT 16:00-18:00, PÁ 18:00-20:00, SO 15:00-17:00)

www.mvcr.cz/ukrajina
Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR s informacemi i v ukrajinštině

https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine
Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, informace týkající se
zaměstnávání nebo sociálních dávek i v ukrajinštině

www.nasiukrajinci.cz
Přehledný rozcestník pro ukrajinské uprchlíky

Tísňová volání
150 (Hasičský záchranný sbor ČR)
155 (Zdravotnická záchranná služby)
158 (Policie ČR)
156 (Městská policie)
112 (Jednotné evropské číslo tísňového volání)
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