
 

Klasifikace informací: Neveřejné 

Pomoc občanům Ukrajiny ubytovaným na území obce s rozšířenou působností (ORP) – 

základní informace 

- Kontakt na občany Ukrajiny bude předán uvedené kontaktní osobě za ORP ze strany 
Krajského asistenčního centra, tzv. KAC poté, co bude s příchozím občanem Ukrajiny 
v tomto centru vyřízeno a zajištěno: 

o registrace občana Ukrajiny po příchodu do ČR,  
o vyřízení žádosti o vízum za účelem strpění (nad 90 dnů),  
o zdravotní pojištění,  
o informace o finanční pomoci (dávka mimořádné okamžité pomoci ve výši 

2490,-Kč u dospělé osoby, u dítěte je to částka do výše životního minima dle 
věku dítěte, tzn. od 1.970,-Kč – 2.770,-Kč)  

o kontakt na ubytování (v případě, že občan z Ukrajiny již není ubytovaný u 
rodiny, známých apod.). 

- kontakt může být ze strany KAC předán s ohledem na naléhavost a potřebnost 
navazující pomoci i mimo standardní pracovní dobu 

- v rámci další navazující pomoci rodinám, jednotlivcům, seniorům apod. doporučujeme 
pracovníkům obce navštívit občana (rodinu) dle domluvy s KAC (zvážit vstupní prvotní 
informace k osobám), nejpozději však do 2 dnů, dále postupovat dle jeho konkrétních 
potřeb.  

o Zmapovat možnosti zapojení dalších subjektů v rámci obce (dobrovolníci, 
NNO) 

o Tlumočník – pokud existuje jazyková bariéra při kontaktu s příchozím občanem 
z Ukrajiny, kontaktujte KAC, příp. možnosti přes další webové stránky nabízející 
pomoc v různých oblastech souvisejících s touto krizí, např. 
www.nasiukrajinci.cz 

o Příchozí občané budou potřebovat pomoc s vyřízením dávky mimořádné 
okamžité pomoci na pobočce ÚP ČR, finanční pomoc není možno vyplácet hned 
v KAC (doprovod, možnost zapojení dobrovolníka, NNO). Žádosti o tuto dávku 
jsou již tištěny i v ukrajinštině. 

o Senioři, lidé se zdravotním postižením: dle výkladového stanoviska MPSV ze 
dne 7.3.2022 je možno poskytovat sociální službu (dle zák. č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) i osobám, které z důvodu 
válečného konfliktu přišly z Ukrajiny do České republiky, a to s odkazem na 
mezinárodní smlouvu - Evropská sociální charta, kterou ČR ratifikovala v roce 
1999. Náklady na tyto sociální služby budou v rozsahu základních činností 
sociálních služeb dle Části třetí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
nákladem uznatelným z dotace ze státního rozpočtu dle § 101a a §104 tohoto 
zákona či v rámci projektů OPZ, které jsou zaměřeny na poskytování sociálních 
služeb. Nabídka pomoci spolků osobám z Ukrajiny se zdravotním postižením   
http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/aktuality/nabidka-pomoci-spolku-osob-se-
zdravotnim-postizenim-lidem-se-zdravotnim-postizenim-prichazejicim-z-
ukrajiny-do-cr-194712/ 

o Komunikace s ohledem na prožitou situaci a pravděpodobnou potřebu 
psychologické pomoci 

o Vzdělávání dětí – bližší informace viz www.msmt.cz 
o Zajištění odborné lékařské péče – viz www.mzcr.cz, dále nabídka bezplatného 

ošetření na www.lekariproukrajinu.cz 

http://www.nasiukrajinci.cz/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vlada.cz%2Fcz%2Fppov%2Fvvozp%2Faktuality%2Fnabidka-pomoci-spolku-osob-se-zdravotnim-postizenim-lidem-se-zdravotnim-postizenim-prichazejicim-z-ukrajiny-do-cr-194712%2F&data=04%7C01%7Cmartina.skovranova%40msk.cz%7C6ee1d33b9ba1470fdf3c08d9fdcfcd7b%7C39f24d0baa3045518e8143c77cf1000e%7C0%7C0%7C637819891221728553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MfJQRnwnbyOkrjCxXHObeKM0ovoV0lgm0nuwXgbAUFg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vlada.cz%2Fcz%2Fppov%2Fvvozp%2Faktuality%2Fnabidka-pomoci-spolku-osob-se-zdravotnim-postizenim-lidem-se-zdravotnim-postizenim-prichazejicim-z-ukrajiny-do-cr-194712%2F&data=04%7C01%7Cmartina.skovranova%40msk.cz%7C6ee1d33b9ba1470fdf3c08d9fdcfcd7b%7C39f24d0baa3045518e8143c77cf1000e%7C0%7C0%7C637819891221728553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MfJQRnwnbyOkrjCxXHObeKM0ovoV0lgm0nuwXgbAUFg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vlada.cz%2Fcz%2Fppov%2Fvvozp%2Faktuality%2Fnabidka-pomoci-spolku-osob-se-zdravotnim-postizenim-lidem-se-zdravotnim-postizenim-prichazejicim-z-ukrajiny-do-cr-194712%2F&data=04%7C01%7Cmartina.skovranova%40msk.cz%7C6ee1d33b9ba1470fdf3c08d9fdcfcd7b%7C39f24d0baa3045518e8143c77cf1000e%7C0%7C0%7C637819891221728553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MfJQRnwnbyOkrjCxXHObeKM0ovoV0lgm0nuwXgbAUFg%3D&reserved=0
http://www.msmt.cz/
http://www.mzcr.cz/
http://www.lekariproukrajinu.cz/
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o Další důležité odkazy: 
▪ www.mpsv.cz 

▪ www.mvcr.cz 

V případě řešení situace nezletilé osoby je vždy nutno spolupracovat s orgánem SPOD v dané 
obci. 

 

Informace platné ke dni 8.3.2022 
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