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Для всіх новачків з України він має бути протягом 30 днів. Цей обов’язок можна
виконати в регіоні в Регіональному центрі допомоги біженцям (KACPU) у Млада-
Болеславі (17 листопада 1325 р., Млада-Болеслав). Якщо ви живете на самоті (з сім’єю, у
міській квартирі тощо), ви повинні зареєструватися. Якщо мова йде про проживання в
готелі чи іншому закладі розміщення, реєстрацію надає орендодавець. Доречно
переконатися, що він справді це зробив. Діти віком до 15 років не зобов’язані
повідомляти своє місце проживання, тому їм не потрібно реєструватися та відвідувати
КАЦПУ особисто. Після реєстрації у вас є 90 днів для оформлення спеціальної
довгострокової візи.

Багато з вас приїжджають до Чехії за дуже драматичних обставин, а ваша країна
стикається з агресією з боку Російської Федерації. Чеська Республіка чітко стоїть за
Україною і сповнена рішучості запропонувати вашій країні руку допомоги не лише на
рівні уряду, а й особисто вам. Оскільки ви перебуваєте у скрутному становищі, а також у
чужій країні, де більшість із вас опинилися вперше, ми пропонуємо вам огляд
найважливіших справ, які вам потрібно виконати після приїзду до Чеської Республіки -
ви керуєте більшістю зобов'язань під час одного відвідування обласного центру
допомоги. У той же час ви можете прочитати нижче про інші теми, які вас цікавлять – як
влаштуватися на роботу чи як залучити дітей до навчального процесу.

Шановні друзі з України,

Після в'їзду на територію Чехії

Відвідування KACPU є вашим основним обов’язком. Ви можете зареєструватися тут,
оформити візу, подати заявку на фінансовий внесок (так звана невідкладна невідкладна
допомога), зареєструватися в державному медичному страхуванні або отримати
психологічну допомогу. Центр працює 24 години на добу. Ви також можете отримати
реєстраційні матеріали в Бюро праці тут.

Регіональний центр допомоги біженцям
у Млада-Болеславі (KACPU)

ВАЖЛИВО: За рішенням Центральночеського краю та столиці Праги біженці з України
мають безкоштовний громадський транспорт у Середній Чехії та Празі. В автобусах і
потягах вам потрібен лише український паспорт, і ви можете подорожувати
безкоштовно.

В обох описаних ситуаціях для отримання інформації українці можуть скористатися
інфлінією Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки +420 974 801 802.
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Лише біженці, яким була надана віза толерантності, можуть подавати заявки на
отримання матеріальної допомоги. З 21 березня основна гуманітарна допомога для
громадян України становить 5000 крон на людину на місяць, на яку має право кожен
власник цієї візи. Ви можете подати заявку на отримання пільги онлайн через
мобільний додаток, який можна знайти на www.uradprace.cz/web/uk, навіть
неодноразово. Однак протягом наступних місяців необхідно буде повторно подавати
заяву на отримання пільги та підтверджувати доходи. Щоб здійснити безготівкову
виплату гуманітарної допомоги, необхідно мати рахунок у будь-якому чеському
банку. Якщо у вас його немає, вам потрібно буде звернутися до Контактного офісу
Уряду  праці Чеської Республіки на вулиці Jaselská 292 у Mladé Boleslavi або до
Відокремленого офісу Уряду праці на вулиці Jiráskova 1533 у Mnichovo Hradiště. 

Переважним способом подання заявки є онлайн-заявка, а також безготівкова
оплата пільги на банківський рахунок. Отримати пільгу можна також особисто в
регіональному центрі допомоги біженцям, а також на будь-якому місці роботи
Управління праці, навіть заднім числом за місяць, коли заявнику була видана  віза.

BБезвізове перебування (туристське перебування) – громадяни України не беруть
участь у державному медичному страхуванні протягом максимального 90-денного
безвізового перебування. Вони повинні мати комерційну туристичну страховку від
однієї зі страхових компаній, щоб їм не доводилося самостійно оплачувати будь-яке
медичне обслуговування. Страхування також можна оформити онлайн.

Спеціальна довгострокова віза (толерантна віза) – на момент надання толерантної
візи особа стає учасником системи державного медичного страхування з доступом
до медичної допомоги в повному обсязі, за що Чеська держава сплачує внески. Під
час відвідування KACPU ви оформите страховку. Ви отримаєте підтвердження
страхування, яке ви пред’явите лікарю або лікарні у разі потреби в медичній
допомоги.

Медичне страхування

Матеріальні потреби в перевагах

Щоб залишитися в Чехії, необхідно мати медичну страховку. Це залежить від типу
перебування:

1.

2.
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Інші поширені запитання
Дитячі садки та початкові школи
Інтеграція дітей у чеські групи відбудеться не раніше, ніж на початку нового
навчального року 2022/2023, тобто 1 вересня 2022 року. До цього часу діти з
України повинні після необхідної акліматизації в новому середовищі, включатися в 

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


ukrajina@mnhradiste.cz

дитячі групи та класи, які складаються виключно з українських дітей. У Mnichovo
Hradiště ці групи працюватимуть з 23 березня і працюватимуть щодня з 7:00 до 13:00.
Щоб залучити дитину до дитячої групи чи класу, заповніть форму на сайті міста
www.mnhradiste.cz, після чого з вами зв’яжеться представник міського управління.
Ви також можете заповнити форму разом з вами  в Міському  інформаційному центрі
на площі Masarykovo náměstí 1142. Якщо ви працювали у сфері освіти в Україні, не
соромтеся звертатися до міської адміністрації Mnichovo Hradiště за номером
телефону +420 725 805 641 або електронною поштою ukrajina@mnhradiste.cz. Ми
будемо раді налагодити з Вами співпрацю та активно залучити Вас до організації
навчання. Мета – запропонувати дітям можливість проводити час у команді, де вони
почуваються добре та ладнають з іншими, а також простір для батьків, щоб почати
працювати. У дитячих групах також проводитимуться уроки чеської мови.

Просимо батьків заповнити анкету (https://forms.gle/3KQU5xfiaucWrb858) щодо
українських дітей, щоб ефективно планувати можливості дошкільної та шкільної
освіти.

У Мніхові Градішті є низькопороговий N-клуб (http://www.os-semiramis.cz/os-
site/centra/n-klub/, адреса: Poříčská 1135, Mnichovo Hradiště), який орієнтується на
молодь у віці 6 і старше до 22 років, і пропонує їм безпечне місце, де вони можуть
проводити час, зустрічатися з однолітками, репетитором, а також користуватися
послугами експертів, які звикли справлятися зі складними життєвими ситуаціями

Діти старшого віку та дозвілля

Іноземні громадяни, які отримали спеціальну візу Міністерством внутрішніх справ
Чеської Республіки, можуть почати пошук роботи. Вони можуть використовувати свої
контакти, рекомендації, які вони отримують в регіональному центрі допомоги для
допомоги біженцям, а також допомогу від Уряду  праці Чеської Республіки, яке
допоможе з пошуком роботи, переведенням контактів до закладів, що створюють
курси чеської мови чи перепідготовки. 

На підставі візи на проживання з метою толерантності або тимчасового захисту ви
можете знайти роботу в Чехії у будь-якого роботодавця, який шукає нових
працівників. Подавати заяву на отримання дозволу на роботу не потрібно,
роботодавець лише повідомить про в’їзд іноземця в Бюро праці Чеської Республіки,
контактний офіс Mladá Boleslav, Jaselská 292, тел. +420 950 136 310 або +420 950 136
328. Звертатися до посередника не потрібно. Якщо у Вас виникли питання, Ви
можете звернутися до Бюро праці в Млада-Болеславі в регіоні, яке знаходиться за
адресою вулиця Jiráskova 292, тел. +420 950 136 311, 

Працевлаштування та вихід на ринок праці
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Ви можете безкоштовно оформити медичне страхування в KACPU, після чого
матимете безкоштовне медичне обслуговування в Чехії. Якщо вам необхідно
лікування до оформлення страховки, ви можете звернутися до будь-якої
середньочешської лікарні (наприклад, лікарня Клаудіана в Млада-Болеславі), де у вас
є безкоштовне медичне обслуговування без страховки за рішенням
Центральночеського краю, або скористатися послугами лікарів України
(www.lekariproukrajinu.cz), яка пропонує біженцям безкоштовне лікування з початку
кризи в Україні. Наприклад, ви можете звернутися до місцевих лікарів,
перерахованих нижче.

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

У разі небезпечних для життя станів телефонуйте за номером 155.

якщо вам потрібна професійна консультація щодо здоров’я, дізнайтеся, де знайти
відповідного лікаря, чи де знаходиться найближча лікарня, аптека чи медична
допомога, кол-центр Центральночеської рятувальної медичної служби у Вашому
розпорядженні.регіонів за тел. +420 800 888 155.

Медична допомога

Гуманітарна допомога в Mnichovo Hradiště зосереджена в парафіяльній коморі
навпроти церкви св. Якуба - адреса 1. máj 232. Тут можна придбати одяг чи аптеку.
Сарай завжди відкритий у понеділок, середу та п’ятницю з 16:00 до 18:00 і, можливо,
за телефоном з парохом Павлом Махом +420 736 148 567. Про інші форми допомоги
можна домовитися індивідуально на парафії.

Матеріальна допомога
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Ви також можете звернутися до Окремого робочого місця Бюро праці в Mnichovo
Hradiště, розташованому Jiráskova 1533. веб-сайт www.uradprace.cz/web/uk
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Важливі контакти

Центр інтеграції іноземців Млада Болеслав
21 березня відкривається за новою адресою кл. Вацлава Клемента 467 Млада
Болеслав (вхід з вул. Ясельської), тел. +420 311 584 406, icmladaboleslav@suz.cz,
соціальна та юридична консультація

Центральночеська лінія допомоги
+420 226 288 400, лінія працює без перерв і допомагає отримати основну
інформацію про процедуру реєстрації, пошуку житла, оформлення візи або
процедуру отримання дозволу на роботу або надає інформацію про право на пільги .
Він також збирає інформацію про пропозиції житла для біженців.

Лінія екстреної медичної допомоги Середньочеського краю 
+420 800 888 155

Інформаційна лінія Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки 
+420 974 801 802, ukrajina@mvcr.cz

Krizová linka psychologické pomoci pro ukrajinské občany
+421 771 234 434 (працює пн 16:00-18:00, вт 18:30-20:30, ср 16:00-18:00, чт 16:00-18:00,
ПТ 18:00-20:00, СБ 15:00-17:00)

www.mvcr.cz/ukrajina
сайт Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки з інформацією українською
мовою

https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine
веб-сайт Міністерства праці та соціальних справ Чеської Республіки, інформація
щодо працевлаштування та соціальних виплат також українською

www.nasiukrajinci.cz
чіткий дороговказ для українських біженців

Tísňová volání
150 Пожежно-рятувальна служба Чеської Республіки
155 Служба медичної порятунку
158 Поліція Чеської Республіки
156 Муніципальна поліція
112 Єдиний європейський номер екстреної допомог
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