Chcete nabídnout ubytování pro Ukrajince?

V souvislosti s váleč ným konfliktem na Ukrajině a př íchod
em velkého množ ství uprchlíků ,
vás tímto ž ád
áme o pomoc o
ubytování. Pokud
máte v d
omě č i bytě volnou místnost,
př ípad
ně byt,
nebo objekt zař ízený a schopný k byd
lení,
který chcete
nabíd
nout uprchlíků m,
mů ž ete vyplnit formulář na stránkách Ministerstva vnitra Č eské republiky.

https://www.nasiukrajinci.cz/

Cílem je zprostř edkovat takové spolubydlení, které bude pro obě strany př ínosem a bude fungovat bezproblémově a dlouhodobě .
Poč ítejte s tím, ž e je dů lež ité pro č lově ka, který je v naš í zemi nový, vytvoř it stabilní zázemí, proto jde zprostř edkování bydlení
alespoň na 6 mě síců , v ideálním př ípadě na 1 rok.
Po vyplně ní a odeslání registrač ního formulář e vás odpově dní pracovníci kontaktují a budou vaš imi partnery po celou dobu procesu
hledání zájemce o bydlení a zprostř edkování volného pokoje. Prosím, berte na vě domí, ž e zprostř edkování spolubydlení mů ž e
ně jakou dobu trvat. Vš echny kroky s vámi budou samozř ejmě dů sledně konzultovat, mů ž ete se na ně kdykoliv obrátit se svými
dotazy. Na základě informací z registrač ního formulář e vyhledají zájemce o bydlení, který bude mít podobné př edstavy o
spolubydlení, a zorganizují společ né setkání u vás doma, kterého se budou také úč astnit.

Krajské asistenč ní centrum pomoci Ukrajině ve Zlíně (KACPU). Lidé z Ukrajiny utíkající př ed válkou si zde mohou vyř ídit potř ebné
dokumenty a doklady.
Lidé z Ukrajiny si zde mohou pod jednou stř echou vyř ídit první registraci, vízum, pojiš tě ní, ubytování č i jinou humanitární pomoc.
Otevř eno je kaž dý den od 7 do 19 hodin, vč etně víkendu. Vzhledem k velkému poč tu př íchozích je nutné poč ítat s tím, ž e se zde
mohou tvoř it fronty. Provozovatelé centra proto ž ádají o trpě livost.
Lidé, kteř í mají v Č esku zajiš tě no zázemí, nemusí centrum akutně navš tě vovat. Vyř ídit si nutnou registraci mohou do 30 dnů od
př íchodu také na pracoviš ti cizinecké policie. Informace k hláš ení pobytu cizinců najdete zde:
https://www.policie.cz/clanek/hlaseni-pobytu-cizincu.aspx. Ostatní dokumenty je mož né si vyř ídit postupně
.
KACPU ZLÍNSKÉHO KRAJE
Č innosti zajiš ť ované v rámci KACPU:
Adresa:
a) Registrace, kontrola dokladů , identifikace
Krajská nemocnice Tomáš e Bati, budova U14
b) Udě lení víza, doklady apod.
Havlíč kovo nábř . 600, 762 75 Zlín
c) Registrace zdravotního pojiš tě ní
Otevírací doba:
d) Zdravotní zabezpeč ení
7:00 – 19:00 hodin (vč etně víkendu)
e) Humanitární pomoc – strava, nápoje, obleč ení
f) Psychosociální pomoc
g) Zajiš tě ní ubytování
h) Doprava na ubytování

V př ípad
ě potř eby se mů ž ete obrátit na Obecním úř ad
ě v Borš icích,
kd
e vám rád
i pomů ž eme.

Dě kujeme,
ž e pomáháte

