OD 3.3.2022 BUDE
PRO PŘÍCHOZÍ
KACPU - KRAJSKÉ
UPRCHLÍKY Z
ASISTENČNÍ CENTRUM
UKRAJINY JEDINÝM POMOCI UKRAJINĚ
ELIŠČINO NÁBŘEŽÍ 375
REGISTRAČNÍM
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
CENTREM V
KRÁLOVEHRADECKÉ Cizinecká policie
M KRAJI – KRAJSKÉ
a OAMP
ASISTENČNÍ
Registrace občanů a
CENTRUM POMOCI
přidělení speciálního
UKRAJINĚ (KACPU)
víza
Pro uprchlíky a další občany
ukrajinské komunity je zřízena
telefonní linka
+420 720 045 152
na které bude informace
podávat pracovník hovořící
pouze ukrajinským jazykem. Tato
linka slouží pouze pro Ukrajince.

Dostavit k registraci se musí
všichni dospělí a děti nad 15
let. Děti do 15 let se osobně
dostavit nemusí, ale je nutné
mít doklady-rodné listy.

VZP
a Úřad práce
registrace u zdravotní
pojišťovny a
informace o dávkách

Hasičský
záchranný sbor
Informace o
ubytování

KACPU - Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, Hradec Králové, Eliščino nábřeží
375. Pokud jsou dotazy k fungování centra nebo nabídka pomoci využívat e-mailovou
adresu kacpu@hkk.izscr.cz

ВІД 3.3.2022 БУДЕ
ЄДИНИЙ
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ
ЦЕНТР В
КРАЛОВОГРАДЕЦЬК
ІЙ ОБЛАСТІ РЕГІОНАЛЬНИЙ
ЦЕНТР ДОПОМОГИ
(KACPU) ДЛЯ
БІЖЕНЦІВ З
УКРАЇНИ.

KACPU (КAЦПУ )
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ДОПОМОГИ
ЕЛІЩІНО НАБРЕЖІ 375
500 02 ГРАДЕС КРАЛОВЕ
Чужинецької поліції,
OAMP(Odbor azylové a
migrační politiky - відділ
притулку та міграційної
політики)

реєстрація громадян,
Надання спеціальної візи

Для біженців, та інших громадян
України встановлено телефонну
лінію:
+420 720 045 152
де всю інформацію буде надавати
людина, яка володіє українською
мовою.
Ця лінія буде працювати тільки
для українських біженців.

реєстрація в медичній
страховій компанії,
дає інформацію про
пільги та працю

Усі дорослі та діти віком від 15 років
повинні бути зареєстровані особисто.
Діти до 15 років не повинні приїжджати
особисто , але батькам треба мати їх
свідоцтво про народження.( Якщо
немає батьків, дорослий, який за ту
дитину, чи діти відповідає.)

HZS ( Hasičský
záchranný sbor пожежна команда )
надання інформації
біженцям про
проживання

VZP (Všeobecná zdravotní
pojišťovna - загальна
медична страхова
компанія),
ÚP (Úřad práce - відділ про
надання праці)

КАСРU - Регіональний центр допомоги Україні, Градец Кралове, Еліщіно набрежі 375.
Якщо є питання щодо праці центру або пропозиція допомоги використуйте адресу
електронної пошти : kacpu@hkk.izcr.cz

