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ZÁKLADNÉ
INFORMÁCIE
PRE ODÍDENCOV

DÔLEŽITÉ ČÍSLA
Infolinka pre pacientov s HIV a hepatitídou:
+421 907 923 122
Infolinka pre pacientov s tuberkulózou:
+421 524 414 284, +421 524 414 264
Psychologická podpora (v ukrajinčine):
0800 193 193 (v pracovné dni v čase od 14:00
do 22:00, cez víkend v čase od 10:00 do 18:00)

Bezplatná telefónna linka na zneužívanie
sociálneho systému a podvodov:
0800 191 222
Ukrajinská ambasáda na Slovensku:
Radvanská 35, Bratislava
+421 2 592 028 10

PRÁVNA POMOC
Informácie o štátom poskytovanej právnej pomoci
nájdete (v angličtine) na:
www.centrumpravnejpomoci.sk/en

Zoznam advokátov, ktorí poskytujú právnu pomoc
zadarmo:
www.sak.sk/web/sk/cms/lawyer/ua

VITAJTE NA SLOVENSKU,
POMÔŽEME VÁM.

VŠETKY ĎALŠIE POTREBNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE TU:

www.ua.gov.sk
ua.gov.sk

www.pomocpreukrajinu.sk

SLOVENSKÁ REPUBLIKA POSKYTUJE DOČASNÉ ÚTOČISKO.
pomocpreukrajinu.sk

POZOR
Pri všetkých úkonoch sa preukazujte dokladom o dočasnom útočisku!
Komplexné informácie zo všetkých oblastí v ukrajinskom jazyku nájdete na stránke: www.ua.gov.sk.

DOČASNÉ ÚTOČISKO
je časovo obmedzená ochrana pre:
štátnych občanov Ukrajiny a ich rodinných
príslušníkov, pokiaľ rodina bývala na Ukrajine pred
24. februárom 2022,
cudzincov, ktorým Ukrajina udelila medzinárodnú
ochranu pred 24. februárom 2022 a ich rodinných
príslušníkov, pokiaľ rodina bývala na Ukrajine pred
24. februárom 2022,
cudzincov, ktorým Ukrajina udelila trvalý pobyt
pred 24. februárom 2022 a ich návrat do krajiny
pôvodu nie je bezpečný.
Status osoby s poskytnutým dočasným útočiskom
na Slovensku Vám umožní pracovať na Slovensku.
Aj po získaní dočasného útočiska môžete voľne
cestovať do krajín EÚ, na Ukrajinu a späť. Presné
podmienky cestovania do iných členských štátov
EÚ (napr. požadované doklady) je potrebné
preveriť v konkrétnom členskom štáte.
Ak zostávate na Slovensku, je potrebné do 90 dní
sa zaregistrovať a požiadať o dočasné útočisko,
azyl alebo o udelenie prechodného alebo trvalého
pobytu.

TIP
Proces urýchlite online registráciou - po
vyplnení formulára je potrebné dostaviť sa
osobne na pracovisko cudzineckej polície
( www.minv.sk/?ocp).
Táto predregistrácia neslúži na rezerváciu
termínu na príslušnom pracovisku. Odporúčame sledovať
stránkové hodiny jednotlivých oddelení cudzineckej polície
PZ.

MICHALOVCE
BRATISLAVA
Dočasné útočisko si vybavíte v týchto
veľkokapacitných centrách:

MICHALOVCE

BRATISLAVA

Športová 31

Bottova 7

alebo na pracoviskách cudzineckej polície na Slovensku (Bratislava, Dunajská Streda, Trnava, Trenčín, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Košice, Prešov, Ružomberok, Žilina)( www.minv.sk/?ocp).
Na oddeleniach cudzineckej polície PZ Bratislava,
Dunajská Streda, Trnava, Prešov a Košice sa registrujú na dočasné útočisko len tehotné ženy, rodiny s deťmi (len v prípadoch, kde bude minimálne
jedno dieťa vo veku do 6 rokov), starí ľudia nad 65
rokov a iné zraniteľné osoby – pre ostatné osoby
bude zabezpečená preprava do najbližšieho veľkokapacitného centra.
Žiadosti o registráciu dočasného útočiska na pracoviskách cudzineckej polície sa vybavujú v pracovné dni: pondelok-piatok od 07.00 do 19.00 h
Aktuálne informácie o veľkokapacitných centrách
nájdete na stránke
www.minv.sk/?vizova-info-typy-viz-1

UBYTOVANIE
Ak po príchode na Slovensko nemáte kde bývať,
štát Vám poskytne ubytovanie v núdzových
humanitárnych centrách na maximálne obdobie
10 dní vrátane teplého jedla a hygieny.
Ak máte nedostatok vlastných finančných zdrojov,
môžete o pomoc požiadať pri registrácii do
dočasného útočiska v mieste Vášho núdzového
ubytovania, na najbližšom klientskom centre,
okresnom alebo mestskom a obecnom úrade.

V prípade zmeny adresy ubytovania je potrebné,
aby ste túto skutočnosť nahlásili obci alebo
mestu, kam ste sa presťahovali. K hláseniu zmeny
adresy je potrebné doložiť doklad potvrdzujúci
zabezpečenie ubytovania.

Posuňte si hodinky o 1 hodinu dozadu, ste v inom časovom pásme.

PRIPOMIENKA

DOPRAVA
Nárok na bezplatnú prepravu majú osoby
s dokladom Slovak Help s červenou pečiatkou
s textom v ukrajinskom jazyku, ktorý je vydaný po
prekročení hraníc, alebo s potvrdením o pridelení
Statusu o dočasnom útočisku. S týmito dokladmi
môžete cestovať zadarmo vo vlakoch a prímestských autobusoch len v deň ich získania a nasledujúcich 4 dňoch.

Nárok na bezplatnú prepravu majú deti a žiaci materských, základných a stredných škôl s dokladom
o dočasnom útočisku spolu s jednou sprevádzajúcou
osobou, pre ktorých neplatí obmedzenie 5 dní.
Tí môžu počas dní školského vyučovania naďalej do
školy a naspäť cestovať zadarmo na základe potvrdenia o návšteve školy. Rovnako bezplatnú prepravu vo
vlakoch majú seniori nad 62 rokov.

Držitelia prvého vydania dokladu o dočasnom
útočisku majú naďalej zadarmo prepravu do zamestnania počas prvých 60 dní odo dňa, kedy
bol vydaný. Musia sa však preukázať potvrdením
od zamestnávateľa a takisto dokladom z miesta
obvyklého pobytu. Adresa je uvedená v doklade
o dočasnom útočisku.

Nárok na bezplatnú prepravu nemajú:
osoby, ktoré nepreukážu, že sú občanmi Ukrajiny,
osoby, ktoré vstupujú na územie SR opakovane
za posledných 30 kalendárnych dní,
osoby, ktoré získali druhé a ďalšie vydanie dokladu
o dočasnom útočisku.

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Informácie o voľných pracovných miestach,
o možnostiach zamestnania na území SR Vám
poskytnú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.
Informácie o voľných pracovných miestach,
aj v ukrajinskom jazyku, sú k dispozícii na:
www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk
Informácie o voľných pracovných miestach nájdete
aj na súkromných portáloch: www.istp.sk
www.profesia.sk www.kariera.sk

V prípade zdravotných problémov budete ošetrení
a dostanete potrebnú zdravotnú starostlivosť.
Pokiaľ Slovenskom len prechádzate, ale Vašou
cieľovou destináciou je iná krajina, máte nárok na
akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Ostatnú
zdravotnú starostlivosť si musíte uhradiť.
Pokiaľ požiadate o azyl alebo dočasné útočisko,
máte nárok na neodkladnú indikovanú zdravotnú
starostlivosť – čiže aj takú, ktorú odporučí lekár
vyšetrením.
Ak požiadate o dočasné útočisko, máte nárok na lieky,
zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny bez
doplatku alebo s doplatkom ako občan SR.

ŠKOLSTVO
Navštívte materskú, základnú alebo strednú školu,
kam by ste chceli umiestniť svoje dieťa.
Podajte riaditeľovi žiadosť o zaradenie dieťaťa
do školy.
Všetky dôležité informácie o školstve sú dostupné na:
www.ukrajina.minedu.sk.
Ak máte cestovný, identifikačný alebo iný
doklad totožnosti, nezabudnite si ho vziať
so sebou - ak spĺňate podmienky, dočasné
útočisko Vám bude poskytnuté okamžite.

ZAMESTNANIE

POMOC V HMOTNEJ NÚDZI
O dávku v hmotnej núdzi môžete požiadať na
úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo vo
veľkokapacitnom centre.
Pomoc v hmotnej núdzi pre odídencov sa poskytne
prvýkrát v mesiaci október 2022.
Suma poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi sa určí
ako rozdiel medzi úhrnom súm nárokov stanovených
v zákone o pomoci v hmotnej núdzi a úhrnom súm
príjmu do rodiny. Pri posudzovaní hmotnej núdze sa
prihliada na príjem všetkých členov rodiny.
Bližšie informácie nájdete na: https://bit.ly/3Seytck

Dočasné útočisko Vám bude poskytnuté aj
keď nemáte žiadne doklady – o Vašej žiadosti bude rozhodnuté približne do 30 dní.
V tomto prípade musíte požiadať o dočasné
útočisko na Oddelenie azylu Policajného
zboru Humenné.
https://minv.sk/?azyl

Ak nie ste štátnym príslušníkom Ukrajiny
a nežiadate o dočasné útočisko alebo o azyl,
môžete požiadať svoju ambasádu o pomoc
s návratom do vlasti.

