
Krajské asistenční  
centrum pomoci  
Ukrajině - KACPU

Z důvodu nedostatku míst v tuto chvíli nejsme schopni zajistit 
dočasné ubytování v Praze.

Pokud nemáte možnost ubytování, budete směřováni do zaří-
zení Správy uprchlických zařízení (SUZ) bez nároku na huma-
nitární dávku.

Seznam ostatních Krajských asistenčních center pomoci  
Ukrajině

 k www.mvcr.cz

Místo: 

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině

 k náměstí OSN č. 844/1  
Praha 9 - Vysočany 
GPS: 50.1091567N, 14.5025767E

 k metro B - Vysočanská

Provozní doba: 
 k pondělí – čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin

 k pátek od 8.00 do 14.00 hodin

 k sobota – neděle ZAVŘENO

Jakou pomoc zde najdete:
 k zajištění základních potřeb (potravinové balíčky, léky, první 

pomoc a další),

 k zajištění registrace a povolení k pobytu, 

 k zajištění transportu do zařízení Správy uprchlických zařízení 
(SUZ),

 k zajištění přístupu ke zdravotní péči v ČR,

 k informace Úřadu práce ČR,

 k psychosociální pomoc,

 k poskytování informací,

 k sociální poradenství,

 k dětský koutek. 

Informace k registraci a vyřízení potřebných dokumentů (prodloužení víza, speciální dlouhodobé vízum):
Informační linka Ministerstva vnitra ČR nonstop: +420 974 801 802
Informační web Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz/ukrajina 
e-mail: ukrajina@mvcr.cz

V centru jsou pracovníci cizinecké Policie ČR, Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Integračního centra Praha, Všeobecné zdravotní 
pojišťovny ČR, Českého červeného kříže, Úřadu práce ČR, Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině je pro hlavní město Prahu.

pomocukrajine.praha.eu

Doprava: 
Městská hromadná doprava je pro občany  
Ukrajiny zdarma po dobu 5 dní po předložení:

 k cestovního pasu Ukrajiny s dočasnou ochranou nebo

 k hraniční průvodky s vlepeným vízovým štítkem s vízem dočasné 
ochrany.

Více informací: pid.cz/ukrajina-2/

P+R parkoviště, ZDARMA NONSTOP 
Praha 9, Chlumecká ulice pro vozidla s ukrajinskou státní poznávací značkou

Co potřebuji k žádosti o dočasnou ochranu?
 k Osobní doklady,

 k vyplněný tiskopis žádosti (obdržíte na Krajském asistenčním centru 
pomoci Ukrajině),

 k v případě, že máte možnost tisku, vyplněný formulář Žádost o poskytnu-
tí dočasné ochrany (k dispozici na:  
www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx),

 k platný cestovní pas, jste-li jeho držitel,

 k doklad o tom, že jste ke dni 24. 2. 2022 pobýval/a na území Ukrajiny 
a Ukrajinu jste opustil/a v důsledku invaze vojsk Ruské federace (např. 
údaje v cestovním pase, potvrzení o humanitárním vstupu nebo jiný do-
klad vydaný na vaše jméno, který by dosvědčoval váš pobyt na Ukrajině),

 k potvrzení o zajištění ubytování, pokud Vám jej nezajišťuje orgán krizové-
ho řízení (vzor potvrzení k dispozici na webu: www.mvcr.cz/ukrajina),

 k pokud se nezletilý žadatel nedostaví osobně, doporučujeme mít paso-
vou fotografii.

Tlumočení zajištěno

















Platnost informací  
ke dni 11. 7. 2022
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Můstek/Мустек

Muzeum/ 
Музеум

Hlavní nádraží/Главні надражі

Florenc/Флоренц Vysočanská/Височанська

Vyšehrad/ Вишеград

Depo Hostivař/ Депо Гостіварж



Крайовий центр  
допомоги Україні

Через відсутність місць на данний момент ми не взмозі 
надати тимчасове житло у Празі.

Якщо у вас не має можливості розміщення – то Вас 
направлять до  Управління у справах біженців (SUZ), однак  
без права на гуманітарну допомогу.

Список інших Крайових центрів допомоги Україні

 k www.mvcr.cz

Де:

Крайовий центр допомоги Україні

 k Площа ОOН (NÁMĚSTÍ OSN) 844/1 
Прага 9 – Височани (VYSOČANY) 
GPS: 50.1091567N, 14.5025767E

 k Метро „В“ – (жовта лінія) - Височанська (Vysočanská)

Графік роботи: 
 k ПОНЕДІЛОК – ЧЕТВЕР З 8.00 ДО 15.00

 k П‘ЯТНИЦЯ З 8.00 ДО 14.00

 k СУБОТА – НЕДІЛЯ вихідний

Яку допомогу тут можна знайти: 
 k Забезпечення основних потреб (продовольчі пакети, ліки, 

перша медична допомога тощо) 
 k Забезпечення реєстрації та дозволів на проживання
 k Забезпечення транспорту до Управління у справах 

біженців (SUZ), 
 k Забезпечення доступу до медичної допомоги в Чехії 
 k Інформація Центру зайнятості 
 k Психосоціальна допомога 
 k Надання інформації 
 k соціальні консультації
 k Дитячий куточок 

Транспорт: 
Міський громадський транспорт є безплатний, для громадян України 
протягом 5 днів після надання:

 k українського закордонного паспорта з візою тимчасового 
захисту або

 k кордонний реєстраційний документ з вклеєною візовою 
етикеткою та візою тимчасового захисту.

Більше інформації: pid.cz/ukrajina-2/

P+R стоянка, безплатнa, працює цілодобов 
Прага 9, вулиця Хлумецка для автомобілів  
з українськими номерними знаками  

Що мені необхідно для оформлення тимчасового 
захисту?

 k Oсобисті документи,

 k виповнити формуляр,

 k якщо у Вас є можливість роздрукувати, заповніть формуляр про 
отримання тимчасового захисту. (доступна за посиланням: https://
www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx).

 k мати з собою дійсний закордонний паспорт, однак, якщо у вас він є,

 k підтвердження про те, що Ви до 24 лютого 2022 перебували в Україні 
та покинули територію її територію внаслідок вторгнення військ 
Pосійської Федерації,

 k (наприклад: штамп в паспорті, підтвердження про гуманітарний 
перетин кордону або іншим документом виданим на Ваше ім‘я, що 
підтверджує Ваше перебування в Україні),

 k документ про надання житла, якщо його Вам не забезпечує 
антикризовий комітет (зразок підтвердження доступний на сайті: 
www.mvcr.cz/ukrajina),

 k якщо  неповнолітній заявник не з’являється особисто, рекомендуємо 
мати фотографію паспортного формату.

На місці працюють Волонтері.













Інформація щодо реєстрації та оформлення необхідних документів
(продовження візи): 
Інформаційна лінія МВС Чеської Республіки ЦІЛОДОБОВО: +420 974 801 802 
Інформаційний сайт МВС Чеської Республіки: www.mvcr.cz/ukrajina
email: ukrajina@mvcr.cz

в центрі є й співробітники Поліції у справах іноземців ЧР («Чужинецької поліції»), Департаменту з питань надання притулку 
та  міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки («ОАМП»), Інтеграційного центру Прага, 
Страхової компанії «ВЗП», Чеського Червоного Хреста, Центру зайнятості, Пожежно-рятувальної служби міста Праги. 

Крайовий центр допомоги Україні об’єднує послуги міста Праги. 

pomocukrajine.praha.eu



Інформація дійсна станом  
на 11.07.2022 року




