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Основна інформація для громадян з України 

Ласкаво просимо до Печєк 😊 

 

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВІЗА 

Реєстрація людей з України проходить в контактних центрах допомоги Україні 

(CACPU). Є обов'язковим зареєструватися протягом 30 днів після приїзду до Чеської 

Республіки. При собі мати паспорт, свідоцтво про народження дитини  та інші наявні 

документи. 

➔ Конференц-центр галереї Центрального регіону, Kremnická 239/7, 

Кутна Гора (рекомендуємо цей центр) 

➔ Початкова школа та дитячий сад Млада Болеслав, 17 listopadu 1325 р., 

Адреса: 17 листопада 1325, Млада Болеслав 

➔ Будинок культури, Legionářů 400, Пршібрам 

➔ Конференц-центр Прага, 5 května 1640/65, Прага 

 

CACPU забезпечує: 

- Visa (нібито на 1 рік) – обов'язкова особиста присутність заявника. Дітей віком 

до 15 років можуть зареєструвати батьки/родичі 

- Медичне страхування. На місці присутній лікар, який може вас оглянути і 

призначити необхідні ліки. 

- Реєстрація для Уряду праці (протягом 18 годин). Якщо ви не встигнете, див. 

Уряд праці, див.інформацію в тексті. 

- На місці можете попросити надзвичайну грошову допомогу. Якщо ви це не 

встигнете, див. Уряд праці, див. інформацію в тексті. 

- Допомога у вирішенні питання щодо іншого перебування в Чехії та послуги 

перекладача. 

Основна інформація на чеській та українській мовах: 

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx?q=y2hudw09mq%3d%3d 

або www.helpukraine.cz 

Безкоштовна інформація: +420 974 801 802;  +420 1221 (вибір  № 8) 

E-mail: ukraine@mvcr.cz 

Будь-яка зміна або помилка при реєстрації повинні бути повідомлені у відділ для 

біженців та міграційної політики (OAMP). Для округів Кутна Гора, Нимбурк та Колін 

(Печки та околиця)) адреса: Hornická 642, м. Кутна Гора, тел: +420 974 801 801. Зміна 

повинна бути повідомлена особисто. Записатися на прийом можете по телефону. 
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ЗАЙНЯТІСТЬ 

Ви хочете працювати? 

1) Надішліть запит на видачу/продовження дозволу на роботу. Заява має бути 

подана разом з трудовим договором або договором про майбутній трудовий договір 

на Уряд праці по місцю проживання (при подачі заяви є необхідним мати при 

наявності візу). 

Форма на дозвіл на роботу: www.mpsv.cz/web/cz/-/zaDost-cizince-o-poleni-

czamestnanio-prodoleni-povoleni-zamestnani-nia-esque-rekes 

Якщо Ви будете працювати в Печках та околиці, відвідайте Уряд праці в м. 

Нимбурк, вул. Dělnická 402 або м. Колін, вул. Kutnohorská 39. Дозвіл на перебування 

можете попросити на 2 роки з можливістю його подальшого продовження. 

2) Заявник, який шукає роботу, і все ще не має договірної роботи та укладеного 

трудового договору, може подати на Уряд праці заявку до записів робочих місць. 

Для цього є формуляр-заява: www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zarazeni-dovencezujcu-o-

zamestnani 

3) Якщо ви отримали пропозицію роботи раніше, ніж подали заявку до бюро праці, 

Ваш роботодавець може допомогти вам з Вашою заявою. 

4) Ви можете шукати роботу самостійно на сайтах, які зараз реагують на прибуття 

громадян України: 

Робочі пропозиції в Печках та околиці: https://www.opletalova.net/tri-sloupce/ 

(В тексті нижче є проста форма для надсилання відповіді на робочу пропозицію) 

Вільні робочі місця (Randstad – кадрове агенство): 

     https://www.randstad.cz/expravy/robota-dlya-ukrainciv/ 

     Вільні робочі місця (Graftton): 

     Вільні робочі місця (JOBS - найбільший робочий портал у Чеській Республіці): 

     https://www.jobs.cz/prace/?suitable-for=ukraine_refugees 

     Вільні робочі місця (MPSV): 

     https://www.mpsv.cz/web/cz/prace-pro-cizince 

 

Робочі пропозиції на https://www.opletalova.net/tri-sloupce/ 
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Якщо Ви зацікавлені в роботі, надсилайте, будь ласка, на email sarka@oplealova.net 

інформацію у цій формі: 

UKR.jobs.CZ 

 
Інформація про громадянина України – пошук роботи  

Ваші контакти  (email, телефон, 

адреса проживання в ЧР, контакти  

Вашого співмешканця):  
  

 

Ім’я та прізвище (залишаться 

анонімними для нашої потреби):  
  

 

  
 

Де б Ви хотіли працювати, в якій 

сфері, ким: 
  

 

Ваша освіта, кваліфікація:  

  
 

 Останнє місце роботи - посада 
  

 

Скільки годин на день Ви можете 

працювати:  
 

 
 

 

Чи є Ви активним водієм. Якщо 

так, водійські права якої категорії 

Ви маєте:    

 

Стан здоров’я: 
 

 

Володіння мовами: 
  

 

Коли Ви можете приступити до 

роботи:   
 

Чи маєте змогу працювати за 

межами Вашого місця 

проживання: 
 

 

Трішечки про себе:  

  

 



PEČKY PRO UKRAJINU 

 

 
5 

 

ФІНАНСОВА ДОПОМОГА 

Вам потрібні гроші? 

Попросіть надзвичайну фінансову допомогу на Уряді (біржі) праці. Допомога 

призначена лише для громадян України, які залишають свою країну через військовий 

конфлікт. Для цього є формуляр: https://www.mpsv.cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-

vomoc-vazna-jm-na-vravi-krajina 

Як діяти при отримуванні надзвичайної фінансової допомоги (далі НФД): 

- у формулярі вкажіть, що річ йде про надзвичайну фінансову допомогу при 

серйозній шкоді здоров'ю. 

- Прийдіть на біржу праці з візою та паспортом за адресою: м.Колін, Karlovo 

náměstí 45 або м. Нимбурк, Dělnická 402, або м. Чеській Брод, Sportovní 501 

- Дорослі повинні з'явитися особисто, діти необов'язково – достатньо їхнього 

паспорту 

- НФД виплачується всім членам сім'ї (дорослі мають право на 2,490, - CZK, суми 

для дітей оцінюються за віком). 

- Фінансову допомогу можна просити щомісячно. 

- Фінансова допомога виплачується готівкою. 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 

Вам потрібна допомога лікаря? 

У Чеській Республіці кожен медичний фахівець зобов'язаний в будь-який час та будь-

кому, незалежно від полісу страхування або статусу проживання, надати невідкладну 

медичну  допомогу. Однак, це може вимагати відшкодування. 

Список лікарів з усієї Чехії, які пропонують безплатний медичний огляд дітей  та 

дорослих:  www.lekariprourajin.cz 

У Печках і околицях приймають: 

1) Лікар для дорослих, MUDr. Kateřina Pokorná, тел: +420 321 785 016 

https://www.mediclinic.cz/lekar/pecky-jandova 

Забезпечує невідкладну допомогу з понеділка по п'ятницю з 8: 00-12: 00 год. 

Покищо без запису. 

V.B. Třebízského 292, Печки 

2) Лікар для дітей та підлітків, MUDr. Věra Schürzová, тел: +420 734 433 153. 
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Запис та огляд відповідно графіку роботи: https://www.mediclinic.cz/lekar/pecky-

schurzova. 

Якщо дитина інфікована, прийдіть, будь ласка з 9,30 до 11,00 год. 

V.B. Třebízského 292, Печки 

 

3) Стоматолог MUDr. Michal Souček +420 321 785 097 

V.B. Třebízského 292, Печки 

https://www.pecky.cz/reddeps/index.php?clanek=107768&lang=cs&slozka=107358&d

etaildb=6488& 

 

4) Гінекологія MUDr. Jiří Klumpar, +420 778 955 155 

Понеділок 8.00-15.00, субота 8.00-16.00 

https://www.gynecology-lumpar.cz/ordination-pecky/ 

 

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА 

Вам потрібна психологічна підтримка? 

1) Безкоштовна терапія для осіб, які постраждали внаслідок війни в Україні 

https://www.terapie.cz/hlavu-nad-vodu-ukrajina 

2) Кризова лінія психологічної допомоги для українських студентів, вчених і 

громадян України, які перебувають на території міста Брно і Південно-

Моравського краю (Університет Масарика) 

https://psych.phil.muni.cz/aktuality/aktualne/krzova-

link?fbclid=iwar2nzqkamdpyohunvfaecs3m_rnpppy2omn8-opq1qeflropqfuc7pbeout 

Телефон: +420 771 234 434 

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 15.00-17.007 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЖИТТЯ В ЧЕХІЇ 

● Питна вода - вода, яка тече з крану у будинках -  безпечна для пиття та готування їжі 

вода. Не потрібно купувати в магазинах очищену воду. 

● У центральному регіоні (Печки та околиці) громадський транспорт є безкоштовним 

для громадян України. Потрібно пред'явити паспорт. 
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● Розклад поїздів, автобусів, метро, трамвай знаходяться в мобільному додатку 

www.idos.cz 

● Важливі номери телефонів: 

150 – пожежно-рятувальна служба 

155 – медично-рятувальна служба 

158 – чеська поліція 

156 – міська поліція  

112 – європейський номер аварійного дзвінка 

  

● Ми сортируємо відходи в Чехії. Це означає, що навколо міста є кольорові сміттєві 

баки, що визначають тип відходів. Жовті - пластмаса, синій - папір, зелені або білі – 

скло,  сірі - метали, червоні – електричні відходи або непотрібний текстиль, коричневі - 

відходи з кухні або саду. 

● Дзвінки та SMS-повідомлення до України безкоштовні з T-Mobile та Vodafone. 

● Для українских громадян банк ČSOB  пропонує відкриття поточного рахунку з 

кількома перевагами, включаючи фінансову допомогу 2500 корун до новоствореного 

рахунку лише на підставі пред'явлення паспорта. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЖИТТЯ В ПЕЧКАХ 

● Якщо Ви потребуєте одягнутись, облаштуватися ковдрами, засобами гігієни, 

дитячими калясками , продуктами харчування, а Ваші дітки потребують іграшки, тоді 

все це Вам пропонує в рамках сбіру для України Соціальний Гардероб – необхідні речі 

можете взяти за адресою V.B. Třebízského 81, м. Печки (коричневі ворота). 

Графік роботи: 

По 13.00-16.00 год 

ВТ 08.00-11.00 год 

Ср 09.00-12.00 год 

ЧТ 13.00-17.00 год 

Всі питання вирішуйте через координатора Мішу Брчакову (Míša Brčaková), тел: +420 

777 296 131 

Потребуєте випрати речі? 

Прачка та сушка речей забезпечується в Соціальному Гардеробі. Контактуйте, будь 

ласка, соціального робітника Шарку Велкоу (Šárka Velká), тел: +420 321 785 051  

sarka.velka@pecky.cz 

mailto:sarka.velka@pecky.cz
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Графік роботи: 

Вт 08.00-13.00 год, Пт 08.00-12.00 год 

Де зняти гроші? 

Банкомат Česká spořitelna  - Třída 5. Května 148, Печки 

Банкомат Moneta Money Bank – J.A. Komenského 184, Печки 

 

Потребуєте зареєструвати Вашу дитину до школи, дитячого садочку чи займавих 

гурточків в Печках? 

Контактуйте пані Ленку Кріштовковоу (Lenka Krištovková), kristoufkova@zspecky.cz  

+420 606 111 7373 

http://www.zspecky.cz/ 

http://www.msmasinkapecky.cz/ 

 

Потребуєте, або Ваша дитина відвідувала післяобідні гуртки за інтересами?  

Контактуйте пані Ленку Кріштовковоу (Lenka Krištovková), kristoufkova@zspecky.cz  

+420 606 111 7373 

Курси та післяобідні гуртки пропонує освітня установа в Печках, Материнський центр 

Pramínek, Sokol Печки, Fara євангелістського храму а тд. 

 

Потребуєте подивитися за дитиною?  

Контактуйте пані Мішу Брчаковоу, тел: +420 777 296 131 

Дитячий майданчик в Печках та околиці: 

• Sokoliště, вул. Sokolská, Печки 

• Дитячий майданчик в парку, вул. Baraková, Печки 

• Дитячий майданчик, м. Добржіхов (Dobřichov) 

• Дитячий майданчик, м. Подєбради, вул. Na Kopečku 

• Дитячий майданчик у Лабе, м. Подєбради, Лабська набережная 

Невистачає Вам християнської богослужби? 

• У храмі Св. Вацлава проходить католицька літургія кожні вівторок, середа, 

п'ятниця від 17.00 год та неділя від 8.30 год. Адреса: м. Печки, Masarykovo 

náměstí  

• У храмі Яна Гуса проходить євангелістська богослужба кожної неділі від 10.00 

год. Адреса: Husovo náměstí 480, м. Печки 

 

Інформація для вас тут https://www.pecky.cz/cs/informace/pro-ukrajinske-spoluobcany/ 

mailto:kristoufkova@zspecky.cz
mailto:kristoufkova@zspecky.cz
https://www.pecky.cz/cs/informace/pro-ukrajinske-spoluobcany/

