
Právní pomoc při řešení pobytových záležitostí

Pomoc s otázkou bydlení – kontrola náležitostí nájemních smluv, hledání dlouhodobého
 
ubytování, předání kontaktů na pronajímatele v kraji

Pomoc s vyplněním žádostí o vybrané sociální dávky, podpora při komunikaci
 
a vlastní komunikace na ÚP

Pomoc při komunikaci s městskými a obecními úřady 

Pomoc s hledáním základních a mateřských škol včetně komunikace s těmito institucemi

Pomoc v pracovní problematice- hledání práce, založení živnosti, práva a povinnosti
 
zaměstnance,  sepsání životopisu a motivačního dopisu

Pomoc v oblasti vzdělání – nostrifikace diplomů, přijetí ke studiu na české škole 

Pomoc v oblasti zdravotního pojištění 

Poskytování poradenství v oblasti dluhů

Komunikace s bankou a obdobnými institucemi- např. založení bankovního konta

Poradenství 
pro uprchlíky z Ukrajiny 

zaměřené na řešení 
jejich sociálních 

a pracovních problémů 
a adaptaci na život 

v ČR

Konfederace sociálních služeb 

realizuje projekt, jehož cílem je pomoci 

občanům z Ukrajiny prchajících před 

ruskou invazí řešit záležitosti běžného života 

či problémy v této nepříznivé životní 

situaci, zorientovat se v legislativě 

a adaptovat se na život v ČR, a to skrze: 

Poskytování poradenství, které je zaměřeno především na tyto oblasti: 



Doprovody na úřady a jiné instituce - řešení běžných životních záležitostí se ve většině 
případů neobejde bez absolvování  návštěvy úřadů a dalších institucí. Z důvodů jazykové 
bariéry nabízíme doprovod, při kterém poradci pomohou s vyplněním potřebných 
formulářů, odpoví na případné otázky a zareagují na požadavky úředníků. 
Jedná se například o doprovody na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, 
na pobočky zdravotních pojišťoven, úřady práce, na městské úřady, finanční úřady, 
exekutorské úřady, do škol atd.

Při poskytování 
poradenství  
a doprovodů 

je možné  využívat 
tlumočnických 

a překladatelských 
služeb.

Projekt realizujeme v 10 krajích ČR 
(Hlavní město Praha, Středočeský, Jihomoravský, 
Plzeňský, Moravskoslezský, Ústecký, Jihočeský, 
Královehradecký, Pardubický a Liberecký kraj).

Pokud jste tedy občanem Ukrajiny  s uděleným 
vízem a dočasné ochrany či máte ve svém okolí 
tuto osobu, které by projekt mohl pomoci, neváhejte 
nás kontaktovat. 

S ohledem na řešenou problematiku 
preferujeme především individuální 
osobní konzultace,  lze však v případě
zájmu využít i telefonickou 
a elektronickou formu (Skype, 
email). 

Projekt probíhá do 31.12.2022          

Veškeré služby jsou poskytovány ZDARMA.

Kontakt:
Mgr. Stanislav Skalický
Koordinátor projektu

Telefon: 774 529 960
Email: 

stanislav.skalicky@obcanskeporadny.cz

Konfederace sociálních služeb
Sabinova 287/3
Praha 3, 130 00
Více informací na: 

www.konfederace.cz 

Projekt je realizován Konfederací sociálních služeb za podpory 
Ministerstva vnitra v rámci dotačního titulu 

„Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022“


