
Informace pro nově příchozí občany Ukrajiny

Informace pro občany Ukrajiny, jejichž situace je ovlivněna konfliktem

Přijíždí do ČR vaše rodina či známí?
Přicestovat a pobývat po dobu 90 dnů v ČR je možné bezvízově, ale pouze na 
základě platného biometrického pasu.

+420 974 801 802

Mám v České republice 
rodinu nebo nějaké zázemí
 
Pokud mám v České republice 
rodinu nebo nějaké zázemí, 
mohu přijet na bezvízový styk 
do České republiky. Následně
si na pracovišti Ministerstva 
vnitra požádám o speciální 
dlouhodobé vízum.

Končí vám v nejbližších 14 dnech 
pobyt či víza, které již nemůžete 
prodloužit a nemůžete
odcestovat?
Dostavte se na pracoviště OAMP MV,
kde vám bude vydáno speciální a
pobytové oprávnění. Potřebujete
informace nebo asistenci?

Potřebujete informace
nebo asistenci?

infolinka OAMP MV
+420 974 801 802
ukrajina@mvcr.cz

Nebo se můžete obrátit na 
Centra na podporu integrace 
cizinců nebo na nestátní 
neziskové organizace

Nemám v České republice
žádné zázemí
 
Pokud nemám v České republice žádné 
zázemí a nemám prostředky na ubytování, 
mohu kontaktovat infolinku Ministerstva 
vnitra. Infolinka mi pomůže se zorientovat. 
Je možné se dostavit do Registračního 
humanitárního střediska Vyšní Lhoty. 
Adresa: Vyšní Lhoty 234, 739 51

Více najdete na 
mvcr.cz/ukrajina

INFOLINKA/HELP LINE



UPOZORNĚNÍ!
Velmi doporučujeme, abyste informace čerpali z oficiálních zdrojů, kterými jsou 
státní orgány České republiky. Využít lze i poradenství zaměřené na pomoc
cizincům. Tyto služby jsou v drtivé většině případů nabízeny cizincům bezúplatně. 
Rozhodně se vyhněte podezřelým placeným zprostředkovatelským službám,
některé z nich mohou využít vaší zranitelné situace za účelem svého obohacení. 
Systém pomoci je pro vás v České republice nastaven a vy vše jistě zvládnete.

Jistě máte mnoho otázek, podívejte se proto, prosím, na stránky 
https://www.mvcr.cz/ nebo volejte infolinku +420 974 801 802
(provoz nonstop).

V ČR působí také řada neziskových organizací, které jsou připraveny 
vám poskytnout potřebnou pomoc. 

SIMI – Sdružení
pro integraci a migraci
+420 224 224 379

Charita
+420 731 432 431

MostPro Pardubice
+420 774 412 173 

Integrační centrum 
Praha
+420 775 751 748

La Strada
+420 222 717 171
+420 800 077 777

InBáze
+420 739 037 353

OPU – Organizace
na pomoc uprchlíkům
+420 730 158 779
+420 730 158 781

ADRA:
+420 734 795 306 – infolinka ADRA pomoc v ukrajinštině

INFOLINKY:


