
 

 

Informační setkání pro 

příchozí z Ukrajiny! 

 

 

Kdy: 11. 12. 2022, 10:00 – 11:30 

Kde: SVČ Fokus Nový Jičín, K Nemocnici 1082/23, Nový Jičín 

 
Přišli jste do České republiky z důvodu války na Ukrajině? Nedaří se Vám najít práci a bydlení? Nemůžete najít lékaře? 

Nedaří se Vám umístit děti do školy či školky? Máte otázky, na které se vám nedaří najít odpovědi? Přijďte na setkání 

s našimi pracovníky, kteří vám zdarma a ve vašem jazyce tyto otázky zodpoví a budou s vámi řešit to, co Vás 

momentálně trápí.  

Zveme vás na BEZPLATNÉ informační setkání, které vám pomůže se zorientovat v České republice. Naši pracovníci se 

zaměří na praktické otázky, které teď zřejmě řešíte. Podávané informace aktualizujeme dle měnící se situace, a to 

z prvního zdroje Ministerstva vnitra České republiky. 

Okruhy témat probíraných na setkáních: 

● Život v ČR – jaké jsou odlišnosti fungování v naší zemi a na co si dát pozor 

● kam mohou jít děti do školy a jak je přihlásit  

● kde najít bydlení 

● jak začít pracovat a kde hledat práci 

● jak a kde se učit česky 

● jak najít lékaře a jak funguje zdravotní pojištění 

● na jakou finanční podporu máte teď nárok a jak požádat 

● jaká máte práva a povinnosti ve vztahu k vašemu pobytovému oprávnění  

● chci se vrátit domů na Ukrajinu 

● a mnoho dalšího – nebojte se zeptat! 

 

Zároveň vám předáme ověřené zdroje aktuálních informací a kontaktů na služby a profesionální poradenství přímo 

pro vás zdarma. Akci organizuje nezisková organizace Slovo 21, která spolupracuje s Ministerstvem vnitra a zdarma 

dlouhodobě pomáhá cizincům žijícím v České republice.  

Setkání je financováno Ministerstvem vnitra České republiky.  

Pokud se chcete zúčastnit setkání, napište své jméno prosím do seznamu níže. Jedná se o nezávazné 

přihlášení, potřebujeme pouze orientačně vědět, kolik osob se setkání chce zúčastnit.    

 

 


