Nabídka pomoci spolků osob se zdravotním postižením lidem se
zdravotním postižením přicházejícím z Ukrajiny do ČR1
Чеське громадське організації (асоціації) людей з обмеженими
можливостями ( інвалідів) пропонують допомогу для особ з
обмеженими можливостями (інвалідністю) які приходять з
України до Чехії.
Нижче ви знайдете контакти щодо вашої інвалідності:
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.
NRZP ČR může poskytnout poradenství pro lidi se zdravotním postižením z Ukrajiny, a to v oblasti
sociálního zabezpečení, zdravotnických pomůcek apod.
Kontakt na odborné poradny: https://nrzp.cz/poradna/
NRZP CR може надавати консультації людям з інвалідністю з України, у сфері соціального
забезпечення, медичних приладів тощо.
Ви можете знайти контактну інформацію наших спеціалізованих консультаційних центрів за
цим посиланням: https://nrzp.cz/poradna/

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
Poskytuje registrované sociální služby seniorům a OZP jako je osobní asistence, individuální
bezbariérová doprava, poradny pro osoby se zdravotním postižením, občanská poradna, půjčovny
kompenzačních pomůcek. Působí na území Moravskoslezského kraje ve městech Ostrava, Opava,
Bruntál, Frýdek-Místek, Nový Jičín.
http://www.czp-msk.cz
e-mail: czp.fm@czp-msk.cz



Zrakové postižení/Порухи зору

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek
- nabízí zapůjčení základních kompenzačních pomůcek, průvodcovství, poradenství
www.sons.cz
e-mail: pokorna@sons.cz
tel: +420 602 685 770
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Sluchové postižení/Порухи слуху

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR (Centrum zprostředkování tlumočení
neslyšícím)
CZTN je připraveno poskytnout jakoukoliv pomoc při komunikaci, pokud se na nás obrátí neslyšící
občané z Ukrajiny nebo jejich rodiny, popř. pomoci zajistit související služby.
CZTN готовий надати будь-яку допомогу у спілкуванні, якщо до нас звернуться глухі українці чи
їхні родини, або допомогти надати супутні послуги.
https://cztn.cz/2022/02/informace-pro-obcany-ukrajiny/
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=jtZAZAf0ORI&t=27s
ASNEP z. s. (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel)
- prostřednictvím komunitního centra Znakovárna z.s. vytvořili FB skupinu Neslyšící Češi neslyšícím
Ukrajincům/глухі чехи глухим українцям, kde je vytvořen krizový tým pro občany Ukrajiny se
sluchovým postižením, který zahrnuje koordinátory zaměřené na tým a komunikaci, tlumočníky ČZJ,
ubytování, dopravu, sbírky dárců i na služby a dále psychologa, právníka, překladatelku ČZJ a
překladatele do ukrajinského znakového jazyka.
FB: Neslyšící Češi neslyšícím Ukrajincům/глухі чехи глухим українцям
https://m.facebook.com/groups/3810464052511496/

Centrum pro dětský sluch Tamtam,o.p.s. (CDS Tamtam)
- nabízí krizovou intervenci, psychologické a odborné sociální poradenství pro rodiny dětí se
sluchovým postižením, kteří byli zasaženi válkou. Psycholožky hovoří rusky (a rozumí rusky a
ukrajinsky).
Сучасна ситуація, пов'язана з воєнним конфліктом, для нас всіх є дуже тяжка.
Переживаємо разом і з сім'ями, діти яких мають дефекти слуху. Пропонуємо їм допомогу в
кризовій ситуації, консультації психолога і професіонального соціального робітника.
Звертайтесь до нас по телефону +420 601 200 630, електронна пошта holyanska@tamtam.cz
Наші психологи розмовляють російською мовою, розуміють український мові.
Современная ситуация, связанная с военным конфликтом, для всех нас очень тяжёлая.
Переживаем с семьями, дети которых имеет дефекты слуха и предлагаем им помощь в
кризисной ситуации, консультации психолога и профессионального социального работника.
Обращайгесь к нам по телефону 601 200 630, электронная почта holyanska@tamtam.cz
Наши психологи разговаривают по русски (понимают по русски и по украински).
https://www.tamtam.cz/aktuality/tamtam-nabizi-psychologickou-pomoc
e-mail: holyanska@tamtam.cz
tel.: +420 601 200 630
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Pohybové postižení/Фізична вада

Asistence o. p. s.
Organizace Asistence pomáhá lidem s postižením, teď i lidem prchajícím z války v Ukrajině, působí
v Praze a blízkém okolí.
Potřebujete…
zajistit osobní asistenci?
sehnat invalidní vozík či jinou kompenzační pomůcku?
pomoci s hledáním bezbariérového ubytování?
pomoci s něčím dalším?
Obraťte se na Asistenci, o.p.s. Uděláme, co bude v našich silách.
Організація ASISTENCE допомагає людям з обмеженими можливостями, а тепер і тим,
хто втікає від війни в Україні.
Вам потрібно надати особисту допомогу?
Отримати інвалідний візок чи іншу компенсаційну допомогу?
Допомогти знайти безбар’єрне житло?
Допомогти чимось іншим?
Зв'яжіться з нами! Ми зробимо все, на що спроможні.
Общественная организация "Асистенце" помогающая людям с инвалидностью, готова помочь и
тем, кто бежит от войны в Украине.
Если вам нужны:
индивидуальный помощник
инвалидная коляска
помощь в поиске безбарьерного жилья
или что-то еще
мы готовы оказать вам такую помощь!
Контакт:
Marie Palečková +420 606 098 552 (CZ/ENG)
Štěpán Lohr +420 739 626 686 (CZ/RU)
www.asistence.org



Celiakie a nesnášenlivost lepku/Целіакія та непереносимість глютену

Sdružení celiaků ČR
- nabízí pomoc a poradenství celiakům, kteří z Ukrajiny přijdou do České republiky.
https://www.celiaci.cz/celiaci-na-ukrajine/
e-mail: poradna@celiac.cz
tel. + 420 602 273 173
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Cystická fibróza/Фіброзно-кістозна хвороба

Klub nemocných cystickou fibrózou
- nabízí pomoc pacientům s cystickou fibrózou, kteří z Ukrajiny přijdou do České republiky.
Якщо у вас є дитина з муковісцидозом і ви не знаєте поради, зв’яжіться з нами по електронній
пошті: koznarova@klubcf.cz
https://klubcf.cz/informace-pro-rodiny-z-ukrajiny/
e-mail: koznarova@klubcf.cz
tel: +420 257 221 515



Poruchy autistického spektra/Розлад аутистичного спектру

Nautis, z. ú.
– pomoc osobám s poruchou autistického spektra (PAS). Nabízí psychologickou a terapeutickou
podporu, osobní asistenci a hlídání dětí, volnočasové aktivity pro děti, odlehčovací péči pro děti i
dospělé s autismem, propojení s organizacemi nabízejícími další pomoc, podporu Speciálně
pedagogického centra při vzdělávání žáků s autismem.
tel: česky a anglicky (CZ, ENG) +420 778 402 641
ÚT (Tue): 8:00–17:00
ST (Wed): 9:00–17:00
ČT (Thu): 8:00–17:00
NAUTIS допомагає людям з аутизмом та їхнім родинам, які рятуються від війни в Україні
Якщо вам потрібна послуга чи порада, зв’яжіться з нами!
Що ми можемо вам запропонувати:
•Психологічна та терапевтична підтримка
•Персональна допомога та догляд за дітьми
•Розваги для дітей
•Полегшення догляду за дітьми та дорослими з аутизмом
•Зв'язки з організаціями, які пропонують додаткову допомогу
•Підтримка Центру спеціальної освіти у навчанні учнів з аутизмом

https://nautis.cz/detail/cz/lide-s-autismem-a-jejich-rodiny-prchajici-pred-valkou-na-ukrajine
e-mail: poradna@nautis.cz
+420 778 402 641 (CZ, ENG)
+420 778 973 513 (UA)
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Fenylketonurie a obdobné dědičné metabolické poruchy/
Фінілкетонурія та подібні спадкові порушення обміну речовин

Národní sdružení PKU a jiných DMP
- nabízí pomocnou ruku pacientům s fenylketonurií a jinými dědičnými metabolickými poruchami,
které postihl válečný konflikt na Ukrajině.
Допомога українським пацієнтам з ФЕНІЛКЕТОНУРІЇ (РКU) та іншими спадковими хворобами
порушення обміну речовин (DMP): Ми готові надати потрібну допомогу та інформації пацієнтам
з (PKU) чи іншою (DMP) з України. Контактуйте, будь ласка, голову нашої спільноти пацієнтів
Анну Калинову по тел. + 420 777 805 475 або e-mail: anicka@nspku.cz. Допоможемо вам
забезпечити спеціальні амінокислотні препарати та низькобілковинні продукти а також
спрямуємо вас в метаболічний центр. Візит метаболічного центра (лікаря) полегшить та
прискорить те, якщо ви матимете з собою медичний звіт діагнозу та зроблену у нас медичну
страхівку.
e-mail: info@nspku.cz
https://www.nspku.cz
tel: + 420 777 805 475
e-mail: anicka@nspku.cz



AIDS, HIV/СНІД, ВІЛ

Česká společnost AIDS pomoc, z.s.
- nabízí pomoc všem občanům Ukrajiny žijícím s HIV, kteří pobývají nebo se chystají pobývat na území
Česka (zajištění přístupu k léčbě, případně i možnost dočasného ubytování, poskytnutí poradenství a
další pomoc). Komunikace česky, anglicky a rusky, možnost zajištění tlumočení do ukrajinštiny.
Пропонуємо допомогу всім українським громадянам, які живуть з ВІЛ, що перебувають в
Чеській Республіці на будь яких підставах. Пропонуємо доступ до лікування, є і можливість
тимчасового прихистку.

Якщо я українець, проживаю в Чехії і зараз не можу повернутися додому по ліки.
Ми допоможемо ВІЛ-позитивним українцям, які вже проживають у Чехії, отримати доступ до
лікування. Будь ласка, надішліть повідомлення (SMS, Whatsapp, Viber) за номером +420 720 956
544 або електронною поштою ivan.pop@aids-pomoc.cz з інформацією:
• Які ліки Ви приймаєте?
• На скільки днів у Вас ще залишились ліки?
• У якому місті в Чехії ви перебуваєте?
• Чи є у вас чеська загальна медична страховка через роботодавця (зелена карта
застрахованого VZP)?
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Зв’яжіться з нами, навіть якщо ви не застраховані в Чеській Республіці або ваша страховка не
покриває лікування ВІЛ, ми організуємо для вас лікування в будь якому випадку. Bолодіємо
чеською, англійською та російською мовами, можемо надати переклад на українську.
Я мігрант, який приїжджає до Чехії з враженої війною України.
Ми допоможемо всім ВІЛ-позитивним українцям, які приїжджають до Чехії з України,
забезпечити доступ до лікування та медичного страхування. Наразі ми рекомендуємо
громадянам України перебувати в Чехії на підставі „víza za účelem strpení“ (віза з метою
толерантності). На момент отримання візи з метою толерантності ви станете учасником чеської
системи державного медичного страхування з повним доступом до безкоштовного медичного
обслуговування, в тому числі лікування ВІЛ. Інформацію про те, як отримати „vízum za účelem
strpení“, можна знайти на сайті Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки.
Pазом з візою ви отримаєте Сертифікат, який тимчасово замінює Європейську картку
медичного страхування (див. зразок), і ви зможете одразу записатись на прийом до лікаря в
будь-якому з 8 ВІЛ-центрів у Чеській Республіці. У ВІЛ-центрі вам нададуть лікування та
медичну допомогу. Будь ласка, надішліть нам повідомлення (SMS, Whatsapp, Viber) за номером
+420 720 956 544 або електронною поштою ivan.pop@aids-pomoc.cz. Ми негайно зв’яжемося з
вами і допоможемо записатись на прийом у ВІЛ-центрі або організувати супровід до центру у
випадку потреби. Розмовляємо українською, російською, англійською та чеською мовами.
Центри ВІЛ також допоможуть вам організувати або продовжити лікування супутніх
захворювань (наприклад, гепатиту В або С, туберкульозу, замісного лікування метадоном).
Якщо вам потрібна додаткова інформація про лікування чи систему охорони здоров’я Чехії,
зв’яжіться з нами, і ми порадимо вам, як діяти.
Що робити, якщо лікар мене не розуміє або я не можу з ним домовитись?
Якщо вам потрібна допомога з перекладом на українську чи російську мову, зв’яжіться з нашим
колегою Іваном Попом, який із задоволенням дистанційно перекладе за телефоном (+420 720
956 544).
Мені потрібен тимчасовий прихисток.
Наш прихисток та гуртожиток надають можливість тимчасового проживання ВІЛ-інфікованим
українцям та членам їхніх сімей. Наш заклад розміщений у Празі. tel: +420 724 032 678
e-mail: ivan.pop@aids-pomoc.cz
https://www.hiv-komunita.cz/clanky/info-pro-obcany-z-ukrajiny.html
tel: +420 720 956 544
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