
Krajské asistenční 
centrum pomoci 
Ukrajině - KACPU

Místo: 
Kongresové centrum Praha,  
5. května 65, Praha 4

Provozní doba: 
 k pondělí - neděle - nonstop

Doprava: 
 k metro C - Vyšehrad

Městská hromadná doprava je pro občany  
Ukrajiny zdarma (po předložení pasu).

Tlumočení zajištěno

Informace k registraci a vyřízení potřebných dokumentů  
(prodloužení víza, speciální dlouhodobé vízum):

Informační linka Ministerstva vnitra ČR nonstop: +420 974 801 802

Informační web Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx 

email: ukrajina@mvcr.cz

V centru jsou pracovníci cizinecké policie Policie ČR, Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, 
Integračního centra Praha, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Českého červeného kříže, Úřadu práce ČR,  
Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině je společné pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj.

pomocukrajine.praha.eu

Co je doporučeno mít s sebou:
 k osobní doklady,

 k v případě, že máte možnost tisku, vyplněný  
formulář Žádost o udělení dlouhodobého víza  
(k dispozici na: https://www.mvcr.cz/clanek/ 
informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx).

Jakou pomoc zde najdete:
 k zajištění základních potřeb (potravinové balíčky, 

léky, první pomoc a další),

 k zajištění registrace a povolení k pobytu, 

 k zajištění transportu do místa ubytování,

 k zajištění přístupu ke zdravotní péči v ČR,

 k informace Úřadu práce ČR,

 k psychosociální pomoc,

 k poskytování informací,

 k dětský koutek. 

















Z důvodu nedostatku míst v tuto  
chvíli nejsme schopni zajistit  
dočasné ubytování v Praze.

Platnost informací  
ke dni 8. 3. 2022



Крайовий центр 
допомоги Україні

Де: 
Конгресовий центр Прага, вул. Патего 
квєтна, б. 65, м. Прага 4 
(Kongresové centrum Praha, 5. května 65, 
Praha 4)

Графік роботи: 
 k цілодобово

Транспорт: 
 k метро C – Вишеград (Vyšehrad)

Міський громадський транспорт для 
громадян України безкоштовний (при 
пред’явленні паспорта). 

На місці працюють Волонтері. 

Інформація щодо реєстрації та оформлення необхідних документів 
(продовження візи, особлива довгострокова віза): 

Інформаційна лінія МВС Чеської Республіки ЦІЛОДОБОВО: +420 974 801 802 

Інформаційний сайт МВС Чеської Республіки: www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx  

email: ukrajina@mvcr.cz

в центрі є й співробітники Поліції у справах іноземців ЧР («Чужинецької поліції»), Департаменту з питань 
надання притулку та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки («ОАМП»), 
Інтеграційного центру Прага, Страхової компанії «ВЗП», Чеського Червоного Хреста, Центру зайнятості, 
Пожежно-рятувальної служби міста Праги та Пожежно-рятувальної служби Середньочеського краю.  

Крайовий центр допомоги Україні об’єднує послуги міста Праги та Середньочеського краю. 

pomocukrajine.praha.eu

Що рекомендується взяти з собою: 
 k особисті документи,

 k якщо у вас є можливість друкувати, 
заповніть анкету Заяви про видачу особливої 
довгострокової візи (доступна за посиланням: 
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro- 
obcany-ukrajiny.aspx).

Яку допомогу тут можна знайти: 
 k Забезпечення основних потреб (продовольчі 

пакети, ліки, перша медична допомога тощо) 

 k Забезпечення реєстрації та дозволів на 
проживання

 k Забезпечення транспорту до місця проживання 

 k Забезпечення доступу до медичної допомоги 
в Чехії 

 k Інформація Центру зайнятості 

 k Психосоціальна допомога 

 k Надання інформації 

 k Дитячий куточок 















 Через відсутність місць на данний 
момент ми не взмозі надати 
тимчасове житло у Празі.

Інформація дійсна станом  
на 8.03.2022 року


