
1. Де я можу зареєструватися після прибуття в Табор?
Для громадян України, які перед війною втекли в Чехію, в окремих регіонах були створені регіональні центри
допомоги Україні (так звані КАЦПУ). Для Південночеського регіону цей центр розташований в аеропорту Плана
в ЧЕСКЕ БУДЙОВІЦЕ.
Кожен українець, який хоче залишитися (тимчасово або надовго), наприклад, в Таборі чи його околицях, повинен
спочатку зареєструватися в КАЦПУ у Ческе-Будейовіце протягом 30 днів після прибуття до Чеської Республіки.
ЩОМОЖНА ЗРОБИТИ В КАЦПУ?
Реєстрація іноземців на проживання (іноземна поліція)
Спеціальна віза для біженців
Медичне страхування – безкоштовне державне
Житло (якщоще не надано)
Психологічна допомога

Час роботи КАЦПУ: 07:00 – 19:00, але центр працює без перерви.
Всю інформацію можна знайти на сайті області та українською мовою: https://www.kraj-jihocesky.cz/pomahame-ukrajine

2. Як дістатися з Табора в ЧБ до КАЦПУ?
Транспорт для іммігрантів з України в межах області безкоштовний (автобуси / потяги Чеської залізниці / поїзди
GW TRAIN). З Табора до Ческих-Будейовіць можна дістатися автобусом з автостанції, яка знаходиться за адресою
Husovo náměstí 2864, 390 02 Tábor. Ви також можете скористатися залізничним сполученням із залізничного
вокзалу, який можна знайти за адресою U Bechyňské dráhy 525/8, 390 02 Tábor.
Після прибуття в Чеські Будейовіце ви можете скористатися місцевим трансфером до Регіонального центру
допомоги Україні (КАЦПУ) у залі реєстрації в аеропорту Плана поблизу Ческих-Будейовіць, який також
є безкоштовним. Позначений автобус завжди відправляється із залізничного вокзалу Ческе-Будейовіце з 7 ранку.
Автобуси відправлятимуться регулярнощогодини, останнє сполучення з Планою о 18:00. Автобуси зупинятимуться
на зупинці громадського транспорту на Маріанській площі, куди вони прибудуть із вокзалу за 15 хвилин і куди
можуть сісти громадяни України, які чекають на OAMP (Департамент з питань притулку та міграційної політики)
на Пражській Тріді. Вказівники приведуть вас до зупинки, або позначений координатор покаже дорогу.
Водночас, у разі зацікавленості та за домовленістю на місці, громадський транспорт
Ческе-Будейовіце готовий організувати для бажаючих трансфер з аеропорту до залізничного
вокзалу останнім автобусом.
Більше на: https://bit.ly/3ufSXHE

3. Як знайти житло в Таборі та його околицях?
ПРОЖИВАННЯ В РЕГІОНУ ТАБОР
Громадяни України, які шукають негайне житло, можуть зв’язатися з організацієюMAS Krajina srdce за телефоном
та електронною поштою. Це можливості розміщення по всьому регіону Табор.
Телефони: + 420 775 317 001, +420 775 317 666, +420 775 317 027, +420 775 317 757
Електронна пошта: info@maskrajinasrdce.cz
Веб-сайт організації: https://bit.ly/3L3iPxe
ПРОЖИВАННЯ В ТАБОРІ
Громадяни України, які мають робочі чи сімейні зв’язки з містом Табор і зацікавлені в довгостроковому проживанні
в міських квартирах, можуть звернутися до заступника мера Мартіна Мареди.
Номер телефону: +420 777 493 224
Електронна пошта: martin.mareda@mutabor.cz

4. Де я можу безкоштовно забрати продукти харчування, ліки,
аптеку та одяг після прибуття в Табор?
Якщо після приїзду в Табор вам знадобляться продукти харчування, ліки, аптека чи одяг, ви отримаєте все
безкоштовно в нашому контактному пункті. Окрім матеріальної допомоги, яку ви отримуєте тут, ви також можете
отримати додаткову інформацію про своє перебування в регіоні Табор.
ГОДИНИ РОБОТИ:
ПН-СР: 9.00-12.00 та 13.00-17.00
Вт, Чт, Пт: 9.00-12.00 та 13.00-15.00
АДРЕСА: Křížkova 30, Tábor, 390 01 (прохід між міським офісом Табора та музеєм гуситів)
КОНТАКТИ: Інж. Моніка Сметанова +420 775 317 757, Ленка Ченькова +420 777 353 929

Десять заповідей для таборських українців
Кроки, які потрібно зробити після прибуття в Таборсько з України



5. Як я можу записати дітей до дитячого садка в регіоні Табор?
Ви можете записати своїх дітей до дитячих садків або початковихшкіл у Таборі, які приймають українських дітей.
Їхні імена, адреси та контакти можна знайти за посиланням:
https://pomocukrajinetabor.cz/uk/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8/

6. Як отримати роботу в Таборі та його околицях?
Зараз ми готуємо сторінку на нашому сайті, де будемо публікувати індивідуальні пропозиції роботи від приватних
компаній для українців. Цей сайт буде доступний наступного тижня.

7. Як я можу забезпечити собі та своїм дітям медичну допомогу
в Таборі та його околицях?
ЛІКАРНЯ ТАБОР
Якщо вам потрібна невідкладна медична допомога, її нададуть у Nemocnice Tábor, a.s.,
за адресою: Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor.
ПЕДІАТРИ
Вашій дитині потрібен педіатр? Лікарі-педіатри, які надають допомогу громадянам України
в Таборському регіоні, можна знайти за цим посиланням: https://bit.ly/36EqSSm
ДІЛЬНИЧНІ ЛІКАРІ
Вишукаєте лікаря для дорослих? Усі контакти лікарів, які надають допомогу громадянам України
в Таборському регіоні, можна знайти за посиланням: https://bit.ly/3tzlGbr

8. Де я можу отримати професійну психіатричну допомогу
в регіоні Табор?
Центр психічного здоров’я в Таборі надає підтримку людям з України, які пройшли лікування або проходять
лікування від психічного захворювання та потребують продовження лікування або перебувають у гострій
психічній кризі та ризику розвитку психічного захворювання.
ЧИММОЖЕДОПОМОГТИ ЦЕНТР:
Знайти дорогу в ситуації та відобразити потреби
Забезпечити продовження встановленого психіатричного лікування
Надавати підтримку в кризовому управлінні
Знайти більшу стабільність і безпеку в новому середовищі
Посилання на інші джерела допомоги (лікарі, служби)
Послуга також польова – ми також надаємо підтримку в місці перебування (район Табор)

Супроводження перекладача доречно.
Телефон: CDZ – швидка допомога: 731 209 156 / Пошта: cdz@fokustabor.cz
FOKUS Tábor, z.s., Mostecká 2087, 39002 Tábor; www.fokustabor.cz

9. У мене є тварина, яка потребує медичної допомоги.
Де я можу знайти безкоштовне лікування у ветеринара?
У вас є тварина, яка потребує лікування у ветеринара? Контакти ветеринарів, які пропонують
безкоштовне лікування, можна знайти за посиланням: https://bit.ly/3txaWdB

10. Вам потрібно займатися своїми справами в офісах,
знаходити роботу та інші важливі справи, а чи має хтось
доглядати за вашими дітьми?
Місто Табор домовилося з Центром Університету Табора підтримати українських матерів, щоб вони могли
організувати все необхідне відразу після приїзду в наш регіон. Тепер мами мають можливість користуватися
послугами няні в дитячій ігровій кімнаті SAFARI, абсолютно безкоштовно. Ігрова кімната має навчений персонал.
Місто Табор заплатить оператору за послугу.
ГРАФІК РОБОТИ ІГРОВОЇ КІМНАТИ:
ПН-ЧТ, НД: 9.00-18.00
ПТ, СБ: 9.00-19.00
Дізнайтесь більше на сторінці гри в Facebook:
https://www.facebook.com/safarihernadetem.cz/або в Інтернеті: http://www.safarihernadetem.cz/

pomocukrajinetabor.cz/uk/


