
1. Kde se mohu registrovat po příjezdu do Tábora?
Pro ukrajinské občany, kteří utíkají před válkou do ČR, byla zřízena v jednotlivých krajích Krajská asistenční centra pomoci
Ukrajině (tzv. KACPU). Pro Jihočeský kraj se toto centrum nachází na letišti Planá v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.
Každý Ukrajinec, který chce zůstat (přechodně či dlouhodobě) například v Táboře či jeho okolí, se musí nejdříve nahlásit
na KACPU v Českých Budějovicích, a to do 30 dnů od svého příjezdu do ČR.
CO VŠE JE MOŽNÉ V KACPU VYŘÍDIT?

Registrace cizinců k pobytu (cizinecká policie)
Speciální vízum pro uprchlíky
Zdravotní pojištění – bezplatné veřejné
Ubytování (pokud není ještě zajištěno)
Psychologická pomoc

Provozní doba KACPU je: 07:00 – 19:00 hod. Centrum je však otevřeno non-stop.
Veškeré informace najdete na stránkách kraje i v ukrajinštině: https://www.kraj-jihocesky.cz/pomahame-ukrajine

2. Jak se dostanu z Tábora do ČB do KACPU?
Doprava pro imigranty z Ukrajiny je v rámci kraje zdarma (autobusy/vlaky Českých drah/vlaky GW Train).
Z Tábora do Českých Budějovic se dostanete autobusem z autobusového nádraží, které je na adrese
Husovo náměstí 2864, 390 02 Tábor. Lze využít také vlakové spojení z vlakového nádraží, které najdete na adrese
U Bechyňské dráhy 525/8, 390 02 Tábor.
Po příjezdu do Českých Budějovic můžete využít místní kyvadlové dopravy do Krajského asistenčního centra pomoci
Ukrajině (KACPU) v odbavovací hale na letišti v Plané u Českých Budějovic, která je také zdarma. Od českobudějovického
vlakového nádraží odjíždí označený autobus vždy od 7 hodin ráno. Autobusy budou vyjíždět pravidelně každou celou
hodinu s tím, že poslední spoj vyrazí směrem do Plané v 18 hodin. Autobusy budou stavět na zastávce MHD
na Mariánském náměstí, kam z nádraží dorazí za 15 minut a kde do nich mohou nastoupit občané z Ukrajiny čekající
u OAMP (Odboru azylové a migrační politiky) na Pražské třídě. Na uvedenou zastávku vás dovedou směrovky, případně
vám cestu ukáže označený koordinátor.
MHD České Budějovice zároveň v případě zájmu a po domluvě na místě, je připravena zajistit posledním autobusem
případným zájemcům odvoz z letiště zpět na nádraží.
Více na: https://bit.ly/3ufSXHE

3. Jak najdu ubytování v Táboře a okolí?
UBYTOVÁNÍ NA TÁBORSKU
Ukrajinští občané, kteří hledají okamžité ubytování, mohou kontaktovat na telefonech a e-mailu organizaci
MAS Krajina srdce. Jedná se ubytovací kapacity po celém Táborsku.
Telefony: + 420 775 317 001, +420 775 317 666, +420 775 317 027, +420 775 317 757
E-mail: info@maskrajinasrdce.cz
Web organizace: https://bit.ly/3L3iPxe
UBYTOVÁNÍ VE MĚSTĚ TÁBOR
Ukrajinští občané, kteří mají na město Tábor pracovní či rodinnou vazbu a mají zájem o dlouhodobější ubytování
v městských bytech, mohou kontaktovat místostarostu města Martina Maredu.
Telefon: +420 777 493 224
E-mail: martin.mareda@mutabor.cz

4. Kde si mohu vyzvednout jídlo, léky, drogerii a oblečení zadarmo
po svém příjezdu na Táborsko?
V případě, že potřebujete po svém příjezdu do Tábora jídlo, léky, drogerii či oblečení, dostanete vše zdarma v našem
Kontaktním místě. Kromě hmotné pomoci, kterou zde dostanete, tu můžete získat i další informace ke svému pobytu
na Táborsku.
OTEVÍRACÍ DOBA:
PO-ST: 9-12 hod. a 13-17 hod.
ÚT, ČT, PÁ: 9-12 hod. a 13-15 hod.
ADRESA: Křížkova 30, Tábor, 390 01 (Průjezd mezi Městským úřadem Tábor a Husitským muzeem)
KONTAKTY: Ing. Monika Smetanová +420 775 317 757, Lenka Čeňková +420 777 353 929

Desatero pro táborské Ukrajince
Kroky, které dělat po příjezdu na Táborsko z Ukrajiny



5. Jak mohu přihlásit děti do školy a školky na Táborsku?
Své děti můžete přihlásit do školek či základních škol v Táboře, které přijímají ukrajinské děti.
Jejich jména, adresy a kontakty najdete na: https://pomocukrajinetabor.cz/skoly/

6. Jak seženu práci v Táboře a okolí?
Aktuálně připravujeme na našem webu stránku, kde budeme zveřejnovat jednotlivé nabídky práce od soukromých firem
pro Ukrajince. Tato stránka bude dostupná během příštího týdne.

7. Jak sobě a svým dětem zajistím lékařskou péči v Táboře a okolí?
NEMOCNICE TÁBOR
V případě, že potřebujete akutní lékařskou péči, bude vám poskytnuta v Nemocnici Tábor, a.s.,
na adrese: Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor.
DĚTŠTÍ PEDIATŘI
Dětské doktory, kteří poskytují svou péči ukrajinským občanům na Táborsku najdete v tomto odkaze:
https://bit.ly/36EqSSm
OBVODNÍ LÉKAŘI
Hledáte lékaře pro dospělé? Všechny kontakty na lékaře poskytující pomoc ukrajinským občanům
na Táborsku najdete na: https://bit.ly/3tzlGbr

8. Kde mohu sehnat odbornou psychiatrickou pomoc na Táborsku?
Centrum duševního zdraví v Táboře nabízí podporu lidem z Ukrajiny, kteří se léčili nebo léčí s duševním onemocněním
a potřebují pokračovat v léčbě nebo jsou v akutní psychické krizi a jsou ohroženi rozvojem duševního onemocnění.
V ČEM CENTRUM MŮŽE POMOCI:

Zorientovat se v nastalé situaci a zmapovat potřeby
Zajistit pokračování zavedené psychiatrické léčby
Poskytnout podporu při zvládání krizové situace
Nalézt větší stabilitu a bezpečí v novém prostředí
Navázat na další zdroje pomoci (lékaři, služby)
Služba je také terénní – podporu poskytujeme i v místě pobytu (okres Tábor)

Doprovod tlumočící osoby je vhodný.
Telefon: CDZ – ambulance: 731 209 156 / Mail: cdz@fokustabor.cz
FOKUS Tábor, z.s., Mostecká 2087, 39002 Tábor; www.fokustabor.cz

9. Mám zvíře, které potřebuje zdravotní pomoc.
Kde najdu bezplatné ošetření od veterináře?
Máte zvíře, které by potřebovalo ošetřit od veterináře? Kontakty na veterináře,
kteří nabízejí bezplatné ošetření, najdete na: https://bit.ly/3txaWdB

10. Potřebujete si vyřídit své záležitosti na úřadech, najít si práci
a další důležité věci, ale nemá vám kdo pohlídat děti?
Město Tábor se domluvilo s Centrem Univerzita Tábor na podpoře ukrajinských maminek, aby si mohly zařídit vše
potřebné hned po svém příchodu do našeho regionu. Maminky mají nyní možnost využít hlídání dětí v dětské herně
SAFARI, a to zcela zdarma. Herna disponuje vyškoleným personálem. Za službu bude provozovateli platit Město Tábor.
OTEVÍRACÍ DOBA HERNY:
PO-ČT, NE: 9-18 hod.
PÁ, SO: 9-19 hod.
Více se dozvíte na FB stránce herny: https://www.facebook.com/safarihernadetem.cz/
nebo na webu: http://www.safarihernadetem.cz/

pomocukrajinetabor.cz


