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/



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



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/
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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 sociální a psychologické poradenství lidem se sluchovým postižením, kteří byli zasaženi
válkou
https://www.tamtam.cz
e-mail: detskysluch@tamtam.cz
tel.: +420 235 517 313, +420 235 517 691



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
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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



Cystická fibróza/Фіброзно-кістозна хвороба

Klub nemocných cystickou fibrózou
- nabíhí pomoc pacientům s cystickou fibrózou, kteří z Ukrajiny přijdou do České republiky.
https://klubcf.cz/
e-mail: info@klubcf.cz
tel: +420 257 221 515



Poruchy autistického spektra/Розлад аутистичного спектру

Nautis, z. ú.
– pomoc osobám s poruchou autistického spektra (PAS).
Zkušení asistenti nabízejí pomoc, speciálně pedagogické centrum počítá se spoluprací při integraci
ukrajinských dětí s PAS ve školách (školkách), jsou schopni navýšit kapacity dětské skupiny v Liberci.
Kolegové mluvící ukrajinsky nabízejí tlumočení.
https://nautis.cz/detail/cz/pomoc-ukrajinskym-rodinam-s-detmi-s-pas
e-mail: poradna@nautis.cz
tel: +420 778 402 641
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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,
kteří jsou v krizové situaci a je nezbytné pro ně zajistit speciální aminokyselinové přípravky anebo
nízkobílkovinné potraviny
e-mail: info@nspku.cz
https://www.nspku.cz



AIDS, HIV/СНІД, ВІЛ

Česká společnost AIDS pomoc, z.s.
https://www.hiv-komunita.cz/clanky/info-pro-obcany-z-ukrajiny.html
- 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 +420 724 032
678 або електронною поштою robert.hejzak@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)?
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.
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Якщо вам потрібно негайно отримати доступ до лікування або потрібна консультація щодо
отримання візи, медичного страхування чи іншої допомоги, надішліть повідомлення (SMS,
Whatsapp, Viber) за номером +420 724 032 678 або електронною поштою robert.hejzak@aidspomoc.cz.
Ми зв'яжемося з вами якнайшвидше. Bолодіємо чеською, англійською та російською мовами,
можемо надати переклад на українську.
Мені потрібен тимчасовий прихисток.
Наш прихисток та гуртожиток надають можливість тимчасового проживання ВІЛ-інфікованим
українцям та членам їхніх сімей. Наш заклад розміщений у Празі. Зв’яжіться з нами
електронною поштою (kontakt@aids-pomoc.cz) або +420 724 032 678 по телефону для
отримання додаткової інформації.
Ми володіємо чеською, англійською та російською мовами, можемо надати переклад на
українську.
tel: +420 724 032 678
e-mail: kontakt@aids-pomoc.cz
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