
Jak lze efektivně pomoci dětem z Ukrajiny 

Doporučení pro rychlou, účinnou, ale zároveň bezpečnou pomoc dětem. 

 

1. Dobře zvážím, jaké mám možnosti pomoci a na jak dlouhou dobu mohu pomoc nabídnout 

2. Jsou zajištěny prostory pro děti, případně jejich doprovod  

➢ mám dost místa ve svém bytě, je možné sdílet kuchyň, koupelnu, i delší dobu 

➢ mám možnost zajistit prostory pro větší skupinu dětí, případně jejich vychovatelů, a to i po 

delší dobu 

➢ komunikuji s místním KACPU, případně s NACPU o možnostech ubytování většího množství 

dětí v rámci kraje/republiky 

3. Mohu zajistit péči o děti 

➢ Pokud chci přijmout dítě k sobě domů samotné, budu mít čas se o něj postarat podle jeho 

potřeb, věku, zdravotního stavu 

➢ Pokud chci přijmout dítě s rodičem nebo jiným průvodcem, mohu jim pomoci zajistit úřední 

záležitosti, případně lékařskou péči, školu, dávky, apod. nebo vím, kdo mi s tím pomůže 

➢ Pokud chci zajistit větší skupinu dětí, mám k dispozici potřebný personál – odborný podle 

potřeb dětí nebo vím, jak bude zajištěn, zároveň vím, jak bude zapojen vlastní personál dětí 

4. Komunikuji svůj záměr s místním KACPU, nabídnu zde svou pomoc (případně i na webech k tomu 

určených ODKAZY) a jsem osloven/a ve chvíli, kdy je pomoc potřeba! 

Obecně nelze doporučit jakékoliv kroky převzetí dětí nebo skupin dětí z vlastní iniciativy bez 

potřebné koordinace s dotčenými orgány včetně ukrajinských, je to nesmírně rizikové pro děti, pro 

systém péče v ČR, ale i pro Vás!!! 

Pokud je tato iniciativa již započata: 

5. V případě větší skupiny dětí (přesun ústavního zařízení) komunikuji svůj záměr vždy s KACPU 

a následně je prostřednictvím kraje ve spolupráci s rezorty zjištěno, jestli jsou k dispozici vhodné 

prostory, personál a odborná pomoc podle potřeb dětí. Zároveň je o dětech informován OSPOD, 

případně sociální služby, jsou aktivizováni dobrovolníci apod. 

6. Plánovaný přesun dětí je předem komunikován s NACPU nebo ministerstvem vnitra tak, aby bylo 

spolu s příslušnými ambasádami možné vyřídit všechny administrativní záležitosti a zajistit tak 

bezpečný průjezd dětí až na území CR! 

7. Přesun dětí průběžně komunikuji s KACPU. 

8. Pokud převezmu dítě z vlastní iniciativy od jeho rodičů, mám k tomu opatřen, pokud možno 

písemný souhlas a mohu ho následně zastoupit na území ČR. 

9. Po příjezdu dítěte nebo dětí na území ČR zajistím v první řadě jejich registraci na místním KACPU, 

aby bylo možné získat víza, zdravotní pojištění a dávky. 

10. V rámci svých možností poskytují dítěti nebo dětem péči, ve spolupráci s obcí, komunitou, sociálními 

pracovníky, službami, školou, OSPOD nebo odbornými pracovníky (psycholog, lékaři) podle potřeb 

dětí. 

! Veškerou pomoc a podporu je nutné koordinovat prostřednictvím Krajských asistenčních center a 
Národního koordinačního centra (nacpu@grh.izscr.cz)  
 
! V ochraně dětí bez doprovodu je třeba postupovat v součinnosti s OSPOD. Konzultace a koordinace 

informaci je k dispozici na adrese martina.stepankova1@mpsv.cz, 723 436 429. 
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