
ПРИБУТТЯ

Люди, які прибувають з України в Словаччину, можуть подати заяву на отримання притулку
або
забезпечити додатковий захист.

- притулок: можна подати заяву безпосередньо в пункті перетину кордону,
Заява також подається і на дітей.  Докладнішу інформацію англійською мовою можна знайти
тут.

- тимчасовий притулок: надається з метою захисту іноземців від війни, наслідків гуманітарної
катастрофи чи масового порушення прав людини у країні походження заявників на
тимчасовий притулок. Це найшвидша форма захисту.

Усю необхідну інформацію ви можете уточнити у поліції на прикордонному переході.
Завдяки тимчасовому притулку ви отримуєте толерантне перебування, можливість
працювати без дозволу на роботу, надається доступ до страхування здоров'я.
Ви також можете знайти більше інформації українською тут.

- Залишаючись с діючим біометричним паспортом, ви можете залишатися з ним на законних
підставах перебування у Словаччині протягом 90 днів. У цей період ви можете вирішити, чи
подавати заявку на будь-яку форму законного проживання, або подати заяву про надання
тимчасового притулку.

Реєстрація українських біженців у Тренчині
Якщо ви не зареєструвалися при перетині кордону, необхідно зареєструватися в Поліції у
справах іноземців у Тренчині. Запис обов'язковий, інакше неможливо відшкодувати витрати
на проживання, забезпечити відвідування школи тощо.
Особиста реєстрація у відділі поліції у справах іноземців PZ Trenčín, Jilemnického 2, Trenčín 911
01, +421 961 203 234 или +421 961 203 209

МАТЕРІАЛЬНА НАДЗВИЧАЙНА ДОПОМОГА

Українці можуть претендувати на допомогу за матеріальної потреби. У Тренчині цим
займаються два співробітники Управління праці та соціальних справ, контакт: +421 32 2440 999,
+421 38 2440 998. Необхідно зареєструватися в поліції на тимчасовий притулок та заповнити
форму в бюро з працевлаштування.

ДОПОМОГА В РОБОТІ

Каспер Корпорейшн рекрутинг.kasper@gmail.com або +421 910 477 552, +421 911 587 755

ПРОЖИВАННЯ

- Допомога Україні: Міністерство транспорту та будівництва опублікувало сторінку зі списком
варіантів розміщення для біженців. Ви можете обрати із громадських, готельних чи приватних
об'єктів. Сайт пропонує їх адреси, телефони та відображає поточний статус вакансій. Ви також
можете прочитати українською мовою https://pomocpreukrajinu.sk/sk

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpomocpreukrajinu.sk%2Fsk%3Ffbclid%3DIwAR2VrS-aShjC7ZbqRwYu8b-OxKtKwkXSjl2rTt7npCQxCScjxs85wlDFMQA&h=AT2C1GoDeTthu_MGHcqdx4Naz9RxbZjTXkR2sRyNT3Or8TR38gT90yqfmHE5ks3J_7b_fDXt5eZR62q9sU7xnHtS3g9SwUmFR3V6krHkSSMNDUMBrXDVxlho3l7GEUl_dzIXArj8


- Хто допоможе Україні: платформа охоплює різні форми допомоги: житло, психологічна,
медична та фінансова допомога, в тому числі українською https://ktopomozeukrajine.sk/

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Кожному нужденному біженцю буде надано термінову медичну допомогу незалежно від його
поточного статусу. Екстрена допомога всім безоплатна.

Особам, які подали заяву про надання притулку або статусу тимчасового притулку, надається
медична допомога.

Якщо у вас є позитивний результат на COVID-19, ви отримаєте все, що вам потрібно: огляди та
догляд.

СТОМАТОЛОГИ

- Словацькі стоматологи готові надати безкоштовну невідкладну медичну допомогу та догляд.
Список стоматологів з адресами можна знайти на словацькому сайті стоматологів

ТРАНСПОРТ

- Безкоштовні поїзди: Словацька залізнична компанія запровадила безкоштовний проїзд у
всіх поїздах для громадян України з дійсним паспортом чи посвідченням особи.
Інформацію про поїзди та залізничне сполучення можна знайти на цій сторінці.

- Розклад руху поїздів, автобусів та громадського транспорта можна знайти на цьому сайті.

ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ

- Місто Тренчин забезпечить освіту у початкових школах (1-9 класи) та у дитячих садках для
дітей від 3 років, які приїжджають з України. Якщо ви зацікавлені, будь ласка заповніть дані в
анкеті. Ми зв'яжемося з вами та надамо необхідну інформацію.
Реєстрація для влаштування дітей у школи Допомога в адаптації, заняття для дітей,
консультування
Центр Матері, Гвіздославова 6 (центр)
Понеділок - П’ятниця 10:00 - 18:00
Контакт: +421 904 909 435

заняття з дітьми,
спільна діяльність мам та дітей,
простір для зустрічей та взаємних бесід,
область грудного вигодовування,
ігровий куточок,
психологічне та дитяче консультування, консультації з виховання та догляду за дітьми,
тиша та спокій

Сімейний центр в Тренчині, Farská 12 (центр міста)
Понеділок - П‘ятниця 9:00 - 16:00
Контакт: +421 940 785 275, www.cprtrencin.sk

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fktopomozeukrajine.sk%2F%3Ffbclid%3DIwAR0K-QUWeblRXup6yUOOuEsJW6s2RPcrf7AZrtxDWpvBKiaKlLcX4P5Di10&h=AT2C1GoDeTthu_MGHcqdx4Naz9RxbZjTXkR2sRyNT3Or8TR38gT90yqfmHE5ks3J_7b_fDXt5eZR62q9sU7xnHtS3g9SwUmFR3V6krHkSSMNDUMBrXDVxlho3l7GEUl_dzIXArj8
https://ktopomozeukrajine.sk/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cprtrencin.sk%2F%3Ffbclid%3DIwAR0K-QUWeblRXup6yUOOuEsJW6s2RPcrf7AZrtxDWpvBKiaKlLcX4P5Di10&h=AT2C1GoDeTthu_MGHcqdx4Naz9RxbZjTXkR2sRyNT3Or8TR38gT90yqfmHE5ks3J_7b_fDXt5eZR62q9sU7xnHtS3g9SwUmFR3V6krHkSSMNDUMBrXDVxlho3l7GEUl_dzIXArj8


соціалізація, адаптація, супровід, мовний курс дозвілля для батьків з неповнолітніми дітьми
кафе (аерохокей, сад…) соціальні, юридичні, психологічні консультації

Сімейний центр Южанчек, Київська 3183 (житловий комплекс Південь), 2-й поверх
Контакт: +421 910 686 078
Понеділок - Четвер с 9:00 до 12:00 + понеділок та середа також з 15:00 до 18:00

Збірники матеріалів – будуть опубліковані на fb.com/PRRerodinu матеріальна допомога
(шкільне приладдя, приладдя для немовлят, побутова техніка або обладнання для
проживання, електроніка, одяг, іграшки…)
Оперативна фінансова допомога з оплатою чогось, ігрова, простір для мам із дітьми -
Плавальний клуб Marlin, міський критий басейн.
Контакт: +421 948 538 698

Духовна допомога - Греко-католицька церква – парафія св. Кирила та Мефодія у Тренчині –
греко-католицький священик фр. Ігор Цингел, тел.  +421 911 812 255, trencin@grkatba.sk,
www.grkattn.sk

ГРОШІ

Поки що обміняти українську гривню можна лише в обмінних пунктах, банки не надають такої
можливості. Ви можете знімати готівку у банкоматах через платіжні картки - також
приєдналися кілька банків з скасуванням комісій за зняття готівки з іноземної картки
(детальніше див. БАНКИ). Багато банків розмістили банкомати прямо поблизу прикордонних
переходів.

Банки та привілеї

- Slovenská sporiteľňa: банк пропонує біженцям рахунок на рік безкоштовно, Також у
майбутньому передбачено безкоштовні транскордонні платежі в Україну та з України. банк
пропонує біженцям рахунок на рік безкоштовно, Також у майбутньому передбачено
безкоштовні транскордонні платежі в Україну та з України. Безкоштовне зняття коштів у
банкоматах з карток українських банків. Докладнішу інформацію можна знайти тут.

- Tatra Bank: надає біженцям з України прискорений та спрощений процес відкриття рахунку,
безкоштовне управління існуючими та новими розрахунковими рахунками, сплачені комісійні
за закордонні перекази Україну, у прикордонних районах закріплюються україномовні
працівники.

- Поштовий банк: з 4 березня скориговані умови, щоб люди, які прибули з України до
Словаччини, могли відкрити рахунок на 12 місяців безкоштовно.

ОПЕРАТОРИ

Усі чотири мобільні оператори Словаччини відреагували на ситуацію в Україні.

- Телеком: Забезпечує, наприклад, вихідні дзвінки та SMS із Словаччини в Україну
безкоштовно. Клієнти, що знаходяться у роумінгу в Україні - вхідні та вихідні дзвінки та СМС у
всі країни світу у роумінгу безкоштовні.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffb.com%2FPRRerodinu&h=AT2C1GoDeTthu_MGHcqdx4Naz9RxbZjTXkR2sRyNT3Or8TR38gT90yqfmHE5ks3J_7b_fDXt5eZR62q9sU7xnHtS3g9SwUmFR3V6krHkSSMNDUMBrXDVxlho3l7GEUl_dzIXArj8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.grkattn.sk%2F%3Ffbclid%3DIwAR3f6Uqvg7nQjyqq9ezGnwSfUv9XiJSjuHyRJPoA5XnrqW8qNs0STRYyluI&h=AT2C1GoDeTthu_MGHcqdx4Naz9RxbZjTXkR2sRyNT3Or8TR38gT90yqfmHE5ks3J_7b_fDXt5eZR62q9sU7xnHtS3g9SwUmFR3V6krHkSSMNDUMBrXDVxlho3l7GEUl_dzIXArj8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.grkattn.sk%2F%3Ffbclid%3DIwAR3f6Uqvg7nQjyqq9ezGnwSfUv9XiJSjuHyRJPoA5XnrqW8qNs0STRYyluI&h=AT2C1GoDeTthu_MGHcqdx4Naz9RxbZjTXkR2sRyNT3Or8TR38gT90yqfmHE5ks3J_7b_fDXt5eZR62q9sU7xnHtS3g9SwUmFR3V6krHkSSMNDUMBrXDVxlho3l7GEUl_dzIXArj8


- Orange Slovakia: дзвінки до України безкоштовні до 11 березня. Вони також надають
безкоштовні SIM-карти з 10 ГБ даних та кредитом у розмірі 2 євро. Список магазинів та інша
інформація українською тут.

- O2: надають безкоштовні SIM-картки із кредитом 5€ біля кордону та безкоштовний пакет
даних обсягом 15 ГБ. Дзвінки та повідомлення в Україну пропонують за цінами, як у
Словаччині, до кінця березня. Безкоштовну SIM-карту громадяни України також можуть
отримати у будь-якому магазині О2.

- 4ка: Оператор удвічі знизив вартість дзвінків та СМС із Словаччини в Україну - по 24 центи за
хвилину та 10 центів за SMS.

ІНШІ КОРИСНІ КОНТАКТИ:

- Ліга прав людини: НПО, що забезпечує безкоштовні юридичні консультації для осіб, які
шукають притулку

Телефон +421 918 366 968
Електронна пошта ukrajina@hrl.sk

- Міжнародна організація з міграції (МОМ): міжурядова організація у сфері міграції, яка надає
послуги, консультації та допомогу урядам та мігрантам. Лінія доступна тільки з України, надає
консультації у будні дні з 8.00 до 20.00 та у вихідні з 9.00 до 18.00.

лінія 527 (безкоштовно з мобільних телефонів) 0800 505 501 (безкоштовно зі стаціонарних
телефонів) - SOS Україна Словаччина – українська громада у Словаччині
+421 911 201 889
електронна пошта: ukrajina.sk.sos@gmail.com

- Посольство України у Словаччині Radvanská 35, 81101, Братислава, Словацька республіка

Тренчин: Місто чітко інформує про допомогу біженців, інформація також українською.

Тренчин надасть освіту в початкових школах та дитячих садках дітям із України. Якщо ви
залишилися тут або ви хочете залишитись, у вас є можливість зареєструвати своїх дітей через
цю анкету.

Тренчинський самоврядний край: Приміський автобусний транспорт на території області
безкоштовний для біженців з України.

ПЕРЕВАГИ:

Бюро з працевлаштування надає допомогу у разі матеріальної потреби, необхідно заповнити
бланк до Бюро з працевлаштування. 0322440999
68,80 чол/міс
130.00 мама з дитиною



PRÍCHOD

Ľudia prichádzajúci z Ukrajiny na Slovensko môžu požiadať o azyl alebo
o poskytnutie doplnkovej ochrany.

- azyl: možno oň požiadať priamo na mieste hraničného priechodu,
žiadosť sa podáva aj za deti. Viac informácií v angličtine nájdete tu.

- dočasné útočisko: poskytuje sa na účely ochrany cudzincov pred
vojnovým konfliktom, následkami humanitárnej katastrofy či hromadným
porušovaním ľudských práv v krajine pôvodu žiadateľov o dočasné
útočisko. Ide o najrýchlejšie poskytnutú formu ochrany.

Možno on žiadať na polícii na hraničnom priechode.
Vďaka dočasnému útočisku získavate tolerovaný pobyt, možnosť pracovať
bez povolenia na zamestnanie a prístup k zdravotnej starostlivosti.
Viac informácií aj v ukrajinčine nájdete tu.

- pobyt s platným biometrickým pasom: môžete sa s ním legálne
zdržiavať na území Slovenska 90 dní. Počas tohto obdobia sa môžete
rozhodnúť, či požiadate o niektorú z foriem legálneho pobytu, alebo
požiadate o dočasné útočisko alebo o azyl.

Evidencia ukrajinských utečencov v Trenčíne
Ak sa nezaregistrovali pri prechode hraníc je potrebné sa registrovať na Cudzineckej polícii v
Trenčíne. Evidencia je potrebná, inak nie je možné preplatiť ubytovacie náklady, zabezpečiť pre deti
školskú dochádzku a podobne.

Registrácia osobne na Oddelení cudzineckej polície PZ Trenčín, Jilemnického 2, Trenčín 911 01, +421
961 203 234 alebo +421 961 203 209

DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI

Ukrajinci môžu požiadať o dávku v hmotnej núdzi. V Trenčíne sú na to vyčlenené dve pracovníčky
Úradu práce a sociálnych vecí, kontakt: +421 32 2440 999, +421 38 2440 998. Je potrebné byť už
zaregistrovaný na polícii - dočasný azyl, a vyplniť formulár na úrade práce.

POMOC S PRÁCOU

agentúra Kasper Corporation recruiting.kasper@gmail.com a +421 910 477 552, +421 911 587 755

UBYTOVANIE

- Pomoc pre Ukrajinu: Ministerstvo dopravy a výstavby zverejnilo
stránku so zoznamom možností ubytovania pre utečencov. Vybrať si
môžete zo štátnych, hotelových či súkromných zariadení. Stránka ponúka

https://www.google.sk/maps/place/Krajsk%C3%A9+riadite%C4%BEstvo+Policajn%C3%A9ho+zboru+v+Tren%C4%8D%C3%ADne/@48.8881535,18.0298532,16.43z/data=!4m9!1m2!2m1!1zY3VkemluZWNrw6EgcG9sw61jaWEgdHJlbsSNw61u!3m5!1s0x4714a18419db32e5:0xd2e7cb5f22d279b3!8m2!3d48.8886534!4d18.0345945!15sCh5jdWR6aW5lY2vDoSBwb2zDrWNpYSB0cmVuxI3DrW6SAQZwb2xpY2U
https://www.upsvr.gov.sk/tn.html?page_id=240879


ich adresy, telefónne čísla a zobrazuje aktuálny stav voľných miest.
Čítať ju môžete aj v ukrajinčine https://pomocpreukrajinu.sk/sk

- Kto pomôže Ukrajine: platforma zastrešuje rôzne formy pomoci -
ubytovanie, psychologickú, zdravotnú aj finančnú pomoc, aj v
ukrajinčine. https://ktopomozeukrajine.sk/

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Bezodkladná zdravotná starostlivosť bude poskytnutá každému utečencovi
z Ukrajiny bez ohľadu na jeho aktuálny status. Urgentnú a život
zachraňujúcu starostlivosť poskytnú každému bezplatne.

Ľudia, ktorí požiadali o azyl či status dočasného útočiska, majú
zdravotnú starostlivosť zabezpečenú. U tranzitujúcich alebo tých,
ktorí nepožiadali ani o jedno, ani o druhé, bude ešte doplnená
legislatíva.

Ak ste pozitívni na ochorenie COVID-19, dostanete všetky potrebné
vyšetrenia a starostlivosť.

ZUBÁRI

- Slovenská komora zubných lekárov: slovenskí zubári sa pridali k
pomoci tým, že budú poskytovať bezplatnú neodkladnú zdravotnú
starostlivosť. Zoznam zubárov aj s adresami nájdete na webe Slovenskej
komory zubných lekárov.

DOPRAVA

- Bezplatné vlaky: Železničná spoločnosť SR zaviedla bezplatnú
prepravu vo všetkých vlakoch pre občanov Ukrajiny, ktorí sa preukážu
platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom. Vo vlakoch s
povinnými miestenkami je preprava umožnená aj bez platnej miestenky.
Vlakové a železničné spojenia nájdete na tejto stránke.

- Cestovný poriadok: Cestovné poriadky pre vlaky, medzimestské
autobusy aj mestskú dopravu nájdete na tomto webe.

PRE RODIČOV DETÍ Z UKRAJINY
Mesto Trenčín zabezpečí vzdelávanie v základných školách (1. – 9. ročník) a v materských školách
pre deti od 3 rokov, ktoré prichádzajú z Ukrajiny. V prípade záujmu, prosíme o vyplnenie údajov v
dotazníku. Budeme vás kontaktovať a poskytneme vám potrebné informácie.

● Registrácia na umiestnenie detí do škôl

Pomoc s adaptáciou, aktivity pre deti, poradenstvo
Materské centrum, Hviezdoslavova 6 (centrum mesta)
pondelok – piatok 10:00 – 18:00 h

https://pomocpreukrajinu.sk/sk
https://ktopomozeukrajine.sk/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=1DH0O2ZoBUWmI1GEVOSkgh5_uqiCWJBGm5ZhwOwcreNUN0NEOE1MVFk0NDBSTEhHRTJKVlFYR0c5Wi4u
https://goo.gl/maps/4VfaQQtVjF6m5sDN9


Kontakt: +421 904 909 435

● aktivity s deťmi, spoločné aktivity matiek a detí
● priestor na stretávanie sa a vzájomné rozhovory
● priestor na dojčenie
● herný kútik
● psychologické, dojčenské poradenstvo
● poradenstvo pri výchove a starostlivosti o deti
● zázemie, kľud a pokoj

Centrum pre rodinu Trenčín, Farská 12 (centrum mesta)
pondelok – piatok 9:00 – 16:00 h

Kontakt: +421 940 785 275, www.cprtrencin.sk

● socializácia, adaptácia, sprevádzanie, jazykový kurz
● voľnočasové aktivity pre rodičov s maloletými deťmi
● kaviareň (kalčeto, airhockey, záhrada…)
● sociálne, právne, psychologické poradenstvo

Rodinné centrum Južanček, Kyjevská 3183 (sídlisko Juh), 2. poschodie
Kontakt: +421 910 686 078

pondelok – štvrtok 9:00 – 12:00 h + pondelok a streda aj v čase 15:00-18:00 h

● hmotné zbierky – zverejnené budú na fb.com/PRErodinu
● hmotná pomoc (školské potreby, potreby pre dojčatá, vybavenie domácností či ubytovania,

elektronika, ošatenie, hračky…)
● operatívna finančná pomoc s úhradami čohokoľvek
● herňa, priestor pre matky s deťmi

Plavecký klub Marlin, mestská krytá plaváreň
Kontakt: +421 948 538 698

● plávanie, plavecké kurzy zdarma
● pre deti od 6 rokov

Duchovná pomoc
Gréckokatolícka cirkev – farnosť sv. Cyrila a Metoda Trenčín – Gréckokatolícky kňaz o. Igor Cingeľ,
tel. +421 911 812 255, trencin@grkatba.sk, www.grkattn.sk

PENIAZE

Ukrajinské hrivny si zatiaľ môžete vymeniť iba v zmenárňach, banky
takúto možnosť neponúkajú. Hotovosť si môžete vybrať z bankomatov
prostredníctvom platobných kariet – viaceré banky pristúpili aj k
zrušeniu poplatkov za výber hotovosti zo zahraničnej karty (viac sa
dozviete v časti BANKY). Mnohé banky umiestnili bankomaty priamo do
blízkosti hraničných priechodov.

BANKY

https://g.page/centrumtrencin?share
http://www.cprtrencin.sk/
https://goo.gl/maps/ifTQWiYEP85KRZ9G8
https://goo.gl/maps/7ATqWcEv1poJBRRA8
http://www.grkattn.sk/


Viaceré banky poskytujú utečencom z Ukrajiny zľavy, zhrnuli sme vám
niektoré z nich:

- Slovenská sporiteľňa: Banka ponúka utečencom účet na rok zadarmo,
zadarmo sú aj cezhraničné platby na a z Ukrajiny, v priebehu budúceho
týždňa majú prísť do platnosti aj bezplatné výbery z bankomatov
kartami ukrajinských bánk. Viac informácií nájdete tu.

- Tatra Banka: poskytuje utečencom z Ukrajiny zrýchlený a zjednodušený
proces otvorenia účtu, bezplatné vedenie existujúcich aj nových
bežných účtov, vypla poplatky na zahraničné prevody smerované na
Ukrajinu, v pohraničných oblastiach posilňujú ukrajinsky hovoriaci
personál.

- Poštová banka: upravila od 4. marca podmienky tak, aby si ľudia
prichádzajúci z Ukrajiny na Slovensko mohli otvoriť účet na 12
mesiacov zadarmo.

OPERÁTORI

Všetci štyria mobilní operátori na Slovensku zareagovali na situáciu
na Ukrajine.

- Telekom: Poskytuje napríklad odchádzajúce hovory a SMS zo Slovenska
na Ukrajinu bezplatne. Zákazníci, ktorí sa nachádzajú v roamingu na
Ukrajine majú bezplatné roamingové prichádzajúce a odchádzajúce hovory
a SMS do všetkých krajín sveta.

- Orange Slovensko: Volania na Ukrajinu sú do 11. marca zadarmo.
Poskytujú tiež zadarmo SIM karty s 10 GB dát a kreditom 2 eurá. Získať
sa dajú na konkrétnych miestach po preukázaní sa ukrajinským osobným
dokladom. Zoznam predajní aj ďalšie informácie v ukrajinčine sú tu.

- O2: V blízkosti hraníc poskytujú bezplatné SIM karty s kreditom 5
eur a bezplatným balíkom dát 15 GB. Volania a správy na Ukrajinu
ponúkajú za ceny ako na Slovensku, a to do konca marca. Bezplatnú SIM
kartu môžu získať občania Ukrajiny aj v ktorejkoľvek O2 predajni.

- 4ka: Operátor znížil cenu volaní a SMS zo SR na Ukrajinu o polovicu
- na 24 centov za minútu a 10 centov za SMS.

ĎALŠIE UŽITOČNÉ KONTAKTY:

- Liga za ľudské práva: mimovládna organizácia, ktorá poskytuje
bezplatné právne poradenstvo žiadateľom o azyl

Telefón +421 918 366 968
E-mail ukrajina@hrl.sk



- Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM): medzivládna organizácia
v oblasti migrácie, ktorá poskytuje služby, poradenstvo a pomoc vládam
aj migrantom. Linka dostupná len z Ukrajiny, poskytuje poradenstvo v
pracovných dňoch od 8.00 do 20.00 h a cez víkendy od 9.00 do 18.00 h.
linka 527 (zadarmo z mobilných telefónov)
0800 505 501 (zdarma z pevných liniek)
- SOS Ukrajina Slovensko je ukrajinská komunita na Slovensku
+421 911 201 889
e-mail: ukrajina.sk.sos@gmail.com

- Ukrajinská ambasáda na Slovensku
Radvanská 35, 81101, Bratislava, Slovenská republika

Trenčín: Mesto na svojej stránke prehľadne informuje o pomoci pre
utečencov, informácie sú aj v ukrajinskom jazyku.

Trenčín zabezpečí vzdelávanie v základných a v materských školách
deťom prichádzajúcim z Ukrajiny. V prípade, že ste sa tu ubytovali
alebo sa chcete ubytovať, máte možnosť zaregistrovať svoje deti
prostredníctvom tohto dotazníka.

Trenčiansky samosprávny kraj: Prímestská autobusová doprava na území
kraja je pre utečencov z Ukrajiny zadarmo.

DÁVKY:
Úrad práce poskytuje dávku v hmotnej núdzi, je potrebné vyplniť formulár na ÚP. 0322440999
68,80 os./mes.
130,00 matka s dieťaťom

mailto:ukrajina.sk.sos@gmail.com

